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RESUMO:
A sociedade contemporânea ampliou seus horizontes comunicacionais a partir da cultura das
mídias digitais, que nas últimas décadas transformaram as maneiras de ler e escrever,
reverberando em reflexões acerca da importância da leitura, da literatura e do lugar da poesia
na contemporaneidade. No caso da poesia, nota-se o surgimento em larga escala de novos
poetas em páginas e blogues dedicados ao gênero e a crescente criação de fanpages de poesia
em redes sociais como Facebook e Instagram. O surgimento das mídias digitais possibilitou aos
indivíduos produzirem ou colocarem em circulação conteúdos de toda espécie, que vão de
produtos propriamente digitais à transposição de textos do ambiente impresso para o
ambiente digital. Os leitores do ciberespaço tornaram-se assim produtores de conteúdo digital
fazendo com que a literatura alcance um público cada vez mais vasto e diversificado, o que
confere um papel de maior visibilidade ao leitor, esse elemento que forma a tríade do sistema
literário: obra, escritor e leitor. Considerando o papel do leitor na contemporaneidade
midiática, essa pesquisa tem por objetivo analisar o processo de migração da poesia de Carlos
Drummond de Andrade da cultura impressa à digital, considerando o leitor como protagonista
na difusão da poesia no espaço digital. A pesquisa pretende responder à questão: O que faz um
leitor de poesia se transformar em um produtor de material poético no ambiente virtual? Para
investigar esse movimento, selecionamos um corpus composto de três poemas: “José”, “No
meio do caminho”, e “As sem razões do amor”, do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade
considerado um dos maiores escritores do século XX. Examinamos como esses textos transitam
no YouTube e nas redes sociais Facebook e Instagram, analisando o papel do leitor no trânsito
da poesia de Drummond do impresso para o virtual. A metodologia utilizada foi por meio de
pesquisa bibliográfica, para a fundamentação teórica sobre a leitura de textos literários no
suporte digital e o papel do leitor no processo de movência do texto impresso para o virtual. A
pesquisa fez análise de dados através das postagens de textos, vídeos e comentários sobre a
poesia de Drummond por leitores/seguidores na web e analisou as páginas construídas por
leitores e dedicadas ao poeta itabirano. Para isso realizamos acesso às páginas, sites,
comunidades virtuais, a fim de verificar a relação dos leitores com os textos que eles publicam,
como os comentários, compartilhamentos e a apropriação destes pelos leitores, analisando
como as postagens e compartilhamentos promovem a divulgação e expansão da poesia no
ciberespaço e dinamizam as maneiras de ler. Concluiu-se que o movimento de migração da
poesia de Drummond do impresso para o virtual se relaciona com o leitor contemporâneo, um
leitor que é consumidor e gerador de conteúdo, um leitor que vem se distanciado cada vez mais
da condição de receptor passivo e passando a interagir ativamente com os textos a que têm
acesso, colaborando para ampliar o acesso, visibilidade e popularização destes. A movência da
poesia dos meios convencionais (livros, revistas, jornais) para o mergulho no universo da

765

cultura digital, promove maior circulação e acessibilidade a textos que outrora eram somente
encontrados em livros, reafirmando assim a condição da literatura como um bem cultural, que
deve ser de livre acesso, sem amarras do mercado editorial, a fim de promover a
democratização da arte literária por meio da poesia.
Palavras-chave: Poesia. Drummond. Leitor. Cultura impressa.Cultura digital.

INTRODUÇÃO
Que lembrança darei ao país que me deu tudo que
lembro e sei, tudo quanto senti? (Carlos Drummond de
Andrade, 1951)

Esse trabalho é um recorte de um projeto de pesquisa em andamento, que tem como objetivo
realizar um estudo sobre o trânsito da poesia de Carlos Drummond de Andrade, produzida no
âmbito do impresso para o ciberespaço. O interesse por esse objeto ocorreu a partir da
observação do fluxo de poesias nas redes sociais através de postagens, comentários e
compartilhamentos, além da criação de sites, páginas, blogues e produção de vídeos dedicados
à poesia por parte de usuários da Web. Com interesse em identificar qual é o papel do leitor
nesse processo de expansão do espaço dedicado à poesia na contemporaneidade, buscamos
pesquisar o fluxo de textos literários, especialmente de poesias, nos suportes digitais,
analisando os modos de ler e interagir com os textos lidos. A fim de delimitar o tema
selecionamos um corpus composto de três poemas: “José”, “No meio do caminho”, e “As sem
razões do amor”, do poeta Carlos Drummond de Andrade. Através desse recorte, analisamos
a circulação desses textos na rede e o alcance destes por um público cada vez maior e mais
diversificado. A escolha pela produção poética de Drummond está relacionada, inicialmente, à
relevância estética e social das poesias do escritor, que faz deste um dos maiores nomes da
Literatura Brasileira. Outro fator diz respeito ao grande número de textos do escritor circulando
no ambiente virtual e o interesse dos leitores das plataformas virtuais por textos poéticos como
este:
No meio do caminho tinha uma pedra / tinha uma pedra no meio do caminho/
tinha uma pedra/ no meio do caminho tinha uma pedra/ Nunca me esquecerei
desse acontecimento/ na vida de minhas retinas tão fatigadas/ Nunca me
esquecerei que no meio do caminho/ tinha uma pedra/ Tinha uma pedra no
meio do caminho/ no meio do caminho tinha uma pedra. (Carlos Drummond
de Andrade, 1967, p. 61,62)

O poema No meio do caminho foi publicado pela primeira vez na modernista Revista de
Antropofagia, em 1928, e provocou inúmeras críticas na imprensa, desqualificando a poesia e,
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inclusive, desconsiderando Drummond como poeta, exemplo disso foi o comentário de Henri,
em Monitor Campista, 1943:
Também eu não compreendo, e creio que muita gente, a tal história da ‘pedra
no caminho’. Diabo! Encontrei uma pedra no caminho, a pedra estava no
caminho. Afinal de contas que é isso? Versos? Não. Não pode ser. Deve ser
pilhéria do sr. Carlos Drummond. Decididamente é pilhéria. (GENS, 2011.p.44)

O escândalo foi grande, mas em 1930, quando lançou Alguma Poesia, seu livro de estreia,
Drummond fez questão de incluir o poema no volume. Essa poesia, como tantas outras, tem
uma recepção importante do impresso ao virtual, não só no Brasil, mas a poesia ganhou o
mundo.
O poema “José” foi escrito em 1942, publicado pela editora José Olympio, na coletânea Poesias,
onde aparece de uma forma discreta, no fim do volume. Entretanto, não foi discreta a recepção
ao poema pelo público leitor, tornando-se um dos poemas mais conhecidos de Drummond,
conquistando o imaginário e a fala popular com a expressão, "E agora, José?". Vários motivos
levaram essa poesia a converter-se em ícone na obra drummondiana, desde a visão pessimista
do cotidiano, a solidão do homem, sua falta de espaço e a profunda angústia pela vida, como
se observa no trecho:
E agora, José? /A festa acabou, /a luz apagou, /o povo sumiu, /a noite esfriou,
/e agora, José? /e agora, Você? /Você que é sem nome, /que zomba dos
outros, /Você que faz versos, /que ama, protesta? /e agora, José?/ Está sem
mulher,/está sem discurso,/está sem carinho,/já não pode beber,/já não pode
fumar,/cuspir já não pode,/a noite esfriou,/o dia não veio,/o bonde não
veio,/o riso não veio,/não veio a utopia/e tudo acabou/e tudo fugiu/e tudo
mofou,/e agora, José? (Carlos Drummond de Andrade, 1967, p. 130)

Outra característica desse texto é que ele remete o leitor a diversas interpretações, como por
exemplo, a impressão de que qualquer pessoa poderia ser José, esse personagem que desfruta
de uma fortuita alegria e felicidade, mas que as perde, pois, "a festa acabou".
Em uma pesquisa rápida no Google aparecem aproximadamente 1.480.000 resultados (0,61
segundos) para a expressão “José de Carlos Drummond de Andrade”, conforme se pode ver na
figura abaixo, confirmando-se a disseminação dessa poesia na internet e o papel dos
produtores de conteúdo para a rede.
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Figura 1 disponível em:
https://www.google.com.br/search?q=jose+de+carlos+drummond+de+andrade&oq=jose+de+carlos+d
rummond+de+andrade&aqs=chrome..69i57j0l5.9271j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

A poesia As sem razões do amor é outro texto com boa recepção seja na modalidade escrita
impressa, seja no ambiente virtual. Aparece com frequência em posts, nas redes sociais sempre
com um público amplo e variado. Essa poesia foi gravada por Tunai e Milton Nascimento,
promovendo uma mudança no suporte para acesso à poesia e uma outra forma de recebê-la:
As sem-razões do amor”/ Eu te amo porque te amo,/Não precisas ser
amante,/E nem sempre sabes sê-lo./Eu te amo porque te amo./Amor é estado
de graça/e com amor não se paga./Amor é dado de graça/ E com amor não se
paga./ Amor é dado de graça/é semeado no vento,/Na cachoeira, no
eclipse./Amor foge a dicionários/E a regulamentos vários./ Eu te amo porque
não amo/ Bastante ou demais a mim./Porque amor não se troca,/Não se
conjuga nem se ama./Porque amor é amor a nada,/Feliz e forte em si
mesmo./Amor é primo da morte,/E da morte vencedor,/Por mais que o
matem (e matam)/A cada instante de amor. (Carlos Drummond de Andrade,
1984).

O escritor Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) é um dos principais nomes da Literatura
Brasileira. Iniciou sua carreira no período da emergência do Modernismo, trilhando um
percurso literário de mais de sessenta anos. O escritor mineiro, nascido em Itabira do Mato
Dentro, exerceu diversas profissões, como jornalista e funcionário público, mas foi na literatura
que encontrou a sua realização. Através de uma composição literária contínua e intensa
representada pela crônica para os jornais, contos e principalmente pela poesia, Drummond
deixou um legado para a cultura brasileira que se espraia e se manifesta nas mais diversas
formas e espaços. A produção poética de Drummond é marcada pela memória, o retorno a um
tempo que já passou e pelos deslocamentos, principalmente sua transferência de Itabira para
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a capital mineira e mais tarde para o Rio de Janeiro. As temáticas giram em torno do conflito
social, família, amigos e discute a existência humana. O poeta incentivava a liberdade de
escrever, como muitos modernistas do seu tempo, e marcava com um tom ácido seus escritos
com versos irônicos e sarcásticos sobre o mundo e as pessoas. Drummond soube ainda comover
pela simplicidade e transmitir uma preocupação com o humano. Assim, sua obra atravessa o
século XX e chega ao século XXI como uma das mais lidas, seja mediada pelos manuais de
literatura estudados nas escolas, seja nos currículos dos cursos universitários ou através dos
aficcionados por textos literários que os consomem tanto através do meio impresso, quanto
pelos meios digitais. Por meio do estudo da recepção e divulgação da poesia drummondiana no
espaço virtual, chega-se a compreender a importância da literatura nos espaços de cultura,
incluindo-se a internet.
A literatura tem uma relação intrínseca com o leitor, este último assume o papel de ressignificar
o escrito e de fazê-lo continuar a existir. Manguel, em seu livro Uma história da leitura é muito
feliz ao descrever a importância da leitura para a humanidade:
E, contudo, em cada caso é o leitor que confere a um objeto, lugar ou
acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que a reconhece neles; é o
leitor que deve atribuir significado a um sistema de signos e depois decifra-lo.
Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e
onde estamos. Lemos para compreender, ou para começar a compreender.
Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa função essencial
(MANGUEL, 1998, p.6).

Partindo da essencialidade da leitura para a constituição do sujeito, os modos de leitura e os
suportes voltados para esta prática precisam ser pensados. Para alguns leitores, a leitura
precisa ser privada, realizada em um ambiente quase secreto, para outros é possível ler dentro
de meios de transportes, na sala, na rua, na praia e até em frente a televisão. Há aqueles que
não dispensam o livro impresso, há outros que leem muito bem através dos e-books, há quem
precise de uma tela grande, assim como tem leitores que se atualizam através das telas dos
smartphones. Há quem prefira ler em voz alta e outros no mais profundo silêncio. Fato é que a
descoberta da leitura fascina, e na contemporaneidade esse fascínio acontece também na
coletividade, como é possível observar nas fanpages dedicadas à poesia, por exemplo. Ali as
pessoas leem, mas não só, elas precisam compartilhar as suas leituras com os outros
internautas leitores promovendo uma rede social de pessoas que dividem o apreço pela leitura
literária. A teoria da Estética da Recepção articulada por Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser e a
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História Cultural, proposta por Roger Chartier, se ocupam em pensar o sujeito leitor, a leitura,
o livro e a literatura. Outros estudiosos como Wayne Booth, Stanley Fish, Walter Ong e Jonathan
Culler trouxeram a leitura para o centro da crítica textual porque compreendiam a literatura
como uma atividade, a construção de sentido dentro de um sistema de comunicação, e não
como um cânone de textos. Chartier (2008), com o olhar atento às experiências do leitor diante
das novas possibilidades advindas da internet e dos meios eletrônicos, traça um panorama da
história da leitura dos textos produzidos e reproduzidos à mão aos textos produzidos e lidos no
ambiente virtual.
A inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma organização, uma
estruturação do texto que não é de modo algum a mesma com a qual se
defrontava o leitor do livro em rolo da Antiguidade ou o leitor medieval,
moderno e contemporâneo do livro manuscrito ou impresso, onde o texto é
organizado a partir de sua estrutura em cadernos, folhas e páginas. O fluxo
sequencial do texto na tela, a continuidade que lhe é dada, o fato de que suas
fronteiras não são mais tão radicalmente visíveis, como no livro que encerra,
no interior de sua encadernação ou seja de sua capa, o texto que ele carrega,
a possibilidade para o leitor de embaralhar, de entrecruzar, de reunir textos
que são inscritos na mesma memória eletrônica: todos esses traços indicam
que a revolução do livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte
material do escrito assim como nas maneiras de ler. (CHARTIER, 1999, p.12,13)

Chartier considera que as mudanças nos suportes alteram também as maneiras de ler, ideia
acionada nesse trabalho. A liberdade experimentada pelos leitores no ciberespaço, e as
múltiplas possibilidades de lidar com os textos permitem que esse leitor passe também
escrever sobre eles, a compartilhá-los e a produzir outros materiais a partir deles. Inclusive,
destinarem boa parte do seu tempo para digitar e digitalizar textos para disponibilizá-los na
rede. É o que acontece, sobretudo nas redes sociais virtuais.
Quando tratamos de leitura através da plataforma virtual, algumas expressões passam a fazer
parte das discussões, exemplo disso é o termo ciberespaço, usado pela primeira vez, em 1984,
pelo escritor norte-americano William Gibson, no livro de ficção científica Neuromancer. Em
1999, o termo foi definido pelo filósofo Pierre Lévy como um novo meio de comunicação
estruturado e não um termo de ficção cientifica. Lévy explica que o digital se afirmou como um
suporte privilegiado de comunicação e colaboração, constituindo-se num espaço virtual de
trocas simbólicas e de informação na cultura contemporânea. Dentro desse contexto, observase o surgimento nos últimos anos de diversas comunidades virtuais, através de redes sociais
que se agregam a partir de interesses comuns:
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Uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de interesse, de
conhecimentos, sobe projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de
troca. Tudo isso independentemente das proximidades geográficas e das
filiações institucionais (LÉVY, 2008, p. 127)

Neste trabalho, como o objetivo é analisar o papel do leitor navegador na passagem da poesia
do impresso para o ambiente virtual, é necessário compreender que parte importante dessa
migração ocorre através dos usuários das redes sociais, onde se formam: “agregações em torno
de interesses comuns, independentes de fronteiras ou demarcações territoriais” (LEMOS, 2010,
p.87). Pensando nesse ambiente colaborativo que se tornou a rede, Pierre Lévy propõe o termo
Inteligência Coletiva, que se define como “uma inteligência distribuída por toda parte,
incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização
efetiva das competências. Nessa perspectiva, Henry Jenkins (2009), afirma que o leitor vem se
distanciado cada vez mais da condição de receptor passivo e passando a interagir ativamente
com os textos a que tem acesso e ao sair da situação de receptor passivo passa também a
produzir conteúdo, disseminar informações, reproduzir material e desenvolver relações mais
interativas com outras pessoas e comunidades promovendo o que Jenkins chama de cultura
participativa.
POESIA NO AMBIENTE VIRTUAL
Em um tempo em que se fala tanto na crise da poesia, torna-se importante discutir o lugar
desta no Século XXI. Para o poeta, ensaísta, tradutor e teórico Octavio Paz (1993), a poesia é
um gênero que mesmo antes da Modernidade não ocupava grande espaço na sociedade,
segundo o escritor, o lugar da poesia sempre foi restrito a uma minoria de leitores. Paz assinala
ainda que no “passado, os leitores de poemas pertenciam às classes dirigentes: cidadãos
gregos, patrícios e cavaleiros romanos, clérigos medievais, cortesãos da Idade Barroca e
intelectuais da burguesia” (PAZ, 1993, p.138). Mas, a história recente da poesia nos leva a
observar outros fenômenos, um deles é a poesia migrando do papel e invadindo cada vez mais
o ambiente virtual, graças às transformações históricas e tecnológicas dos últimos tempos. E a
partir do momento que a poesia extrapola o impresso e se encontra no ciberespaço, nota-se
uma nova relação com o leitor. O webleitor não se contenta em somente ler os textos poéticos,
ele compartilha com outros seguidores das redes sociais, interage com os posts, curtindo e
comentando, posta imagens que em sua opinião podem interpretar ou explicar determinados
poemas, produzem vídeos com declamação de poesias e com comentários sobre vida e obra
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dos escritores favoritos, realizam a transposição do conteúdo do impresso para o digital. Podese dizer que na era digital quase tudo é copiado, reproduzido ou fotografado e publicado. Para
falar sobre poesias no ambiente virtual, cabe apresentar algumas imagens que auxiliam a
exposição da temática.
Na figura 2, que vem logo abaixo, o usuário do Facebook, assume o papel de fã de Drummond
ao publicar na rede social sua tatuagem com o termo DRUMMOND SE, tornando público seu
interesse pelo poeta. A imagem é emblemática por se tratar de uma tatuagem sobre o corpo
que ao mesmo tempo que revela a relação desse leitor com o poeta Drummond, pode instaurar
um chamamento a outros leitores para esta poesia. Segundo Jenkins (2009), os fãs transformam
os conteúdos que admiram em uma cultura própria, de acordo com seus desejos e interesses.

Figura 2 disponível em:https://www.facebook.com/pg/drummondseoficial/photos/?ref=page_internal

Na figura 3, a leitora declara através do texto postado que a poesia chegou para ficar na sua
vida. Além de apresentar-se como leitora, acrescenta que também é escritora. Associado ao
texto, a seguidora da página Drummond-Se, no Facebook, posta uma foto de sua tatuagem
escrito: POESIA. Mais uma vez revelando um comportamento de leitor fã de poesia. A
concepção de fã trazida nessa análise dialoga com o conceito elaborado por Jenkins (2008) que
considera fãs como a indicação de um novo modo de pensar sobre a cidadania e colaboração.
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Figura 3 disponível em: https://www.facebook.com/drummondseoficial/

A figura 4 refere-se a um áudio no qual o próprio poeta mineiro declama uma série de poesias,
essa postagem abarca cerca de 365.915 visualizações no YouTube, e inúmeros comentários.
Esse áudio pode ser encontrado em muitos outros sites, blogs e redes sociais virtuais. Para os
admiradores da poesia de Drummond é um material indispensável, pois é possível ouvir as
poesias declamadas pela voz do poeta. Pode-se dizer que nesse trabalho há uma evidência de
migração da poesia do impresso para o áudio e posteriormente para o ambiente virtual. O
alcance desses poemas advindos do impresso a um público amplo que habitualmente faz uso
do YouTube, demonstrando como esse recurso favorece o acesso à literatura àqueles que não
têm acesso aos livros, por falta de recursos ou mesmo pela falta de hábito.
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Figura 4 disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Pm3dI6qznms

Na figura 5 é uma continuação da figura 3, para mostrar alguns breves comentários sobre o
áudio em que Drummond declama alguns dos seus poemas.

Figura 5 disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Pm3dI6qznms

A figura 6 revela a poesia migrando do papel para a tela, essa movência é promovida por
leitores, artistas, profissionais de rádio e TV, que integram as diversas mídias disponíveis para
favorecer esse movimento que faz migrar o texto e seus leitores para outros espaços de leitura.
Para Jenkins (2009), há um comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação:
O fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a cooperação
entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos
públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca
de experiências de entretenimento que desejam (JENKINS, 2009, p. 29).

Segundo o estudioso, o atual cenário cultural é caracterizado pela reapropriação de conteúdos
e produção midiática cooperativa, que integra agentes como: mídia corporativa, mídia
alternativa, consumidor e afins.
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Figura

6

disponível

em:

https://www.youtube.com/results?search_query=E+agora+jos%C3%A9&sp=CAM%253D

Os processos de movência apresentados só foram possíveis em virtude internet, pois esta
possibilita o armazenamento e a difusão de todos os padrões midiáticos existentes, o impresso,
a imagem, o som e o vídeo, estabelecendo a convergência das mídias .
As figuras 7 e 8 referem-se ao Instagram essa rede social lançada em 2010, usada para
compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários. O Instagram já se tornou muito
popular no mundo todo, e os brasileiros estão entre os seus principais usuários. A rede permite
aplicar filtros digitais nas fotos e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais,
como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. Pode-se observar que também nessa rede a poesia
drummondiana tem o seu espaço, um pouco mais tímido do que no Facebook e no YouTube,
provavelmente em função da própria formatação da rede, mas, ainda assim está presente.
Conforme se observa na figura, ainda que essa página não seja a única dedicada ao poeta, conta
com 2.120 publicações e 9.470 seguidores, sendo mais um espaço de trânsito da poesia
impressa para o virtual.
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Figura 7 disponível em: https://www.instagram.com/drummondseoficial/

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a análise da circulação das três poesias de Drummond no ambiente virtual foi possível
observar que os processos de leitura, recepção, produção e circulação de conteúdos culturais
na internet acontece por meio de diferentes atores, alguns deles tornam-se, além de
consumidores, produtores de conteúdo, demonstrando que o cenário midiático é cada vez mais
demarcado pela acessibilidade e liberdade. Tudo isso passa pela convergência e pela divulgação
de conteúdos de diversas origens, que se entrelaçam nas comunidades de fãs, que neste
estudo, referem-se aos sites, blogs e fanpages dedicados a Drummond. A colaboração e novos
agrupamentos sociais que se dão no ambiente virtual promovem o movimento de migração da
poesia de Drummond do impresso para o virtual e apresentam o leitor contemporâneo como
um leitor que é consumidor e gerador de conteúdo, um leitor que vem se distanciado cada vez
mais da condição de receptor passivo e passando a interagir ativamente com os textos a que
têm acesso, colaborando para ampliar o acesso, visibilidade e popularização destes. A movência
da poesia dos meios convencionais (livros, revistas, jornais) para o mergulho no universo da
cultura digital, promove maior circulação e acessibilidade a textos que outrora eram somente
encontrados em livros, reafirmando assim a condição da literatura como um bem cultural, que
deve ser de livre acesso, sem amarras do mercado editorial, a fim de promover a
democratização da arte literária por meio da poesia.
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Quando tratamos de poesia, que tem sua morte anunciada desde a modernidade, a sua
recepção pelos webleitores pode significar a conquista de novos leitores. Portanto é possível
dizer que a leitura compartilhada de poesia através dos meios digitais não é banalização ou
facilitação, mas atualização do que ela tem de mais essencial, o público leitor.
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RESUMO:
O objetivo deste trabalho foi o de analisar a presença de tecnologias no processo de ensino e
aprendizagem em uma escola do interior de Mato Grosso do Sul, observando sua integração na
sala de aula. Para tanto, realizamos uma entrevista com uma turma de 8º ano do ensino
fundamental de uma escola estadual do município de Miranda/MS, analisada sob a luz do
constructo teórico proposto por Borba e Villarreal (2005), que utilizam a metáfora sereshumanos-com-mídias para defender a visão de que a produção de conhecimento é coletiva,
além de destacar o papel das mídias nesse processo. Na entrevista, o ponto chave da discussão
foi a presença das tecnologias na vida dos estudantes e suas experiências com estas em sala de
aula. Por meio do trabalho foi possível perceber que, apesar das tecnologias figurarem como
um elemento comum e indispensável em nosso dia a dia, sua presença na escola, além de muito
restrita, ainda não é uma realidade para todos. Pudemos verificar indícios de que os motivos
para este “não uso” estão relacionados a dois fatores principais: de um lado, a formação do
professor, em virtude do uso se restringir a aulas com data show ou atividades que poderiam,
simplesmente, serem realizadas apenas com lápis e papel, isto é, o uso da tecnologia é
indiferente e, do outro lado, a ausência de políticas públicas, por conta da inexistência de
espaço e elementos adequados para a utilização dos diversos recursos digitais existentes.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Nativos Digitais. Seres-humanos-com-mídias. Formação
continuada. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) estão presentes no
cotidiano e na vida de muitas pessoas e têm diversas utilidades.Possibilitadas pela conexão com
a internet, é possível realizar transações bancárias sem a necessidade de sair de casa, pesquisar
na internet sem precisar se deslocar a uma biblioteca física, acessar as redes sociais e interagir
com pessoas de diversos lugares do mundo. Há ainda quem se utiliza de tais tecnologias para
trabalhar, dentre várias outras funcionalidades que possui.
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Os jovens, também estudantes, nomeados nativos digitais por Prensky (2001), estão cada vez
mais conectados a esta era digital e, desta forma, se torna imprescindível a integração das TDIC
no ambiente escolar. No entanto, não podemos confundir inserção com integração. Inserir é
mais fácil e é o que tem sido feito na maioria das escolas que dizem acompanhar o mundo
digital, o qual vivemos. É possível identificar distanciamentos entre a cultura digital e as
metodologias utilizadas nas escolas, dado que
[...] a escola se prende às características de metodologias tradicionais, com
relação ao ensino e à aprendizagem como ações concebidas separadamente,
as características de seus estudantes requer outros processos e
procedimentos, em que aprender, ensinar, pesquisar, investigar, avaliar
ocorrem de modo indissociável. Os estudantes, entre outras características,
aprendem a receber informação com rapidez, gostam do processo paralelo,
de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, preferem fazer seus gráficos antes
de ler o texto, enquanto os docentes creem que acompanham a era digital
apenas porque digitam e imprimem textos, têm e-mail, não percebendo que
os estudantes nasceram na era digital (BRASIL, 2013, p.25).

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi o de analisar a presença destas tecnologias no
processo de ensino e aprendizagem em uma escola do interior de Mato Grosso do Sul,
observando sua integração (ou inserção) na sala de aula. Para a produção dos dados, utilizamos
uma entrevista que teve como foco discutir a presença das TDIC na vida dos estudantes e suas
experiências com esta em sala de aula.
Os dados produzidos foram analisados principalmente com base no estudo teórico proposto
por Borba e Villarreal(2005), que utilizam a metáfora seres-humanos-com-mídias para defender
a visão de que a produção de conhecimento é coletiva, além de destacar o papel das mídias
nesse processo em que ambas as partes são protagonistas e o professor atua como mediador.
Na sequência, apresentaremos a discussão teórica dos principais temas que foram utilizados
neste artigo, descreveremos e analisaremos os pontos essenciais da conversa com os alunos,
discutindo os resultados principais e, para concluir, teceremos algumas considerações
resultantes do trabalho realizado.
SOBRE NOSSOS ALUNOS, NATIVOS DIGITAIS
O mundo de hoje é permeado de tecnologia. As mudanças vêm ocorrendo em uma velocidade
avassaladora, fazendo com que o real e o virtual se integrem e já não seja mais possível
distinguir uma realidade da outra. Consequentemente, quem já nasceu nesta era tecnológica
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tem hábitos referentes a ela e vive conectado. Segundo Lemos (2009), esta geração é imediata
e faz diversas coisas ao mesmo tempo em rede: estuda, trabalha, namora, compartilha, produz.
Nossos alunos fazem parte desta geração e podem ser chamados de nativos digitais. Tal termo
é utilizado por Prensky (2001) para denominar aqueles que nasceram após a década de 80 e
cresceram em meio ao desenvolvimento tecnológico. Beluzzo e Feres (2011) chamam a geração
que nasceu entre 1980 e 2000 de geração Y ou geração “plugada”, caracterizada por ser
formada por nativos que estabelecem a maioria de suas relações por meio de redes sociais,
com diferentes pessoas e mídias.
Neste sentido, os nativos digitais respiram tecnologia, haja vista que
as crianças de hoje são diferentes! […] para a maioria delas, nunca houve um
período das suas vidas em que os computadores, os vídeo-games, a Internet,
as outras maravilhas digitais, que cada vez mais definem o seu (e o nosso)
mundo, não tenham estado à sua volta. A constante exposição às mídias
digitais mudou a maneira como estes Nativos Digitais processam, trabalham e
utilizam a informação. (JUKES e DOSAJ, 2006, apud CARREIRA, 2009, p. 55).

Deste modo, compreendemos que os nativos digitais têm mais facilidade em lidar com a
tecnologia, pois já conheceram o mundo em pleno desenvolvimento tecnológico. Nossos
alunos são nativos digitais, pois a maioria nasceu já neste século, em meio a toda a evolução do
mundo digital. Como consequência disso, vivem em rede e têm extrema facilidade em aprender
aquilo que está relacionado a praticamente todas as mídias tecnológicas.
Neste sentido, Presnky (2001) ressalta que estes jovens são muito diferentes daqueles que
formavam a geração anterior e que, como consequência, o modo de aprender destes também
se modificou, ou seja,
Os alunos de hoje não mudaram apenas em termos de avanço em relação aos
do passado, nem simplesmente mudaram suas gírias, roupas, enfeites
corporais, ou estilos, como aconteceu entre as gerações anteriores. Aconteceu
uma grande descontinuidade (PRENSKY, 2001, p.1).

Estas mudanças afetaram todo o mundo que nos cerca e, consequentemente, a escola. A
questão que discutimos neste trabalho é justamente sobre como estes avanços e estes novos
modos de ensinar foram integrados no processo de ensino e aprendizagem, pois de acordo com
Prensky (2001), os modelos de pensamento mudaram. Pensando neste imediatismo tão
característico destes nativos digitais, podemos disparar questões que instigam mais ainda este
assunto.
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A geração Y citada anteriormente é composta por aqueles que nasceram até o ano 2000. Mas
e aqueles que nasceram neste século (que majoritariamente compõem nossas salas de aula)?
Já formam uma nova geração? Quem nasceu em 80 é considerado nativo, mas isso já faz 30
anos. As tecnologias evoluíram muito e continuam evoluindo a cada instante. Quem nasceu há
5 anos ainda é nativo? Ou já é mais que isso? Não temos respostas, mas podemos concluir que
a tecnologia já se integrou à nossa vida e nós também estamos integrados a ela. Sendo assim,
a escola também necessita desta integração.
SERES-HUMANOS-COM-MÍDIAS: ALUNOS E MÍDIAS PRODUZINDO COLETIVAMENTE
As mudanças promovidas por este advento tecnológico no campo educacional trazem consigo
novos pressupostos no que diz respeito à produção do conhecimento. Professores e alunos não
estão mais sozinhos nesta produção. O homem produz coletivamente com não-humanos
(mídias), deixando de ser o único responsável por esta construção, trabalhando coletivamente.
Neste sentido, o professor torna-se mediador e a presença destas mídias torna-se fundamental
nos processos de produção de conhecimento (SOUTO, BORBA, 2016).
Tomando a situação apresentada neste trabalho, que discute justamente a interação de alunos
com tecnologias, seja dentro ou fora da sala de aula, o constructo seres-humanos-com-mídias
(BORBA; VILLARREAL, 2005) trata desta produção coletiva por humanos e mídias. Nesta
proposta teórica, todos desempenham um papel fundamental na produção de conhecimento,
sendo protagonistas deste processo. As mídias não são classificadas e sim, adequadas, de
acordo com suas características, o que conduz a produção de diferentes tipos de
conhecimentos, de acordo com as diferentes mídias, pois o “conhecimento é pensado como
sendo a produção de humanos, mas também de tecnologias historicamente constituídas”
(SOUTO, BORBA, 2016, p. 222-223).
Ainda conforme os autores, como são diferentes mídias, as possibilidades e restrições também
são diversas. Os seres humanos ao interagirem coletivamente com as mídias reorganizam o
pensamento, sendo que as várias mídias ou a ausência delas influenciam no conhecimento
produzido.
Nesta interação com as mídias, um conceito que se destaca é o de moldagem recíproca, que
consiste no feedback dado pela mídia em questão. O ser humano raciocina por meio deste
feedback e é por meio dele que a mídia molda o ser humano. Durante esta utilização, o
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contrário também ocorre, o ser humano molda a mídia. Isto quer dizer que a maneira como os
alunos utilizam e se apropriam de uma mídia pode ser diferente da pensada inicialmente
quando esta foi desenvolvida. No entanto, esta utilização influencia no desenvolvimento de
mídias posteriores. Os autores Souto e Borba (2016, p.223) afirmam que:
atores humanos recebem feedbacks de uma determinada mídia que
condicionam (sem determinar) suas ações, mas ao mesmo tempo tais ações
condicionam e moldam as possibilidades que a própria mídia oferece.
Portanto, é possível afirmar que à luz do construto seres-humanos-commídias, as possibilidades e restrições (condições) que uma determinada mídia
oferece, resultam em um processo de produção de conhecimento distinto de
outro realizado com uma mídia diferente.

Neste sentido, as inúmeras interações que os alunos de hoje realizam com as diversas mídias
presentes em nosso cotidiano, condicionam possibilidades de construções de conhecimento
diferentes. Partindo deste pressuposto, a interação com a tecnologia para estes alunos, que já
estão habituados a este meio tecnológico, contribui para uma constituição histórica de
conhecimento, em que alunos e mídias se moldam de acordo com as diversas possibilidades
criadas por eles, seja dentro de sala de aula ou não. Em outras palavras, já não há mais
protagonistas ou coadjuvantes neste processo. Diferentes alunos e diferentes mídias moldam
um ao outro durante esta constituição, evidenciando todas as possibilidades de construir e
(re)construir conhecimento com tecnologias.
TECNOLOGIAS E UM GRUPO DE ALUNOS NATIVOS DIGITAIS
Para a realização deste trabalho, conversamos com um grupo de 30 alunos do 8º ano do ensino
fundamental1, estudantes de uma escola pública, do município de Miranda, interior de Mato
Grosso do Sul. A escola é a única do município com período integral, atendendo do 1º ao 6º ano
do ensino fundamental. Em relação à tecnologia, a escola possui ProgeTec 2 e uma sala de
tecnologia com 17 computadores.

1

A turma foi escolhida aleatoriamente, em virtude da falta de um professor no dia. Como a escola tem uma política
de não liberar os alunos mais cedo e propor atividades, a coordenação orientou que a conversa ocorresse com
este grupo de alunos, para que eles tivessem uma “ocupação”.
2
Professor Gerenciador de Tecnologias e Recursos Midiáticos
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Apesar de a escola se situar na região periférica da cidade, onde a maioria dos alunos é de baixa
renda, todos os participantes da entrevista possuem ao menos um artefato eletrônico, a
saber,todos têm celulares e outros possuem também notebook, tablet ou computador3.
A proposta foi uma roda de conversa sobre as tecnologias. Os alunos falavam ao mesmo tempo,
concordavam em vários aspectos e mencionaram como a tecnologia está presente na vida
deles. Apesar de serem 30, grande parte deles concordavam com um grupo que tomava a frente
e falava por todos. Para facilitar a compreensão, este grupo de alunos que emitiu as opiniões
foi identificado com nomes fictícios. Além disso, a conversa foi mediada por uma das autoras
do artigo, que é também professora da escola.
O que é tecnologia? Esta foi a primeira indagação feita aos alunos.
Alguns alunos ficam pensativos...
Um grupo responde: Internet
Outro grupo: Celular, computador.
Alguém grita: Tudo que é digital, essas coisas conectadas.
Rafaela: Não é só celular, computador. As redes sociais também são. Os videogames.
Tudo isso aí.
O restante concorda: Isso! Isso é tecnologia!

A professora, então, questiona os alunos sobre o uso destas tecnologias.
Professora: Então... Eu percebi que a maioria de vocês tem celular e fica mexendo
diversas vezes. É assim o tempo todo?
Alunos: Sim! (em coro)
Maria Eduarda: Eu fico agoniada querendo mexer!
Professora: Quanto tempo por dia vocês ficam conectados assim?
Maria Eduarda: 24 horas por dia
Michel: O tempo todo
Mariana: Eu acordo 4 horas da manhã só pra ficar mexendo no celular.
Professora: No computador vocês também ficam bastante tempo conectados?
Enzo: Muito... Eu fico jogando.
Rafael: Eu jogo, mas fico na internet também.
3

Ressaltamos que esta é a realidade da turma em questão, pois é sabido que em salas da mesma escola há alunos
sem contato com as tecnologias.
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Rafaela: Eu não trago o celular pra escola, porque é proibido, mas em casa eu fico o
tempo todo no celular ou no notebook.
Professora: E o que vocês ficam fazendo?
Samuel: Eu jogo, mas também fico conversando.
Stefany: Eu fico conversando o tempo todo, no Messenger, no whats.E fico muito no
YouTube também.
O restante dos alunos concorda: YouTube com certeza!
Maria Eduarda: Eu uso pra tudo... é pra me divertir e pesquisar coisas também. Mas
mais é pra jogar, ver as coisas e conversar com um monte de gente.
Professora: E vocês têm alguma dificuldade pra usar essas tecnologias?
Michel: Não... Entendo tudo rapidinho!
Enzo: Eu formato um notebook sem CD.
Samuel: Eu não tenho dificuldade nenhuma.
Professora: Vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem essas tecnologias?
Alunos: Não, de jeito nenhum!
Stefany: Eu não consigo ficar sem! Deus me livre!
Rian: Já não dá pra viver sem né? Eu acho que ninguém consegue viver.

O que se percebe neste trecho vai ao encontro do que Prensky (2001) aponta. Tais alunos
respiram tecnologia, utilizando-a para diversas tarefas sem apresentar dificuldades em seu uso.
Em seguida, a professora questiona o uso das tecnologias em sala de aula.
Professora: E aqui na escola, como é a presença das tecnologias?
Marielly: É proibida né? Não pode usar nada, fazer nada!
Professora: E vocês gostariam que fosse liberado?
Alunos (em coro): Sim! Seria bem mais legal!
Professora: Por quê?
Rafaela: Por que a gente poderia fazer muita coisa com celular, notebook e não fazemos.
Tipo se não fosse proibido, nós só usaríamos quando o professor pedisse, mas não deixam, é
ruim.
Stefany: Acho que a gente aprenderia muito mais sabe?

No constructo seres-humanos-com-mídias, Borba e Villarreal (2005) falam sobre a produção de
conhecimento coletiva que acontece com homens e mídias. E, ainda, de como o feedback das

784

mídias molda os seres humanos. Nas falas dos alunos sobre o uso das tecnologias, podemos
perceber indícios de uma pré-disposição para uso de tecnologias também no ambiente escolar,
o que poderia levar a uma produção coletiva de conhecimento com as mídias digitais utilizadas
por eles, mas externas à escola, a princípio. Percebe-se que eles navegam e buscam
entretenimento, informação e comunicação, de forma livre e espontânea, e buscam que o uso
seja feito, também, na escola. Além disso, apesar de não ser uma produção em sala de aula, tal
constituição já moldou os alunos para que estes percebam as potencialidades do uso de tais
tecnologias em sala, mesmo que não saibam exatamente como.
Professora: E vocês têm aula com tecnologias?
Alunos (em coro): Sim, de ciências.
Professora: E como é?
Juliana: Vamos pra sala de tecnologia toda aula. Ela passa slides.
Rafaela: Mas é a mesma coisa da gente ficar aqui na sala, porque sentamos lá e ela
passa o slide no data show.
Enzo: Pra mim ela tem preguiça de copiar.
Eduarda: Eu não gosto. Ela fica falando e eu não entendo nada.
A fala dos alunos neste trecho aponta para duas questões: uma está relacionada à produção
coletiva de conhecimento e a outra relacionada à formação do professor. Ambas, a nosso ver,
estão interligadas.
À luz do constructo seres-humanos-com-mídias, proposto por Borba e Villarreal (2005), a
produção do conhecimento se dá mediante a interação de aluno com mídia, sendo estes
protagonistas do processo de construir conhecimento, enquanto que o professor é o mediador
da conversa. No caso descrito pelos alunos, o conhecimento não é produzido coletivamente
com mídias digitais, pois não há interação com as mesmas. A mídia, no caso, é utilizada apenas
como reprodutora. Isto se dá pela forma que o recurso midiático é utilizado no processo de
ensino e aprendizagem, o que pode refletir a formação do professor.
Prosseguimos a conversa.
Professora: E além dos slides vocês já tiveram aulas com outros tipos de tecnologia?
Janaina: Sim! Ano passado na aula de matemática. O professor usou QR Code.
Professora: E como foi?
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Michel: A gente colocava o celular na frente do código e aí tinha aquele negócio pra
gente resolver. Eu não lembro o nome.
Yasmim: Era aquela matéria que o número tá positivo e passa pro outro lado negativo.
Que tinha letras.
Rafaela: Era equação.
Professora: E como foi a aula do QR Code?
Samuel: Aparecia uma equação no celular e a gente resolvia no caderno. E só.
Professora: E vocês gostaram? Ajudou a entender o conteúdo?
Alunos (em coro): Sim!
Eduarda: Mas eu não entendi muito não. Eu resolvi no caderno igual eu resolvia e não
entendi direito.
Professora: Você gostaria que mudasse alguma coisa?
Eduarda: Gostaria (Pensa um pouco)... Mas não sei o que não.
Professora: E vocês tiveram mais alguma aula com tecnologias?
Eduarda: Tivemos no quinto ano, lembra Stefany? Dos joguinhos de matemática?
Stefany: Lembro sim! Ficamos na sala de tecnologia jogando.
Professora: E ajudou vocês a entenderem o conteúdo?
Eduarda: Não! Não tinha nada a ver com a matéria. Só ficamos jogando mesmo. Mas
foi legal!
Professora: Se lembram de mais alguma coisa?
Alunos (em coro): Não!
Nestes diálogos, podemos notar o modo de utilização destas mídias e como os alunos atuam
com elas. Novamente vemos indícios de que a maneira como a tecnologia foi utilizada evidencia
a ausência da produção coletiva com mídias digitais que poderia ser qualitativamente diferente
da produção realizada com outras mídias e representar alternativas interessantes para o
ensino. O que vemos é tais mídias serem usadas, mais uma vez, apenas como reprodutoras do
que poderia ser feito sem o uso delas, o que Borba e Penteado (2010) denominam de
domesticação das mídias. Essa expressão é utilizada para enfatizar a reprodução de práticas de
mídias “velhas” em outras mais novas, sem a exploração das novas possibilidades que elas, as
novas, permitem.
Professora: E porque vocês acham que não tem aulas com tecnologia aqui na escola?
Enzo: Pra começar aqueles computadores lá da sala de tecnologia não funcionam. Nem
ligam! Você vai ligar eles já “bugam”.
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Mariana: Verdade! Se levar a gente lá, fica uma aula só pra ligar. Não dá nem pra fazer
trabalho na escola porque o computador não liga e a internet não funciona.
Rafaela: Acho que isso atrapalha né? Não tem como ter aula lá na sala de tecnologia.
Rafael: Mas tinha que ter um jeito né? As aulas seriam muito melhores!
Percebemos aqui um fato relacionado ao que diz Borba e Penteado (2010) em relação aos
programas governamentais e à dificuldade de abranger todas as escolas. Nesta em questão, a
dificuldade com a funcionalidade da internet e com a manutenção dos computadores torna
praticamente inviável uma aula na sala de tecnologia.
Professora: E como seria uma aula com tecnologias ideal pra vocês?
Rafaela: Todo mundo com notebook e com slides!
Alunos (em coro): Isso!
Professora: Mas vocês reclamaram da professora que passa slides...
Rafaela: Mas o ideal seria ela explicar os slides e mandar pra gente, pra termos também.
Aí ela explicava e íamos acompanhando no notebook. E se tivéssemos dúvida depois era só
olhar.
Eduarda: Seria muito top! Imagina só? Todo mundo com o slide?
Professora: E o que mais?
Os alunos ficam em silêncio, pensam um pouco e respondem:
Mais nada!
Stefany: E liberar o celular pra fazermos pesquisas na sala.
Alunos (em coro): Verdade!
Rafaela: Isso e os slides! Seria um sonho!
Alunos (em coro): Com certeza!

É possível observar que, mediante as experiências tidas ao longo da trajetória escolar, os alunos
apesar de relacionarem tecnologias fora da escola com diversas atividades e ações, dentro dos
muros da sala de aula, ela se resume quase praticamente a slides, não só para a professora que
utiliza, mas também para eles. A interação tão comum a eles e que, segundo Borba e Villarreal
(2005), possibilitam construções de conhecimento variadas em virtude das diversas mídias
presentes e dos alunos interagirem à sua maneira com cada, acabam por não ocorrer. Os alunos
ainda continuam sendo receptores, sem autonomia. Eles recebem o conhecimento ao invés de
produzir, mesmo quando imaginam uma aula tecnológica. Até quando?
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Por outro lado, fica difícil pensar em práticas com tecnologias diferenciadas quando os
computadores do laboratório carecem de tanta manutenção a ponto de se tornar inviável que
sejam, pelo menos, ligados. Ainda assim, os alunos relatam utilizar as tecnologias o tempo todo,
fora dos muros da escola, em um equipamento que funciona, que é móvel, tem acesso à
internet, integra diversas linguagens, permite produção de materiais digitais diversos, mas que
na escola é proibido: o celular.
Parece contraditório proibir equipamentos que funcionam e liberar os que não ligam, mas é o
que acontece em diversas escolas. Por outro lado, entendemos que a preocupação dos
dirigentes das escolas para a proibição abrange diversos aspectos, como, por exemplo, o acesso
a conteúdos inapropriados e a dispersão durante as aulas. Nesse sentido, nosso trabalho
entende, mas questiona essa prática e convida para o debate de como inserir pedagogicamente
este instrumento tão potente e que é tão utilizado pelos alunos quando eles não estão dentro
dos muros da escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossos alunos de hoje são nativos digitais, habituados e imersos no mundo tecnológico em que
vivemos. A construção coletiva entre eles e tais mídias condiciona diversas possibilidades de
produzir conhecimento. Porém, devemos ressaltar que para que esta integração ocorra, deve
haver condições favoráveis no ambiente em que este aluno está inserido.
Com as ações desenvolvidas neste trabalho foi possível perceber que, apesar das tecnologias
figurarem como um elemento comum e indispensável em nosso dia a dia, sua presença na
escola, além de muito restrita, ainda não é uma realidade para todos. No caso do nosso estudo,
a partir da fala dos alunos, podemos assegurar que a tecnologia na escola para eles se resume
a aulas com slides, outros recursos tecnológicos nunca ou pouco fizeram parte do cotidiano
escolar destes, uma vez que não foram mencionados.
Nesta perspectiva, apontamos indícios de que os motivos para este “não uso” estão
relacionados a dois fatores principais: o primeiro deles está relacionado à formação do
professor, em virtude do uso se restringir a aulas com data show ou atividades que poderiam,
simplesmente, serem realizadas apenas com lápis e papel, isto é, o uso da tecnologia não traz
mudanças qualitativas nas práticas desenvolvidas. No entanto, para acompanhar os avanços
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desta sociedade contemporânea, é necessário, segundo Almeida (2008, p.109) “transformar o
ensino”.
Nesse sentido, apesar de não termos respostas imediatas para este fato que vem ocorrendo, é
importante discutir a formação do professor para o uso dessas tecnologias em sua prática
escolar e assim, devido à formação inicial, na maioria das vezes, não proporcionar subsídios
suficientes ao professor no que diz respeito ao uso das TDIC, faz-se necessário pensar em ações
de formação continuada de modo a possibilitar o uso consciente de tais recursos em sala de
aula e desta forma, podendo favorecer o processo de ensino e aprendizagem.
Compreendemos o uso consciente das TDIC quando o professor, ao utilizar tais recursos,
oportuniza ao aluno construir seu próprio conhecimento e não apenas reproduzir o que poderia
ser feito sem ela, utilizando lápis e papel. Neste processo, o educador tem papel de mediador,
de parceiro na formação do aluno e este é ativo nas suas ações. Para tanto,
[...] a necessidade de uma reflexão sobre a formação continuada de
professores está centrada em quem é esse profissional, qual base
teórico-metodológica norteia sua ação pedagógica, que objetivos
deseja alcançar, como planeja, como utiliza os recursos tecnológicos
que tem à disposição com vistas a melhorar os processos de ensino e de
aprendizagem dos alunos (FRIZON et al, 2015, p. 10196).

Assim, é necessário que a formação continuada do professor ao buscar integrar as TDICS no
processo educativo objetive alcançar um ambiente escolar de qualidade e inovador, mas que
também contemple a realidade do contexto em que seu aluno se insere. Diante das
necessidades educacionais atuais, é preciso incorporar novos conceitos e concepções e deixar
de lado outros que são pautados apenas na transmissão de conhecimento, que concebe o aluno
como receptor de informações e o professor como o único detentor do saber. Ações de
formações são necessárias para que os professores possam tentar acompanhar as mudanças
que vêm ocorrendo na sociedade e, desta forma, evitar que a escola fique parada no tempo. A
respeito disso, Almeida (2000, p.11) defende que:
Diante desse contexto de transformação e de novas exigências em relação ao
aprender, as mudanças prementes não dizem respeito à adoção de métodos
diversificados, mas sim à atitude diante do conhecimento e da aprendizagem,
bem como a uma nova concepção de homem, de mundo e de sociedade. Isso
significa que o professor terá papeis diferentes a desempenhar, o que torna
necessários novos modos de formação que possam prepará-lo para o uso
pedagógico do computador, assim como para refletir sobre a sua prática e
durante a sua prática (ALMEIDA, 2000, p.11).
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Dito isto e por sabermos que o uso das TDIC no ambiente escolar não se trata de acompanhar
a “moda do momento”, reforçamos a importância de o professor aceitar e superar os desafios
que são postos por elas. Assim sendo, estar preparado adequadamente para direcionar suas
ações pedagógicas em sala de aula de maneira a favorecer efetivamente os processos de ensino
e aprendizagem é imprescindível para integrar o atual cenário do qual fazemos parte.
O segundo fator inferido para o não uso adequado dos diversos recursos tecnológicos
existentes nas práticas pedagógicas dos professores, diz respeito à ausência de políticas
públicas, por conta da inexistência de espaço e elementos adequados para tal utilização.
Mesmo com todo o advento tecnológico, não concordamos com o pressuposto de que,
atualmente, todos têm acesso a tecnologias. Corroboramos Tezani (2001) que ressalta a
existência de alunos excluídos tecnologicamente e, neste caso, o ambiente escolar é que pode
proporcionar estas interações com a tecnologia.
Nesta perspectiva, questionamos: há suporte e condições necessárias para a integração de
tecnologias em sala de aula? Ressaltamos que há diversas realidades no Brasil e que é preciso
um espaço muito maior para discutirmos políticas públicas voltadas à inclusão digital. Podemos,
porém, salientar que conforme assegura Silveira Bonilla (2010), diversos projetos vêm sendo
desenvolvidos, como a implantação de internet, ProgeTec, laboratórios de informática,
formação para professores, dentre outros. E não é de agora que a inclusão digital é pauta de
discussões e projetos.
Com o advento tecnológico surgiram ações governamentais com o objetivo de disseminar e
promover a utilização da informática nas escolas, em larga escala. Dentre as várias iniciativas,
foi implantado o atual programa do governo voltado à educação tecnológica: o
ProInfo(Programa Nacional de Tecnologia Educacional) que desde 2007 tem como objetivo
promover a utilização pedagógica das tecnologias de comunicação e informação na rede
pública do Brasil.

(BORBA, PENTEADO, 2010). De acordo com Silveira Bonilla (2010),

posteriormente ao ProInfo, foi criado em 2008 o programa Banda Larga nas Escolas, com o
objetivo de disseminar o acesso à internet em mais 50 mil escolas no Brasil.
O que se percebe é que esta adequação das ações de larga escala por diversas vezes não
acontece e, neste sentido, as dificuldades de ordem pedagógica, tecnológica e estrutural
constantemente afetam a inclusão digital na escola. Com isso, poucos alunos têm acesso às
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tecnologias na própria escola e quando existe a utilização, quase sempre esta é voltada para a
pesquisa. (SILVEIRA BONILLA, 2010). Além disso, é sabido que esta disseminação da utilização
das tecnologias não ocorre de maneira linear e que é preciso que ações particulares sejam
desenvolvidas, começando, inclusive, dentro do ambiente escolar.
É preciso enfatizar que, num país com as dimensões do Brasil, não é possível
pensarmos num programa nacional de informática que seja adequado a todas
as escolas. O sucesso das ações de larga escala depende, em muito, de sua
articulação com as ações isoladas. Será através dessa articulação que
poderemos ter uma área de informática educativa em consonância com as
particularidades de cada região brasileira e, através dela, ampliaremos,
constantemente, o limite do que é possível e do que é necessário ao que
concerne o uso de tecnologia informática nas escolas. (BORBA; PENTEADO,
2010, pag. 27).

Assim, podemos concluir que, para possibilitar a disseminação da inclusão digital, a escola deve
proporcionar a alunos, professores e técnicos o acesso a atividades com pessoas de qualquer
lugar do mundo a qualquer momento, para que esta escola seja uma “escola do mundo”. Para
a constituição desta é preciso de apoios e recursos. Além disso, é de extrema importância
repensar o processo de ensino e aprendizagem, de modo que a prática seja dinâmica, mista. É
imprescindível que este processo seja constituído por interações, intercâmbio, incentivo à
pesquisa e investigação constante. De acordo com Kenski (2007), para alcançar este patamar é
necessário que haja reflexão e posteriormente uma reestruturação na abordagem de
conteúdos, nos procedimentos metodológicos e principalmente nas perspectivas de ações de
alunos, professores e todos os profissionais envolvidos no processo de ensino.
Concluímos com este estudo que estes dois fatores apontados e discutidos acima, se
interligados e efetivamente postos em ação, podem propiciar condições favoráveis para que a
tecnologia possa estar realmente em todo o lugar, inclusive na escola.
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E O PROCESSO INICIAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
LÍNGUA PORTUGUESA NA UFRB: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
PRÁTICAS DE MULTILETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Fernanda Maria Almeida dos Santos
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RESUMO:
Na contemporaneidade, as Tecnologias da Informação e Comunicação – e, mais
especificamente, as Tecnologias Digitais – têm possibilitado o desenvolvimento de múltiplas
práticas linguístico-discursivas que permitem aos sujeitos introduzirem-se, espontaneamente,
na língua a qual estão usando para interagir e ressignificar sua escrita, fazendo um uso social
da linguagem em diferentes contextos de produção e interpretação de sentidos.
Evidentemente, diferentes tecnologias e modos pós-modernos de construção da linguagem
requerem também mudanças nos processos educacionais e formativos, sobretudo nos cursos
de formação de professores na área de Língua Portuguesa. No entanto, nota-se que os
currículos dos Cursos de Licenciatura em Letras, na maioria das vezes, ainda são bastante
rígidos em sua estrutura. Há uma grande preocupação apenas com o ensino teórico de
Linguística/Língua Portuguesa, e – muitas vezes – as disciplinas práticas e/ou de caráter
pedagógico não conseguem inter-relacionar três elementos essenciais para a
formação/profissionalização dos graduandos: teorias linguísticas, práticas de ensino e realidade
socioeducacional. Assim sendo, é crucial que os cursos de Licenciatura em Letras propiciem aos
graduandos uma formação interdisciplinar, que lhes forneça subsídios para o desenvolvimento
de práticas multimodais e multiculturais no espaço escolar. Por isso, as discussões e os métodos
de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa na sociedade hodierna não podem deixar de
considerar as implicações das Tecnologias Digitais no desenvolvimento das práticas de
letramentos. E mais: os processos de formação docente, sobretudo nos cursos de Licenciatura
em Letras, precisam estar atrelados às atuais práticas linguísticas que permeiam um século
marcado pelo avanço das tecnologias informacionais. É nesse sentido que o presente trabalho
propõe uma discussão sobre o processo inicial de formação de professores, com o objetivo de
analisar como atividades/projetos de capacitação voltados para o uso das tecnologias digitais e
as práticas de multiletramentos podem contribuir para a formação de graduandos da área de
Letras e, consequentemente, favorecer o processo de ensino e aprendizagem da Língua
Portuguesa na educação básica. O referencial teórico do trabalho concilia, especialmente, os
estudos/análises de Cope e Kalantzis (2009), Gatti (2010), Lévy (1999), NLG (1996), Santos
(2018) e outros, sobre formação de professores, multiletramentos e aprendizagem da língua
portuguesa em ambientes virtuais. Quanto à metodologia do trabalho, é de cunho explicativo,
com método de abordagem qualitativo. Argumenta-se, através da análise realizada e de uma
experiência de pesquisa desenvolvida com estudantes do curso de Licenciatura em Letras da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que as atividades de formação, relativas ao uso
das tecnologias digitais no contexto escolar, além de contribuir para a formação acadêmica e
profissional dos licenciandos em Letras, pode fomentar mudanças na prática pedagógica e
suscitar múltiplas aprendizagens, seja por possibilitar a autonomia dos indivíduos, seja por
propiciar a interação entre diferentes sujeitos, espaços e saberes, no processo de construção
do conhecimento.
Palavras-chave: Formação Docente; Tecnologias; Multiletramentos; Ensino.
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INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, o constante uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC),
devido – sobretudo – à popularização e facilidade de acesso às Tecnologias Digitais, têm
propiciado significativos avanços na vida e nas relações humanas, bem como nos modos de
apropriação do conhecimento, tornando-se condição primordial para o acesso à informação e
o desenvolvimento da comunicação mundial. Trata-se de um momento da história da
humanidade marcado, principalmente, pela reconfiguração de práticas e de modalidades
midiáticas, pela desterritorialização e virtualização dos saberes e pela conectividade global.
Evidentemente, num contexto em que as tecnologias se incorporam, de diversas maneiras, ao
espectro de conhecimentos dos indivíduos, o que é preciso aprender não pode ser mais
definido nem planejado antecipadamente. “Os percursos e perfis de competências são todos
singulares e podem cada vez menos ser canalizados em programas ou cursos válidos para
todos” (LÉVY, 1999, p. 158). Ao possibilitarem o acesso a uma incalculável quantidade de
informações e favorecerem novos modos de convivência por meio da interconexão remota, as
tecnologias digitais acionam um tipo especial de inteligência que articula o individual e o
coletivo: a inteligência coletiva, “a saber, a valorização, a utilização otimizada e a criação de
sinergia entre as competências, as imaginações e as energias intelectuais” (LÉVY, 1993, 167),
favorecendo a interatividade e a construção de competências que são enriquecidas
instantaneamente e em tempo real. Esses novos valores implicam, evidentemente, novas
formas de relação com o saber e novos modos de aprendizagem pelos sujeitos envolvidos na
atual conjuntura tecnológica e sociocultural.
Nota-se, contudo, que as instituições de ensino, em sua maioria, não têm acompanhado as
mudanças tecnológicas propiciadas pelas agências de desenvolvimento de alta tecnologia e
impulsionadas pela participação cada vez mais intensa dos indivíduos. O processo de
informatização das escolas nos finais da década de 1990 não foi suficiente para garantir o
acesso dos estudantes às TIC, seja por conta das condições infraestruturais das instituições de
ensino (número insuficiente de computadores, falta de manutenção dos equipamentos,
dificuldades de conexão à internet etc.), seja pela falta de preparo docente para o trabalho com
as tecnologias em sala de aula.
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Uma pesquisa divulgada pelo Núcleo de Informação e coordenação do Ponto BR – NIC.br
(2016), com base num estudo longitudinal realizado, entre os anos de 2010 e 2013, em 12
escolas da rede pública localizadas em três diferentes regiões do país (nordeste, sul e sudeste)
evidencia que – embora as instituições disponibilizem vários tipos de recursos tecnológicos (TV,
data show, scanner, filmadora, computadores e outros) – o uso desses equipamentos ainda é
bastante reduzido. De modo geral, na escola os docentes utilizam os computadores
preponderantemente para pesquisas e preparação de aulas e, em menor escala, nas atividades
desenvolvidas com os estudantes.
Por isso, a inserção de computadores e de outras interfaces digitais nas escolas nem sempre é
uma garantia de que alunos e professores terão acesso a eles para fins pedagógicos. E mais: o
uso do computador, por si só, não promove alterações nos métodos pedagógicos. Na verdade,
a maneira como se utilizam os computadores no ambiente educacional pode ser muito
diferente a depender da concepção que se tenha acerca do processo de ensino e aprendizagem.
No que diz respeito ao ensino de Língua Portuguesa, quando utilizados para desenvolver
estratégias de interação discursiva entre os educandos e os textos (na sua diversidade de
gêneros), em situações concretas de leitura e escrita, os computadores apresentam grande
valia e possibilitam a ampliação das práticas de letramentos. Contudo, os currículos dos Cursos
de Licenciatura em Letras, na maioria das vezes, ainda são bastante tradicionais em sua
estrutura. Há uma extrema preocupação com o ensino de Linguística/Língua Portuguesa. Já as
disciplinas práticas e/ou de caráter pedagógico, por sua vez, não conseguem inter-relacionar
três elementos essenciais para a profissionalização dos licenciandos: teorias linguísticas,
práticas de ensino e realidade socioeducacional. Além disso, a formação voltada para o uso das
tecnologias no contexto escolar, apesar de ser relevante, ainda é pouco utilizada/valorizada nos
Cursos de Licenciatura em Letras.
Mediante um cenário educacional em que o uso das Tecnologias Digitais em sala de aula ainda
é considerado um obstáculo – tanto por fatores de ordem infraestrutural, quanto por possíveis
lacunas na formação docente –, de que modo é possível promover mudanças? No que concerne
especificamente à área de Língua Portuguesa, como o processo de formação docente pode
contribuir para o uso das interfaces digitais e o desenvolvimento das práticas de
multiletramentos na educação básica?
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No intuito de refletir acerca dessas questões, o presente trabalho propõe uma discussão sobre
o processo inicial de formação de professores, com o objetivo de analisar como
atividades/projetos de capacitação voltados para o uso das tecnologias digitais e as práticas de
multiletramentos podem contribuir para a formação de graduandos da área de Letras e,
consequentemente, favorecer o processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa na
educação básica. O referencial teórico do trabalho concilia – especialmente – os
estudos/análises de Cope e Kalantzis (2000; 2009), NLG (1996) e Santos (2018), sobre
multiletramentos e aprendizagem da língua portuguesa em ambientes virtuais. Além disso,
utiliza-se uma metodologia de investigação explicativa, com método de abordagem qualitativo.
Inicialmente, o trabalho apresenta uma discussão sobre a Teoria dos Multiletramentos,
pautando-se nas necessidades contemporâneas do processo de ensino e aprendizagem da
Língua Portuguesa. Posteriormente, expõe os procedimentos metodológicos da pesquisa, bem
como uma experiência de formação docente com foco nos multiletramentos, desenvolvida no
Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
(CFP/UFFRB).
Esperamos, desse modo, alcançar o objetivo de fomentar uma discussão teórica no campo dos
estudos linguísticos e, ao mesmo tempo, contribuir com pesquisadores e professores que
atuam na educação superior, com reflexões sobre o uso das Tecnologias Digitais no processo
de formação docente na Área de Língua Portuguesa.
A TEORIA DOS MULTILETRAMENTOS: CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS
Historicamente, o termo multiletramentos deriva do vocábulo inglês multiliteracies, cunhado,
em 1994, pelo New London Group – grupo de pesquisadores de diferentes áreas que vem se
dedicando aos estudos de letramentos e às novas demandas educacionais no contexto pósmoderno. Cope e Kalantzis – integrantes do grupo – associam a criação do termo a dois fatores
bastante relevantes e estritamente correlacionados:
Primeiro, nós queremos estender a ideia e campo da pedagogia do letramento
para explicar o contexto da nossa diversidade cultural e linguística e das
sociedades cada vez mais globalizadas, para dar conta da cultura
multifacetada que se inter-relaciona e da pluralidade de textos que circulam.
Segundo, nós defendemos que a pedagogia do letramento agora deve levar
em conta a variedade crescente de formas de textos associados com
tecnologias de informação e multimídia. (COPE; KALANTZIS, 2000, p. 9,
tradução nossa, grifo nosso)
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Nessa perspectiva, nota-se que a noção de multiletramentos está associada, por um lado, à
multiplicidade cultural e linguística das sociedades pós-modernas e, por outro, à multiplicidade
e integração de variados modos de constituição do significado, por meio da utilização de
diferentes semioses: linguísticas, visuais, auditivas, gestuais, espaciais e multimodais (cf. NLG,
1996), sendo que “dos modos de significação, o Multimodal é o mais importante, pois relaciona
todos os outros modos em relações notavelmente dinâmicas”. (COPE; KALANTZIS, 2000, p. 28).
No que diz respeito à epistemologia da prática, a Teoria dos Multiletramentos procura
substituir as concepções estáticas de representação do significado por uma concepção mais
dinâmica, embasada no conceito de design. Conforme Santos,
O design é definido pelos estudiosos como um processo de constituição de
significados que se dá por meio da inter-relação entre três diferentes etapas:
avaliable design, designing e redesigning. Nessa perspectiva, ao ter contato
com as diferentes formas de representação material e simbólica disponíveis
(avaliable designs) e planejar, construir e desenvolver conteúdos (designing),
o estudante – criticamente – reorganiza o conhecimento e reconfigura
(redesigning) suas identidades, oportunidades e olhares acerca do mundo em
que vive. ao ter contato com as diferentes formas de representação material
e simbólica disponíveis (avaliable designs) e planejar, construir e desenvolver
conteúdos (designing), o estudante – criticamente – reorganiza o
conhecimento e reconfigura (redesigning) suas identidades, oportunidades e
olhares acerca do mundo em que vive (SANTOS, 2018, p. 57-58).

Com base no conceito de design, o NLG (1996, p. 65) sugere que a Pedagogia dos
Multiletramentos seja desenvolvida por meio de quatro etapas: prática situada
(experimentação), instrução explícita (conceitualização), enquadramento crítico (análise) e
prática transformada (aplicação). Nessa perspectiva, os estudantes são estimulados a: i) basearse na experiência de fazer significado nos mais variados contextos e situações; ii) desenvolver
uma metalinguagem explícita de Design; iii) interpretar o contexto social e o propósito dos
Designs de significado; iv) tornar-se Designers de futuros sociais, ao atuarem como criadores
de significados. Esses significados são sempre novos e, por isso, se reconstroem, resultando em
subjetividade transformada e, desse modo, em aprendizagem (cf. COPE; KALANTZIS, 2009).
Por isso, conforme o manifesto do NLG (1996), o que distingue a pedagogia dos
multiletramentos das concepções educacionais mais conservadoras é a prática, o como fazer.
Nos modelos anteriores de letramento, o redesigning não se torna necessariamente uma
prática transformadora. Corroborando essas ideias, Santos (2018) ressalta que a abordagem
dos multiletramentos tem como foco uma aprendizagem aberta às mudanças e inovações,
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valorizando o uso de diferentes tecnologias, e sugere uma didática centrada nos aprendentes
como agentes em seus próprios processos de conhecimento. Portanto, pode contribuir tanto
para o processo de formação inicial dos professores de língua portuguesa quanto para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas mais inovadoras na educação básicas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com o objetivo de analisar como a Teoria dos Multiletramentos pode contribuir para a
formação inicial dos professores de língua portuguesa numa perspectiva didática, utilizou-se
uma metodologia de pesquisa do tipo explicativa, com método de abordagem qualitativo. O
espaço escolhido para a realização da pesquisa foi o Centro de Formação de Professores da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB (Campus de Amargosa-BA), e os sujeitos
da pesquisa foram 8 (oito) graduandos do curso de Licenciatura em Letras da UFRB
(matriculados ente o 7º e 12º semestre), bem como uma turma mista com alunos de uma escola
da rede pública estadual de Amargosa-BA, matriculados no 8º e 9º anos do ensino fundamental.
Tais atividades de pesquisa integraram as ações desenvolvidas no âmbito do projeto As
Interfaces Digitais e o Ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica, desenvolvido na UFRB
no período de 2015 a 2018. O supracitado projeto (com carga horária de 12h semanais) foi
idealizado, inicialmente, com o objetivo geral de “investigar o processo de ensino e
aprendizagem da escrita da Língua Portuguesa em contextos tecnológicos, analisando os
entraves, desafios e contribuições das interfaces digitais para o aprendizado de estudantes do
Ensino Fundamental II em escolas da rede pública estadual de Amargosa-BA”. No entanto, a
investigação logo nos levou a reconhecer que um dos principais fatores que obstaculizam o uso
das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa concerne
às lacunas na formação inicial dos licenciandos em Letras. Por isso, foi necessário ampliar os
objetivos do projeto e desenvolver atividades de formação docente voltadas para o trabalho
com os multiletramentos – articulando ensino, pesquisa e extensão –, a fim de contribuir tanto
para a formação dos licenciandos em letras quanto para o desenvolvimento de práticas de
pedagógicas inovadoras na educação básica.
No que concerne especificamente às descrições e análise apresentadas neste trabalho, são
resultantes das atividades de pesquisa desenvolvidas nos meses de fevereiro a julho de 2018.
Nesse momento da pesquisa, inicialmente, foi necessária a análise do referencial teórico
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referente ao tema; e, depois, a inserção no campo de pesquisa para o desenvolvimento de
estratégias de formação docente voltadas para o uso das interfaces digitais no processo de
ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, por meio de três inter-relacionadas etapas: i)
capacitação teórico-metodológica (etapa necessária para subsidiar, epistemologicamente, as
práticas didático-pedagógicas e desenvolver o envolvimento natural dos sujeitos com os
elementos e interfaces digitais; ii) ação pedagógica (segmentada nas seguintes fases: análise do
contexto escolar, planejamento de atividades e realização de oficinas pedagógicas com alunos
do 8º e 9º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública estadual de AmargosaBA) e iii) reflexão sobre a ação (etapa por meio da qual os graduandos puderam analisar as
contribuições das atividades desenvolvidas, bem como as dificuldades enfrentadas e os
desafios a serem superados). É importante salientar que cada etapa envolveu sequências
metodológicas de experimentação, conceitualização, análise e aplicação.
Desse modo, a metodologia utilizada embasou-se, por um lado, na Teoria dos Multiletramentos
– cf. Cope e Kalantzis (2000; 2009), NLG (1996) e Santos (2018) e, por outro lado, nos postulados
de Gatti (2010), Peréz Gomes (1998), Perrenoud (2002), Perraudeau (2009) e Schön (2000),
sobre formação docente.

A partir descrições apresentadas, visa-se evidenciar algumas

contribuições das interfaces digitais, e mais especialmente da Teoria dos Multiletramentos, no
processo de formação docente na área de Língua Portuguesa e, consequentemente, no
desenvolvimento das práticas de multiletramentos na educação básica, como expõe a seção a
seguir.
UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DOCENTE: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA
DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS DE MULTILETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O

No intuito de evidenciar uma experiência de formação docente, com foco nos
multiletramentos, apresentamos a seguir algumas atividades desenvolvidas no âmbito do
Projeto As Interfaces Digitais e o Ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica, no período
de fevereiro a julho de 2018. Devido ao escopo deste trabalho, analisaremos – especificamente
– as atividades de ação pedagógica. Tais atividades foram desenvolvidas com o objetivo de
ampliar a aprendizagem dos discentes no que diz respeito à preparação de atividades e ao
desenvolvimento de ações educativas. Por isso, a etapa de ação pedagógica, segmentada em
sequências metodológicas que envolveram a experimentação, conceitualização, análise e
aplicação, contemplou tanto a análise do contexto escolar, como o planejamento de atividades
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e a realização de oficinas pedagógicas com estudantes do 8º e 9º ano de uma escola da rede
pública estadual de Amargosa-BA.
Para a experimentação da realidade, privilegiamos as seguintes ações: inserção no contexto
educacional; observação direta de aspectos da realidade escolar; elaboração e aplicação de
questionários com a direção, docentes e estudantes de uma escola da rede pública estadual de
Amargosa-BA, a fim de obter informações acerca do uso das tecnologias no contexto
educacional; e análise geral das informações obtidas. Já para a conceitualização das
aprendizagens obtidas no campo de pesquisa, foram realizados momentos de leitura e análise
de textos teóricos sobre didática, inserção das tecnologias no contexto escolar e
multiletramentos; bem como construídos conceitos relativos à prática docente, ao
confrontarem teoria e realidade educacional. No momento de análise, por sua vez, os
licenciandos foram estimulados a realizar uma análise específica do contexto escolar por meio
dos dados contidos nos questionários aplicados com diferentes segmentos da comunidade
escolar. Por fim, com base nos resultados obtidos através das análises, os graduandos –
organizados em pequenos grupos – planejaram oficinas pedagógicas para serem aplicadas com
alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental. O Quadro 1 expõe uma das oficinas planejadas.
Quadro 1 – Oficina elaborada para o trabalho com estudantes do 8º e 9º anos do ensino
fundamental II
SEQUÊNCIA
METODOLÓGICA
Experimentação

Conceitualização
Análise
Aplicação

ATIVIDADES
- Leitura e análise da crônica “A bola” (de Luís Fernando
Veríssimo);
- Atividade de interpretação da música por meio do jogo RPG
Boss.
- Construção de conceitos relacionados à crônica, por meio das
atividades desenvolvidas.
- Análise da linguagem utilizada pelos personagens e da
funcionalidade dos balões no RPG Game.
- Observação de estratégias para a produção de quadrinhos no
site www.pixton.com/br;
- Transposição de gêneros: transformando a crônica numa
história em quadrinhos (inserção cenário, personagens e
balões de falas, pensamentos e narrações).
- Reescrita dos textos a partir das orientações dadas pelo
professor.

Fonte: Elaboração própria.
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Para a realização das atividades propostas, além da crônica, utilizaram-se, especialmente, o
programa RPG Boss e o site www.pixton.com/br. O RPG Boss é um programa utilizado para o
desenvolvimento de jogos de RPG em variadas plataformas (Windows, Linux e Mac). Para
criação dos jogos e possível montar cenários variados, inserir personagens, textos e questões
com múltiplas alternativas, como exibe a figura a seguir.
Figura 1: Programa RPG Boss e suas interfaces

O jogo de RPG utilizado na oficina foi produzido pelos licenciandos durante o planejamento das
atividades. Para tanto, utilizaram-se tanto perguntas relacionadas às ideias contidas no texto e
ao gênero textual crônica, quanto questionamentos que possibilitaram uma reflexão dos alunos
acerca de algumas dificuldades ortográficas.
Quanto ao site www.pixton.com/br, possibilitou a criação de quadrinhos online, de modo
divertido e dinâmico. Por meio do site, é possível criar desenhos com alta qualidade, arrastando
cenários, personagens (movendo-os para diferentes poses) e balões em distintos formatos.
Também é possível adicionar imagens sequenciais, estilizar o texto com fontes e cores, bem
como adicionar fotos, falas personalizadas e fundos dinâmicos.
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Figura 2: Pixton.com e suas interfaces

A oficina, com carga horária total de 3h, foi realizada no laboratório de informática da UFRB e
atendeu dois grupos de estudantes, em turno oposto ao período das aulas. Para tanto,
contamos com o apoio de dois docentes e da direção de uma escola da rede pública estadual
de Amargosa-BA. O principal objetivo da ação pedagógica foi fomentar práticas de
multiletramentos, estimulando – por meio de atividades diversificadas – a leitura e a produção
de textos no contexto digital.
No processo de elaboração das oficinas, tentamos respeitar as propostas apresentadas pelos
graduandos, dando-lhes autonomia, mas orientando-lhes nos momentos em que era preciso.
A leitura e a análise de textos teóricos também foram necessárias nessa fase.
Por meio das ações realizadas, foi possível verificar a desenvoltura dos graduandos,
acompanhar a efetividade do trabalho proposto e observar as estratégias e dificuldades
enfrentadas por eles para o desenvolvimento das atividades. Outro aspecto relevante nessa
etapa foi a constante interação entre os graduandos e o auxílio mútuo na execução das
atividades.
Já os estudantes da educação básica demonstraram bastante empolgação na realização das
atividades propostas. A interação com os colegas e a própria interface durante a interpretação
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do texto por meio do jogo RPG Game, bem como a criatividade e o interesse demonstrados
pelos alunos no momento de produção dos quadrinhos evidenciam que os multiletramentos
no contexto digital contribuem para uma aprendizagem da língua portuguesa de modo mais
dinâmico. Objetivando comprovar essas ideias, apresenta-se, a seguir, uma análise de alguns
textos produzidos pelos alunos no contexto da pesquisa.
Figura 3: Textos produzidos pelos estudantes

Por meio da análise dos textos, fica evidente que as narrativas digitais podem estimular o
desenvolvimento da imaginação, criatividade, raciocínio lógico, sequencialidade, bem como
favorecer a aprendizagem das estratégias de leitura, escrita e oralização (nesse último caso,
quando os sujeitos precisam emprestar suas vozes para os personagens) e impulsionar o
trabalho em equipe. Além disso, por meio da construção dos quadrinhos, os alunos puderam
aprimorar conhecimentos relacionados à escrita do texto, especialmente no que concerne à
percepção das diferentes funções exercidas pelo narrador (seja ele personagem ou não) e pelos
personagens da história. E mais: os estudantes não se limitaram a inserir nos quadrinhos apenas
o que foi dito no texto original. Inovaram em relação ao espaço, aos personagens e à narrativa.
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Portanto, fica evidente, mais uma vez, que as diferentes interfaces digitais – capazes de
modernizar o ato de contar histórias – também podem tornar o processo de aprendizagem mais
dinâmico e motivador, ao mesmo tempo em que possibilitam ao docente associar as práticas
educativas desenvolvidas no contexto escolar à realidade sociocultural dos educandos.
CONCLUSÃO
O presente trabalho objetivou apresentar uma experiência de formação docente desenvolvida
com graduandos do Curso de Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), no
âmbito do projeto As Interfaces Digitais e o Ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica,
visando contribuir para a profissionalização dos estudantes através de ações pedagógicas
voltadas para o uso das interfaces digitais e para as práticas de multiletramentos.
A discussão teórica apresentada inicialmente visou ratificar a importância do uso das
Tecnologias Digitais nos atuais processos de formação de professores. Tal discussão está
alinhada com os objetivos e ações do projeto, bem como com a experiência de formação
docente desenvolvida com estudantes de uma escola da rede pública estadual de AmargosaBA.
Por meio das discussões promovidas neste trabalho, ficou evidente que a Pedagogia dos
Multiletramentos, ao atrelar as interfaces digitais ao ensino de Língua Portuguesa, pode
contribuir para a profissionalização dos licenciandos em Letras, sobretudo, por promover
mudanças de atitude do futuro professor em direção à ação educativa e possibilitar uma
aprendizagem pautada em ações didáticas e metodológicas vinculadas ao mundo
contemporâneo e às atuais necessidades dos estudantes da educação básica.
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RESUMO
Este artigo objetivou analisar as dificuldades encontradas no ensino da cartografia, bem como
o uso da sua linguagem no processo de ensino-aprendizagem, considerando aspectos da
formação dos professores. O objetivo geral do artigo foi analisar as dificuldades encontradas
no ensino da cartografia, bem como o uso da sua linguagem no processo de ensinoaprendizagem, considerando aspectos da formação dos professores. O problema consistiu em
investigar de que forma a linguagem cartográfica pode ser utilizada como ferramenta
pedagógica e até que ponto a formação dos professores interfere na utilização da linguagem
cartográfica no processo de ensino-aprendizagem. No âmbito da metodologia, este estudo se
caracterizou como uma pesquisa exploratória e como método de pesquisa, adotou-se o estudo
de caso com abordagem qualitativa. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado o
questionário de estrutura mista aplicados entre os professores que lecionam Geografia e os
alunos do 1º ano do Ensino Médio que faziam parte do Colégio Estadual Dr. Luiz Rogério de
Souza, em 2017. A interpretação e análise dos resultados coletados foram realizadas tendo
como base o método da análise de Bardin (2006). Com base nos resultados e na análise
realizada, foi possível constatar que a Cartografia é utilizada pela metade dos professores como
um conteúdo. Detectou-se também que há a falta do uso de recursos didáticos essenciais ao
ensino-aprendizagem. Por fim, constatou-se também que os professores que fizeram parte da
amostra não tiveram uma formação adequada para o ensino cartográfico durante a graduação,
além da falta de uma formação continuada direcionada ao ensino da cartografia por parte dos
docentes, contribuindo, possivelmente, para as dificuldades encontradas pelos alunos no que
tange a aprendizagem da linguagem cartográfica e suas representações durante a sua fase
escolar. Deste modo, perante os resultados encontrados, enfatiza-se a necessidade de uma
formação continuada para os professores de Geografia por parte da Secretaria de Educação do
Estado da Bahia, a fim de propiciar a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem relativo
ao ensino da Cartografia Escolar.
Palavras-chave: Formação docente. Cartografia escolar. Ensino-aprendizagem. Alfabetização
cartográfica.
INTRODUÇÃO
Considerando que a ciência Geográfica e Cartográfica são indissociáveis e de suma importância
para o ensino Fundamental e Médio, visto que o espaço geográfico é o objeto de estudo da
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Geografia e é interpretado e analisado através da representação espacial. Temos, portanto, que
a disciplina de Geografia deve ser mediada pelo professor de Geografia.
É importante ressaltar que a escola deve oferecer os recursos didáticos necessários para
contribuir com o ensino, cuja sistematização dos saberes resulta em uma possível melhoria da
aprendizagem, tornando o aluno autônomo, para que este possa usar e aplicar as
representações cartográficas no cotidiano.
O objetivo deste estudo foi analisar as dificuldades encontradas no ensino da cartografia, bem
como o uso da sua linguagem no processo de ensino - aprendizagem, considerando aspectos
da formação dos professores. Intrínsecos ao objetivo geral e à problemática, alguns
desdobramentos da temática foram relevantes.
No que tange ao estudo da Cartografia é possível advertir e enfatizar que a mesma não é
meramente um amontoado de técnicas. Ela constrói, reconstrói e, acima de tudo, revela
informações socioespaciais. É a partir desta realidade que surgiu o desejo de pesquisar os temas
cartografia, formação docente e o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, este
estudo objetiva responder ao seguinte questionamento: de que forma a linguagem cartográfica
pode ser utilizada como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem e até que
ponto a formação dos professores interfere na utilização da linguagem cartográfica no processo
de ensino-aprendizagem?
Na seção seguinte, será realizada a revisão da literatura acerca do tema, dialogando com
diferentes autores que servirão de fundamentação teórica para contribuir na realização das
análises dos dados retirados das pesquisas de campo, com o objetivo analisar as dificuldades
encontradas no ensino da cartografia, bem como, o uso da sua linguagem no processo de
ensino - aprendizagem, considerando aspectos da formação dos professores.
REVISITANDO CONCEITOS TEÓRICOS
Para contextualizar a questão do ensino da cartografia, bem como o uso da sua linguagem no
processo de ensino-aprendizagem foi imprescindível visitar e revisitar alguns teóricos acerca
dos muitos temas discutidos neste artigo. Serão apresentadas as bases teóricas que nortearam
este estudo. Deste modo, o contexto traçado enquadra as relações entre Linguagem
Cartográfica, Formação Docente e Ensino-Aprendizagem.
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Para analisar como a Cartografia pode ser utilizada como ferramenta pedagógica no processo
de ensino-aprendizagem, considerando os aspectos da formação dos professores, é necessário
considerar a relevância que a Cartografia possui como ferramenta pedagógica, bem como
interpretar o processo de formação dos professores, observando que este tem como base
fundamentos teóricos que de certa forma proporcionam aportes que esboçam sua formação.
A partir da ideia fundamental de que a Geografia enquanto ciência tem como objeto de estudo
o espaço geográfico e, para estudar este espaço de modo mais didático, sobretudo nas séries
iniciais, deve-se entender e utilizar-se de sua representação como mapas, cartas e plantas, que
podem ser utilizados como instrumento em sala de aula pelos professores.
Assim, a Cartografia é indispensável, pois ela apoia o educando a entender representações
sistematizadas da superfície terrestre tais como: fenômenos físicos, naturais e culturais, como
se distribuem, sejam regulamente ou irregularmente sobre o espaço.
É notório que nos dias de hoje o ensino da Cartografia Escolar tem ganhado espaço, sobretudo
na utilização dos recursos tecnológicos que apoiam um maior aprofundamento do estudo do
espaço no mundo globalizado. Para Almeida (2010), este se dá “[...] de maneira que os
conceitos cartográficos tomam lugar no currículo e nos conteúdos de disciplinas voltadas para
a formação de professores” (ALMEIDA, 2010, p. 9). Esses componentes que conectam a
Cartografia, Educação e Geografia, compõem a área da Cartografia Escolar e são a essência para
o ensino cartográfico, daí seu grande valor.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), a educação cartográfica é um conceito
que se fundamentou desde a pré-história, pela necessidade do homem em desempenhar as
ações necessárias à sua sobrevivência. Ao passo que a Cartografia evoluía, iam sendo criados
símbolos e linguagens diferentes.
Através da linguagem cartográfica é possível sintetizar elementos, propagar conhecimentos,
estudar circunstâncias, sempre envolvendo o conceito da produção espacial, concebida através
das ferramentas cartográficas. Ainda conforme os PCNs (BRASIL, 1998), a alfabetização
cartográfica abrange uma série de aprendizagens que podem ser desenvolvidas desde o início
da vida escolar na Educação Básica e em seguida evoluídas para lidar com as representações e
linguagens cartográficas. É importante ter noção de que a continuidade do trabalho com as
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representações cartográficas deve ponderar a vontade e a identificação que as crianças e jovens
têm pelas imagens; trata-se de uma atitude eficaz na aprendizagem da Cartografia.
Surgimento da necessidade da formação docente
Durante a década de 30 do século XX, surgiu no Brasil um sistema de formação do professor
secundário a partir da expansão da escolaridade em todos os níveis. Conforme Borges (2013) o
decreto 1.190, de 4 de abril de 1939, empregou o “esquema 3+1” que além de orientar os
cursos de licenciatura que formavam docentes para as mais variadas disciplinas dos currículos
das escolas secundárias e de pedagogia que formavam professores para lecionar nas escolas
que consistiam em “[...] três anos eram dedicados ao estudo das disciplinas específicas ou
conteúdos cognitivos, e um ano à formação didática” (BORGES, 2013, p. 34).
Para Gomes (2017), a profissão de professor, por si só, não é um trabalho simples. Além de ter
que dominar o conteúdo, o trabalho docente inclui também subjetividade, afetividade e até
mesmo identidade. Consequentemente, entende-se que o ato de aprender do professor é um
processo sem tempo delimitado, ocorrendo no decorrer de sua formação e que não é
delimitado somente aos espaços da universidade. De acordo com Gomes (2017),
O perfil docente é reflexo do contexto histórico vivenciado por ele. Diante de
uma sociedade em transformação contínua se torna imprescindível formar o
docente na diversidade e para diversidade, através do desenvolvimento de sua
habilidade de refletir, na perspectiva de tornar possível sua emancipação
profissional, já que para ser um profissional docente é necessário partilhar o
conhecimento com todos à sua volta (GOMES, 2017, p. 37).

Alguns autores afirmam que a organização curricular reúne dois grupos de estudos sendo “as
disciplinas técnico - científicas e, de outro, o didático - (psico) pedagógico.”. Esse formato ficou
conhecido como modelo 3+1 “[...] sendo, três anos de bacharelado mais um ano de formação
pedagógica, onde muitos consideram como licenciatura, acrescido de estágio supervisionado”
(PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 90). Esse modelo possibilitou ao docente o seu
lugar enquanto profissional da educação, “[...] tendo papel importante na transformação
cultural, sobretudo na sala de aula, na atuação junto aos alunos do ginásio” (PONTUSCHKA;
PAGANELLI; CACETE, 2009, p. 48).
Borges (2013) ressalta que “[...] o Decreto de Lei nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946, conhecido
como Lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 1946)” (BORGES, 2013, p. 34), cuja indicação a
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nível nacional reformou a estrutura do Ensino Normal, dividindo-o em dois ciclos. Conforme
Demerval Saviani (2005) em seu artigo, publicado na revista do Centro de educação,
O primeiro ciclo, com a duração de quatro anos, correspondia ao ginásio do
curso secundário, destinado a formar regentes do ensino primário e
funcionaria em Escolas Normais Regionais; o segundo ciclo, com duração de
três anos, correspondia ao ciclo colegial do curso secundário, destinava-se a
formar professores do ensino primário e funcionaria em Escolas Normais e nos
Institutos de Educação (SAVIANI, 2005, p. 85).

Saviani (2005) ainda relata que existia a semelhança dos cursos normais de primeiro ciclo com
os ginásios, cujas disciplinas de cultura geral predominavam nos moldes das antigas Escolas
Normais e os cursos de segundo ciclo que abrangiam todos os fundamentos postos pelas
reformas da década de 1930. Vale destacar que a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), a Lei nº 4.024/61, “Art. 1º A educação nacional, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana [...]” que apresentou orientações
curriculares mais flexíveis, seguindo a Lei da Reforma do Ensino Superior lei nº 5.540 de 1968
que consistiu em:
Art. 1º O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das
ciências, letras e artes e a formação de profissionais de nível universitário.
Art. 2º O ensino superior, indissociável da pesquisa, será ministrado em
universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados,
organizados como instituições de direito público ou privado (BRASIL, 1968).

O processo de formação do professor de geografia no Brasil
Em meio ao cenário dos anos de 1934, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo (USP), que nela se estruturou e institucionalizou a disciplina de
Geografia. Cabe revelar que antes da existência desta faculdade, profissionais de outras áreas
como advogados e engenheiros tornaram-se professores de Geografia.
Nessa nova estrutura, “[...] a Geografia passou a ser incluída nas classes de acordo com as
propostas da Escola Nova” (BERTIN, 2016, p. 19), além de ensinar a ler e escrever viabilizava o
desenvolvimento geral do aluno contrário ao momento exigido pela sociedade da época. É
possível afirmar que a formação de professores estava diretamente envolvida com o momento
político e econômico do Brasil, pois a acelerada demanda pela industrialização valorizou o curso
técnico, possibilitando o aumento do ensino básico e público que “[...] durante as décadas de
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1960 e 1970, o Estado Brasileiro manteve uma presença forte nesta área de formação,
pautando o ritmo das mudanças e das reformas” (NÓVOA, 2002, p. 52).
Durante esse crescimento, cabe salientar a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692/71
que ordena o sistema educacional conforme a ideologia do governo militar, surgindo cursos de
licenciaturas curtas em todas as áreas de ensino, sendo que ao longo de três décadas
professores de Geografia concluíram seus cursos em instituições privadas de ensino superior
no período de quatro anos, os quais eram divididos igualmente no período de tempo no curso
polivalente em Estudos Sociais e habilitação em Geografia diante de um curso compactado e
fragmentado, comprometendo a formação dos docentes.
Pensar em formação do professor é pensar em formação continuada, pois é um processo que
requer investimento pessoal e coletivo, pois as discussões públicas compartilham
conhecimento, experiências que proporcionam novas práticas, resultando no crescimento
pessoal e profissional. Quanto a essa formação continuada do professor, Gomes (2017) afirma
que:
A necessidade de formação é considerada importante pelos docentes, não
somente ao longo de sua formação inicial, mas também como já professor
atuante (formação continuada). Diversos estudos realizados no nosso país e
fora dele constatam que a área educacional é a área onde os profissionais mais
sentem a necessidade de formação continuada (GOMES, 2017. 175).

Para que os professores tenham mais conhecimentos, é preciso que estes sempre estejam
envolvidos com cursos de formação continuada, pois estes cursos proporcionam não somente
a atualização de conhecimento na própria área como também reflexões sobre o fazer
pedagógico, melhorando assim seu processo de ensino-aprendizagem, ressaltando como
afirma Gomes (2017) que “[...] é imprescindível uma adequada formação docente para que seja
efetivo o processo ensino-aprendizagem, pois este tem sido indicado como um enorme desafio
na contemporaneidade” (GOMES, 2017, p. 25).
Formação docente e o processo de ensino-aprendizagem da cartografia na sala de aula
Refletir sobre a formação docente do professor de Geografia é pensar na sua atuação na sala
de aula. Nesse sentido, Guerrero (2014) afirma que:
Por meio de uma boa formação de professores que mudanças nas
metodologias de ensino chegam às salas de aulas. Os professores necessitam
de uma base teórico-conceitual sólida tanto na área especifica da disciplina
que lecionam, quanto nas teorias pedagógicas e psicológicas para que o
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processo aprendizagem discente efetivamente seja promovida na sala de aula
(GUERRERO, 2014, p. 113).

Para Callai (2013), a discussão da formação do professor de Geografia encontra-se no âmbito
da “habilitação formal” e “formação no processo” (CALLAI, 2013, p. 115). Com relação à
qualidade do curso de Licenciatura em Geografia, tem-se que a formação do futuro professor
dependerá da instituição em que estudou, pois é uma das condições elementares para a
iniciação da sua prática profissional. A segunda condição elementar é a questão da formação
continuada, pois após o termino de sua graduação, o professor deve continuar se atualizando
constantemente, para assim poder “pensar e teorizar a própria prática” (CALLAI, 2013, p. 115).
Cabe ressaltar que o professor recém-habilitado para o ensino da Geografia enfrenta diversas
dificuldades, sobretudo na sala de aula. Conforme Callai (2013), grupos de profissionais
possuem “[...] grandes dificuldades de encarar a dinâmica de sala [...]” e outros mostram “[...]
grandes dificuldades de trabalhar muito dos conteúdos exigidos” (CALLAI, 2013, p. 117). Os
mesmos recorrem aos livros didáticos como referência para o ensino da Geografia, muito das
vezes reproduzindo na integra sem nenhuma reflexão crítica.
Diante desse fato, o docente que leciona na universidade deveria preparar os futuros
professores para “[...] transformar as informações, as leituras, as discussões e exposições em
sala de aula [...]” (CALLAI, 2013, p. 121) a fim de construir o seu próprio conhecimento e ao
planejá-lo cuidadosamente, aplicá-lo durante o seu exercício profissional no ensino básico.
Por sua vez, os professores que já atuam na educação necessitam de uma constante discussão
e análise crítica a respeito da sua prática na sala de aula. Na sua práxis, o professor como
mediador percebe facilmente os problemas que permeiam o ambiente da sala de aula, cujas
soluções são diversificadas conforme o problema apresentado.
Corroborando com essa ideia, Nóvoa (2002, p. 30) afirma que “[...] as situações são únicas
exigindo, portanto, respostas únicas: o profissional competente possui capacidades de
autodesenvolvimento reflexivo [...]”. Em síntese, “[...] tanto durante a formação do professor
como posteriormente, na sua atuação em sala de aula é indissociável a produção constante
articulada entre teoria e prática [...]” (SAIKI; GODOI, 2015, p. 30).
Diante deste cenário, cabe refletir sobre o ensino-aprendizagem da Geografia no ensino básico,
que procura buscar uma consistente formação para que o professor, durante as suas aulas,
desenvolva nos alunos habilidades que os tornem sujeitos críticos e reflexivos a respeito do
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espaço em que vivem, além de criar condições para que esses alunos sejam sujeitos da sua
própria aprendizagem escolar.
Podemos concluir que o professor, independente do seu tempo de formação, deve atualizar-se
constantemente, apropriar-se dos fundamentos epistemológicos e metodológicos da Geografia
necessários para a compreensão do objeto de estudo desta ciência, e na reflexão do contínuo
fazer pedagógico, tendo como objetivo o ensino significativo dos professores e eficácia na
aprendizagem dos alunos.
METODOLOGIA
A metodologia adotada foi de cunho qualitativo descritivo e exploratório de natureza básica;
com base no estudo de caso caracterizando e contextualizando no tempo e espaço o local a
população em estudo com a definição e descrição dos sujeitos, da amostra e do instrumento
para coleta dos dados, que se deu através dos questionários impressos, aplicados nos sujeitos
– Professor e aluno - da unidade escolar escolhida para esta investigação (os professores que
lecionam Geografia e os alunos do 1º ano do Ensino Médio que faziam parte do Colégio Estadual
Dr. Luiz Rogério de Souza, em 2017).
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado o questionário de estrutura mista aplicados
entre. A técnica utilizada para fazer a análise e interpretação dos dados coletados “in loco”, foi
o método da análise de conteúdo de Bardin (2006), composto por: pré-análise; exploração do
material; tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Durante o processo de investigação, a pesquisa de campo aliada à pesquisa bibliográfica foi de
suma importância para a compreensão, entendimento, explicação e compreensão das questões
e objetivos elencados para o estudo. Com relação à organização do questionário para os
professores que lecionam Geografia no Ensino Fundamental II e Ensino Médio Inovador da
referida Unidade escolar foi estruturado em 04 (quatro) partes.
O questionário do aluno foi estruturado em 09 questões sendo 02 (fechadas) e 07 (abertas)
acerca das aulas de Geografia e do ensino da Cartografia.
Apresentações e análises dos dados recolhidos do questionário dos professores
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A Tabela 1 aponta-nos a composição por sexo dos docentes pesquisados. Neste quesito,
verificamos que dos 04 professores que fazem parte da amostra, 02 professores são do sexo
feminino e 02 são do sexo masculino.
Tabela 1 - Sexo dos professores
Sexo

Professor

(%)

Feminino

02

50

Masculino 02

50

Total

100

04

Fonte: Das autoras, 2017.
- Indique a modalidade de cursos de pós-graduação de mais alta titulação que você possui:
Esse quesito procurou analisar as titulações de pós-graduação que os professores possuem.
Observando a Tabela 2, temos que os 04 (quatro) professores da amostra que participaram da
pesquisa responderam que possuem apenas o curso de especialização.
Tabela 2 - Formação acadêmica dos professores
Pós-graduação

Quantidade/Docente

(%)

Extensão

00

00

Especialização

04

100

Mestrado

00

00

Doutorado

00

00

Total

04

100%

Fonte: Das autoras, 2017.
Percebe-se na Tabela 2 que os professores da amostra se especializaram ao longo da sua vida
profissional. Sobre a qualificação do docente, Cavalcanti (2012) afirma que o professor é um
profissional que necessita de formação continuada permanente devido às constantes
mudanças sociais e demandas profissionais, pois, “[...] a formação inicial não é suficiente para
uma atuação de qualidade” (CAVALCANTI, 2012, p. 18).
- Você participou de alguma atividade de formação continuada (atualização, treinamento,
capacitação etc.) nos últimos dois anos?
De acordo com o Gráfico 1, os 04 professores da amostra que correspondem a 100% dos
pesquisados, 02 professores nos últimos dois anos deram continuidade a profissionalização
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através de cursos, enquanto 02 docentes não fizeram nenhuma atividade que caracterizasse a
sua formação continuada.
Gráfico 1 - Formação continuada dos professores

Sim
50%

50%

Não

Fonte: Das autoras, 2017.
A formação do docente deve ser contínua e agregada ao cotidiano do professor e do espaço
escolar. Conforme o Gráfico 1, é observado que apenas 50% dos docentes da unidade escolar
que lecionam a disciplina Geografia participaram de atividades que caracterizaram a sua
formação continuada. No que tange esse tema, Nóvoa (2011) afirma que:
A formação continua pode constituir um importante espaço de ruptura,
estimulando o desenvolvimento profissional dos professores. Por isso falar de
formação contínua é falar de uma autonomia contextualizada da profissão
docente. Importa valorizar paradigmas de formação que promovam a
preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu
próprio desenvolvimento das práticas educativas (NÓVOA, 2011, p. 59).

Cabe reconhecer que os professores são responsáveis pela sua profissionalização docente,
sobretudo diante dos desafios do dia a dia. Por isso, a formação docente requer muito
investimento, apesar da existência de financiamentos destinados às políticas educacionais para
formação continuada.
Porém, Nóvoa (2002), salienta que:
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou
de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso
é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.
(NÓVOA, 2002, p. 57).

Ressalta-se que muita das vezes é de responsabilidade do próprio professor, durante a sua
carreira profissional, fomentar sua formação continuada.

815

- Você utiliza os conhecimentos adquiridos nas atividades de formação continuada na sua
prática em sala de aula?
Considerando o Quadro 1 abaixo a respeito da utilização dos conhecimentos adquiridos pelos
professores através de atividades que configuram a formação continuada, percebe-se que os
professores cursaram:
Quadro 1 - Teoria-Prática docente
Curso

Respostas dos docentes

Questões didáticas em Geografia

Eventualmente

Novas tecnologias

Quase sempre

Fonte: Das autoras, 2017.
Com o intuito de verificar a articulação entre o conhecimento adquirido e aplicado na sala de
aula, o Quadro 11 revela que o professor que cursou “questões didáticas em Geografia”
eventualmente, utiliza em sala tais conhecimentos e o que estudou as “Novas tecnologias”
aplica quase sempre na sua prática docente.
Contextualizando este quesito, temos que “[...] o professor aprende para a prática [...]”
(CHARLIER, 2001, p. 91), logo, a conexão entre o conhecimento a partir da formação continuada
considerando o pensar-teoria e agir-prática dos professores corrobora com a construção de
novos saberes e suas práxis em sala de aula.
Nesse contexto, Souza e Katuta (2001) reconhece que o ensino superior em licenciatura não
tem assumido a sua responsabilidade na formação dos professores com “[...] vigor e a
importância social que deveria ter” (SOUZA; KATUTA, 2001, p. 66).
Diante dos resultados apresentados, podemos concordar ainda com as autoras quando dizem
que professores e alunos, na sua maioria, apresentam o mesmo nível de conhecimento,
impedindo a relação ensino e aprendizagem, desmotivando o aluno no aprender em sala de
aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É injustificável que a Geografia, uma ciência que estuda os aspectos socioeconômicos, humanos
e naturais no espaço, se descuide da importância da Cartografia, cuja representação espacial
aprofunda e amplia o conhecimento sobre os fenômenos destacados. Assim, temos que a
Geografia e a Cartografia se inter-relacionam no âmbito do conteúdo e da forma.
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Nesse aspecto, é imprescindível que o docente na sua prática cotidiana aprimore seu fazer
pedagógico, pois quanto maior for o seu envolvimento com o conhecimento científico em
relação ao objeto da Geografia e suas representações, este galgará maior nível de leitura e
conhecimento da comunidade escolar, na qual implicará melhor o nível de intervenção
pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, a relação professor-aluno
alavancará a qualidade dos resultados do ensino-aprendizagem no que tange o conhecimento
cartográfico.
Se a formação do professor não possuir qualidade necessária no que tange à formação
cartográfica, cabe aos docentes investir em uma formação continuada. À respeito da formação
continuada dos professores, temos que todos os professores da amostra são especialistas (área
de educação, área ambiental e área socioeconômica). Nota-se que nenhum professor possui
algum tipo de especialização ou curso de qualificação sobre o tema cartografia.
Assim, é perceptível que o ensino desta unidade escolar está baseado prioritariamente nos
livros didáticos e em aulas expositivas, deixando a desejar a parte empírica da cartografia, pois
é preciso a utilização de ferramentas cartográficas para um melhor aprendizado do aluno.
Diante dos resultados expostos, foi verificado que durante o percurso escolar foram deixadas
várias lacunas na aprendizagem destes alunos no que tange à alfabetização cartográfica, o que
acaba por comprometer o domínio nos conceitos cartográficos e interpretação de suas
representações, sendo constatado a partir das respostas deixadas por eles.
O estudo revelou que a maioria dos alunos desconhece outros níveis de leitura, permanecendo
apenas na localização e análise de um determinado fenômeno, muito básico para a série que
se encontram. Também foi evidenciado que são muitos os motivos enfrentados pelos
professores para que o aluno tenha um bom aprendizado cartográfico como: a não utilização
dos recursos didáticos por falta e/ou utilização inadequada dos mesmos; assim como livros
didáticos com abordagem insuficiente e até mesmo inadequado à série; e aliado a essas
questões, há também a má formação do professor percebido nesta pesquisa desde a graduação
e durante atuação profissional, quando os mesmos não se atualizaram no âmbito da
cartografia, dificultando as suas práticas pedagógicas.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM CONTEXTOS DE
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RESUMO:
Esta pesquisa, em andamento, busca compreender sobre a itinerância formativa de quinze
bolsistas do Pibid na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Definimos como questões
norteadoras: Como acontece o desenvolvimento profissional no contexto de iniciação à
docência quando o bolsista do Pibid participa de demandas de desenvolvimento profissional
em contextos da cibercultura? Como o Bolsista (ID) tem enfrentado o início da docência no
contexto do Pibid? Como as vivências formativas no contexto da cibercultura ampliam espaços
de reflexão e de trabalho colaborativo entre os bolsistas de iniciação à docência? De que forma
as marcas deixadas nas narrativas dos professores nos diários online evidenciam a ressonância
do processo formativo do Pibid nas práticas vivenciadas nas escolas? Nessa dinâmica, nosso
objetivo é compreender o desenvolvimento profissional no processo de iniciação à docência
quando o bolsista do Pibid vivencia espaços online e ofline na sua formação. A abordagem
metodológica utilizada é a pesquisa – formação Josso (2004), Macedo (2006), que traz como
principal característica a importância do pesquisador vivenciar reflexões sobre o processo
formativo juntamente com os sujeitos da pesquisa, e assim potencializar momentos fecundos
de formação sobre o que foi vivenciado, percebido e sentido na itinerância ao longo do
trabalho. Em sintonia com a pesquisa formação, utilizamos os fundamentos da complexidade e
da multireferrencialidade. Desta forma, opomo-nos à perspectiva de pesquisa que busca
formular antecipadamente hipóteses fechadas, para serem medidas posteriormente por
instrumentos padronizados. De forma mais específica, utilizaremos estudos referentes a
cibercultura e educação com base em Santos (2014), Santaella (2007) referentes aos
pressupostos do Desenvolvimento Profissional apoiados em Ponte (1995), Ramalho, Nuñez e
Gauthier (2004). Os resultados parciais da pesquisa apontam que práticas pedagógicas em
Educação online potencializam uma comunicação mais interativa entre os alunos, abrem
espaço para a emergência de dilemas e de etnométodos, além de possibilitar a reflexão na
iniciação à docência.
PALAVRAS-CHAVE: Cibercultura. Desenvolvimento Profissional. Iniciação à Docência

INTRODUÇÃO
DESAFIOS DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E SEUS DESDOBRAMENTOS NA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
Observando de forma mais ampla a realidade no mundo contemporâneo, presenciamos uma
série de transformações que estão ocorrendo nas diferentes frentes de forma extremamente
complexa. Em seu conjunto, observamos as mudanças em vários aspectos: o desenvolvimento
tecnológico, a globalização, o desemprego, a crise ambiental, a crise do conhecimento, novas
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frentes de trabalho. Essa nova realidade mundial tem levado alguns estudiosos a levantarem
questionamentos sobre o papel das instituições educacionais frente às inúmeras
transformações na nossa sociedade.
Todas essas mudanças, e de forma especial as novas frentes de trabalho, trazem implicações
radicais nas práticas escolares, historicamente enraizadas e pautadas numa concepção
cumulativa do conhecimento, na lógica da repetição, num currículo escolar transmitido aos
alunos de forma linear e em doses sequenciadas, fechadas à exterioridade. A escola numa
cosmovisão contemporânea, é então instigada a pensar em uma nova configuração diferente
de programas estabelecidos anteriormente. Devemos considerar a escola como uma estratégia,
“um cenário de ação que pode modificar-se em função das informações, dos acontecimentos,
dos imprevistos que sobrevenham no curso da ação” (Morin, 1996, p.284 – 285). O professor é
então desafiado a pensar práticas pedagógicas que enfatizem a aprendizagem, articulando a
educação com a experiência, considerando as diferenças e valorizando os processos educativos
não formais.
Diante do panorama traçado sobre alguns desafios da Educação Básica na contemporaneidade,
sabemos que a articulação da mesma com a formação inicial nas universidades é urgente e
necessária, já que o conhecimento e problematização das práticas realizadas no âmbito da
escola podem contribuir para a realização de um trabalho colaborativo, compartilhando
problemas, fracassos e sucessos entre os docentes. Assim sendo, a formação para o
desenvolvimento profissional docente não deve ocorrer de forma desarticulada das demandas
da educação básica.
Nesse contexto, podemos reconhecer a importância de programas de iniciação à docência
integrados à formação inicial, como é o caso do Pibid. Tais programas são sinalizadores de que
as licenciaturas não estão oferecendo formação adequada aos futuros docentes. O Pibid nos
instiga a investigar as ações formativas implementadas, visando uma maior articulação escola
e universidade, utilizando-se para isso de diferentes ambientes de aprendizagem emergentes
no contexto contemporâneo, em especial com uso competente das Tecnologias da Informação
e da Comunicação.
No contexto de realização do Programa, fui me defrontando com uma série de novos desafios
profissionais que até então não tinha vivenciado em outras propostas de formação, tais como:
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a construção de projetos em sintonia com as demandas da escola; a escrita das narrativas no
diário online e a imersão dos professores no contexto digital; a construção de propostas
didáticas com o uso das tecnologias na escola parceira do Pibid; a dinâmica de debate,
mediação e colaboração no Moodle Facebook e Blog. Destacamos aqui os diários online como
uma rede crucial no desenvolvimento do programa, já que os jovens professores que integram
a proposta habitam esse espaço, socializando suas narrativas, inquietações e potencialidades
do programa.
Diante dessas lacunas e pela complexidade posta pelo Pibid buscamos articular um desenho
didático do programa em sintonia com os pressupostos da Cibercultura e de forma mais
especifica na Educação online, requerendo a compreensão de novas práticas catalizadoras de
desenvolvimento profissional na Iniciação à Docência. Isso, numa conotação de evolução e
continuidade, em sintonia com a sociedade contemporânea, traz como uma de suas marcas
principais a mutação do saber e a utilização das TIC e suas diversas possibilidades de interação
e colaboração em rede, ao mesmo tempo em que dialogamos com autores que se debruçam
sobre pautas importantes como: a reflexão, a interação, o trabalho colaborativo, a vida dos
professores e o que lhes falta em termos de aprendizagem.
Tais desafios nos conduziu a uma investigação inspirada nos pressupostos da pesquisaformação na cibercultura, que traz como fundamento a importância de o pesquisador vivenciar
reflexões sobre o processo formativo juntamente com os membros do grupo. Sendo assim, a
pesquisa-formação proporcionará ao pesquisador vivenciar um movimento constante e
contínuo de construção e reconstrução da aprendizagem pessoal e profissional, envolvendo
saberes, experiências e práticas. Nesse sentido, os bolsistas de iniciação à docência, ao se
tornarem pesquisadores reflexivos, vivenciarão o movimento permanente de questionamento
e aprofundamento compreendendo melhor o contexto em que estão inseridos.
Assim, durante todo o processo de vivência como coordenadora / pesquisadora do Pibid com
foco nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e tendo como base a problemática delineada,
formulamos como o objetivo e questões de pesquisa as apresentados a seguir: Como acontece
a formação para o desenvolvimento profissional no contexto de iniciação à docência quando o
bolsista do Pibid participa de demandas de desenvolvimento profissional em contextos da
cibercultura? Como o Bolsista de Iniciação à Docência (ID) tem enfrentado o início da docência
no contexto do Pibid? De que forma as marcas deixadas nas narrativas dos Bolsistas de Iniciação
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à Docência ID professores nos diferentes ambientes de aprendizagem evidenciam a ressonância
do processo formativo do Pibid nas práticas vivenciadas nas escolas? As questões delineadas
desdobraram-se nos seguintes objetivos: Geral: - Compreender o potencial da pesquisa
formação na cibercultura para o desenvolvimento profissional de bolsistas de iniciação à
docência do Pibid/Pedagogia na UESB. E específicos: Identificar dilemas, conflitos, dificuldades,
crenças, aberturas e possibilidades que os bolsista ID do Pibid vivenciam a pesquisa - formação
na cibercultura; Compreender os etnométodos encontrados diante dos desafios vivenciados na
prática do professor iniciante. Investigar como os dispositivos online na cibercultura
potencializam práticas de interatividade, colaboração e reflexividade.
Diante desses desafios explicitados anteriormente sobre a formação para o desenvolvimento
profissional na iniciação à docência, e sabendo que existem poucos estudos que desenvolvem
ações formativas articuladas com o uso das tecnologias digitais, principalmente na formação
inicial na universidade, consideramos de fundamental importância utilizar esses espaços para
discussão, diálogo, reflexão e compartilhamento de saberes na práticas formativas na
contemporaneidade.
ARTILANDO A CIBERCULTURA COM O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA
Cibercultura e a Emergência da Educação online
Para Santos (2014), toda a produção cultural e os fenômenos socioténicos que afloraram nas
relações entre humanos e objetos técnicos digitalizados e em conexão com a internet,
descrevem e dão forma a cultura contemporânea como cibercultura. Segundo ela, não se pode
pensar no fenômeno da cibercultura, sem associá-lo as relações entre tecnologias digitais em
rede e o homem, no sentido de movimento de produção cultural. A autora segue afirmando,
que a interatividade destaca-se na cena da cibercultura, com a mudança de papel do emissor,
a natureza da mensagem e o status na recepção.
Santos (2014), coloca a estruturação da mesma com uso das tecnologias digitais nas esferas
dos ciberespaços e das cidades. Considerando essa articulação, emerge na cibercultura a
questão da mobilidade potencializando práticas culturais em nosso tempo, em que podemos
compartilhar e acessar simultaneamente vários lugares.
Com a emergência de toda essa mobilidade informacional, temos a possibilidade de enviar
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mensagens, conversar no watzap, escrevermos em nossos blogs, o que era impossível no mass
mídia, caracterizado como um modelo informacional distribuídor de mensagens, a exemplo da
web 1.0. Com o advento da web 2.0, nós temos um novo formato para a circulação das
informações, em que a livre criação, o compartilhamento de informações, o trabalho
colaborativo e a autoria são destaques.
Os aspectos expostos acima indicam a necessidade de uma reflexão sobre a formação do
professor em contextos online, pois temos percebido uma série de iniciativas de formação
docente na internet, utilizando-se dos ambientes virtuais de aprendizagem. Essas propostas
educativas, que utilizam basicamente os meios telemáticos são caracterizadas por Moran
(2003) como educação online.
Desse modo, considerando que as práticas formativas no contexto da cibercultura e em
especial na educação online, potencializadas pela mobilidade, podem contribuir de forma
significativa para a produção colaborativa do conhecimento utilizando para isso a cultura e a
cidade como espaçostempos de aprendizagem. Toda essa mobilidade informacional, contribui
para o desenvolvimento profissional docente, possibilitando aos sujeitos envolvidos uma
participação mais ativa nas dinâmicas formativas desencadeadas, tais como o prolongamento
dos tempos de discussões, a liberação do pólo de emissão, a ampliação da fronteira entre o
virtual/presencial e a continuidade da discussões sobre a docência e os desafios vivenciados na
educação básica, destacamos a importância de investigarmos práticas catalizadoras de
desenvolvimento profissional no Pibid.
O Desenvolvimento Profissional
A partir dessas considerações, e diante da fecundidade de discussões sobre a formação de
professores e da profissão docente, e na tentativa de se romper com a perspectiva da
racionalidade técnica, e da dicotomia teoria-prática, sobretudo no que se refere ao processo
de iniciação à docência imerso na formação inicial, optamos pela base teórica do
Desenvolvimento Profissional Docente (DPD), pois este demarca uma diferenciação com a ideia
de práticas de formação docente que não estabelecem uma relação cotidiana com a cultura
profissional, com a reflexão sobre a prática e com a pesquisa.
Ponte (1995) propõe-se a discutir sobre o desenvolvimento profissional, afirmando que esta
noção é bem próxima da noção de formação, mas que não é equivalente. Ele elenca algumas
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diferenças sobre formação e desenvolvimento profissional, e seus argumentos são
fundamentais, na medida em que adverte para o rompimento com a concepção da
racionalidade técnica, muitas vezes tão impregnada em “algumas” perspectivas de formação.
Nesse processo de reflexão constatamos que os docentes constroem a sua profissão ao longo
da vida, estando presentes uma complexidade de fatores, daí o destaque para o conceito de
desenvolvimento profissional como um Projeto de Formação Continuada. Nesse contexto
insere-se a formação inicial como exercício da profissão, compreendendo que nessa fase
afloram representações sobre a profissão, além dos estudantes irem construindo um estilo
frente as demandas do contexto educativo. Pensar a formação inicial integrada ao
desenvolvimento profissional, possibilita-nos abandonar a ideia de percebê-la como “bode
expiatório” das deficiências do docente. (RAMALHO, NUÑEZ E GAUTHIER, 2004, p. 53).
No que concerne ao Pibid, compreendemos que os alunos da licenciatura não estão iniciando
a carreira docente, mas estão na fase de iniciação à docência, pois desenvolvem atividades na
escola, dispõem de planos sistemáticos de ações orientados por professores supervisores da
instituição parceira e da coordenação institucional, vivenciam atividades colaborativas no
enfrentamento de desafios comuns da sala de aula, investigam as suas ações, refletem sobre
as suas práticas e também têm oportunidades de aprofundamento teórico nas comunidades
de aprendizagem, além de interagirem em diferentes espaços online, ampliando, assim, locais
de debate e reflexão sobre a docência. Deste ponto de vista, acreditamos que esse processo
vivenciado pelos pibidianos é, sim, uma iniciação à docência e contribui para seu
desenvolvimento profissional.
TESSITURA METOLÓGICAS: A PESQUISA-FORMAÇÃO NA CIBERCULTURA
Compreender como os bolsistas de iniciação à docência se desenvolvem profissionalmente no
início da carreira no movimento da cibercultura, em espaços online de formação requer do
pesquisador o rompimento com uma concepção de ciência que relega a uma condição de não
verdade toda e qualquer outra forma de conhecimento que não esteja pautada pelo método
científico e suas regras metodológicas. Optamos assim pela pesquisa-formação da pesquisaformação na cibercultura, que traz como fundamento a importância de o pesquisador vivenciar
reflexões sobre o processo formativo juntamente com os membros do grupo. Sendo assim, a
pesquisa-formação proporcionará ao pesquisador vivenciar um movimento constante e
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contínuo de construção e reconstrução da aprendizagem pessoal e profissional, envolvendo
saberes, experiências e práticas.
Assim, a formulação do problema de pesquisa nasceu no contexto de trabalho do grupo, no
âmbito das reuniões desenvolvidas quinzenalmente e na leitura dos diários online produzidos
pelos bolsistas, nos quais debatíamos os dilemas vivenciados no programa. Desta forma,
opomo-nos à perspectiva de pesquisa que busca formular antecipadamente hipóteses
fechadas, para serem medidas posteriormente por instrumentos padronizados.
Nesse contexto, o estudo pressupõe a abordagem biográfica como olhar epistemológica sobre
as experiências dos sujeitos sobre sua formação. Para Josso (2004), o trabalho com a narrativa
possibilita a passagem de uma tomada de consciência da formação do sujeito para a
emergência de um sujeito em formação, possibilitando a reflexão crítica sobre o itinerário
experimental e existencial. Em nossa pesquisa, utilizamos o potencial formativo dos diários
online, na interface blog, pois o mesmo abre a possibilidade dos alunos exercerem sua autoria,
produzindo conhecimento, agregando vídeos, imagens, sons, criando links, além de vivenciar
processos colaborativos e interativos num ambiente aberto à visitação de seus colegas e
internautas da rede.
O CIBER ATELIÉ BIOGRÁFICO – DISPOSITIVOS DE PESQUISA-FORMAÇÃO
Inspirada nos pressupostos do ateliê como espaço de experimentação e produção, e na
concepção de bricolage como a ação de juntar diferentes elementos e ferramentas à
disposição, formando algo novo, é que começamos a costurar o ateliê biográfico na
cibercultura, buscando compreender como acontece o desenvolvimento profissional na
iniciação à docência, quando o bolsista Pibid vivencia espaços online na sua formação.
Ambiente Moodle
O Ambiente Moodle se tornou um espaço fecundo de debates e reflexões, articulado aos
encontros presenciais semanais e à imersão na cultura escolar. Ressaltamos que no ambiente
moodle, agregamos a possibilidade de fazer a convergência de mídias, utilizando para isso
vídeos, cinema, e mídias disponíveis na internet, tais como chats, fóruns, blogs etc. Tudo isso a
partir da conexão em qualquer tempo e em qualquer lugar (ubiquidade).
Nas figura abaixo, destacamos alguns desses momentos de aprendizagem na iniciação à
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docência, utilizando os fóruns de discussão.

Observando o debate travado no Fórum: A Escola tem futuro? disponibilizado no ambiente
moodle da UESB, percebemos que a mensagem deve ser compreendida como um universo
aberto as constantes solicitações e modificações dos sujeitos. Nesse contexto, a arquitetura
desse modelo de comunicação desafia professores e alunos na superação da linearidade e na
dicotomia emissão – recepção.
Facebook
O motivo que nos levou a utilizar o Facebook no Pibid foi o fato de podermos colocar os bolsistas
no centro do processo de formação e como autores e coautores das produções e
conhecimento. Apesar de a interface do Moodle possibilitar interatividade, o ambiente apenas
pode ser editado pelo administrador do curso, ou seja, o professor. Nas redes sociais, todos
têm as mesmas condições e oportunidades de interagir, produzir e disseminar conhecimento,
uma vez que a relação é horizontal. Para Castells (2013) as redes sociais da internet são espaços
de autonomia onde os seres humanos criam significados interagindo e conectando suas redes
neurais com as redes da natureza e as sociais. Entretanto, com as potencialidades da era digital
as redes tornam-se “simultaneamente global e local, genérica e personalizada num padrão em
constante mudança” (CASTELLS, 2013, p. 11).
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A tela da figura abaixo retrata a dúvida de uma das alunas em relação a postagem do plano de
aula no ambiente Moodle e logo em
seguida

a

mediação

docente

da

coordenação explicando o passo a passo
para

execução

dessa

atividade.

Salientamos que o facebook facilitou
muito esse trabalho de orientação e
gestão das propostas a serem realizadas
tanto no moodle, como no facebook, no
blog e mesmo na escola, configurando-se assim como um espaço multirreferencial de
aprendizagem. Em especial destaco os estudos de Santaella (2013) que me levaram a perceber
que os interesses quando compartilhados, contribuem para a união das pessoas, pois
contribuem para a ajuda mútua e o trabalho colaborativo. Logo, na emergência de alguma
dúvida, o coletivo entra em sinergia, criando-se assim um processo de aprendizagem em grupo.
Blog – o diarismo online
Os blogs apresentam algumas características técnicas que, apesar de não terem sido criadas
com finalidades pedagógicas, potencializam muito o trabalho na educação. Um exemplo claro
é a divulgação instantânea das informações, em entradas reversas, permitindo ao usuário a
publicação de textos, vídeos, imagens, músicas, e também a disponibilização de links que
possibilitam

que

os

internautas

http://samylleriosuesb.blogspot.com.br/
CONCLUSÕES

naveguem

por

outras

páginas

e

blogs.
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Este texto é parte de uma pesquisa de doutorado, em andamento, desenvolvida junto ao
Grupo de Pesquisa em Educação e Culturas Digitais 4 (Ecult/CNPq/UFS) e por esta razão as
considerações aqui apontadas são parciais, uma vez que, nem todos os dados e informações
levantadas durante a pesquisa foram devidamente analisados. Entretanto, neste momento,
algumas considerações quando as narrativas nos diferentes dispositivos são possiveis de serem
tecidas. A primeira delas é que os dipositios de pesqusia – formação na cibercultura são
realmente um espaço fecundo de formação, reflexão e discussão das experiências vivenciadas
pelos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagemensino. Por meio das narrativas nos
diários online foi possivel conhecer melhor os bolsiatas ID, sua cultura e suas experiências de
vida e formação e desta forma poder mediar as reflexões a cerca das práticas pedagógicos e os
dilemas docentes.
Percebemos também que na conteporaneidade para acompanhar e mediar uma formação
experiencial como nos indica Macedo (2010) é importante o uso das interfaces, presentes nas
tecnologias digitais móveis, pelas suas caracteristicas de conectividade, mobilidade e
ubiquidade, pois por meio destas tecnologias é possivel explicitar a singularidade e perceber o
caráter processual da formação e da vida, articulando espaços, tempos e as diferentes
dimensões de nós mesmos, em busca de uma sabedoria de vida e empoderamento do sujeito
social contemporâneo.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR E ESCOLA DO HOSPITAL: UMA PROPOSIÇÃO DE INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA
Irami Santos Lopes
Secretaria Municipal de Educação de Salvador (SMED)
pricola46@gmail.com
RESUMO:
O relato de experiência segue como trabalho de pôster, e está intitulado Formação do Professor
Escola no Hospital: uma proposição de inovação pedagógica, e tem como objetivo geral revelar
o trabalho educativo realizado com dispositivo móvel – tablet no contexto da escola no hospital.
Os objetivos específicos seguem em compreender as possibilidades do dispositivo móvel – o
tablet, como uma proposição pedagógica e relatar experiência pedagógica com o uso do
dispositivo móvel – tablet, no contexto da escola no hospital. O problema que emerge deste
trabalho segue: quais as possibilidades do dispositivo móvel como uma proposição de inovação
pedagógica no contexto da escola no hospital? A metodologia tem abordagem de natureza
qualitativa, tipo etnográfico, onde através do relato de experiência da prática pedagógica com
o tablet no contexto da escola no hospital se revela através do relato de experiências, o trabalho
educativo com crianças em situação de hospitalização em leito, tendo o dispositivo móvel a
favor do das trocas do ensino e aprendizagem. Dos resultados, houve duas analises: na
perspectiva das aprendizagens dos alunos e do professor uma prática pedagógica articulada
com tecnologia e educação. Sobre os alunos revelou-se como o dispositivo móvel possibilita
aprendizagens significativas com a motivação para leitura, escrita e autoria, bem como espaço
para jogar games. Quanto educadora, me fez reconhecer a importância de desenvolver ações
pedagógicas com o dispositivo móvel com intencionalidade educativa, com suporte da
formação para o professor na área de tecnologias e educação, para a permanência e ampliação
de práxis com o uso do dispositivo móvel na escola do hospital. Das conclusões destaco sobre
a importância de reconhecer o domínio dos dispositivos móveis e suas linguagens digitais pelos
alunos e que estão presentes na escola, bem como aproximar tais domínios a um ensino onde
o currículo e as construções das aprendizagens dialoguem com as habilidades digitais dos
alunos e que também se integram ao contexto da escola no hospital.
Palavras-chave: Escola Hospitalar. Inovação Pedagógica. Dispositivos Móveis.
INTRODUÇÃO
As emergências contemporâneas em nossa sociedade em relação às Tecnologias de
Comunicação e Informação (TICs) e a Educação se imbricam no aspecto proposicional dos
dispositivos móveis, em sua lógica e funcionamento. Compreendendo a escola como locus de
socialização e produção intelectual, a contemporaneidade amplia e recontextualiza outros
espaços para a educação escolar, como a escola no hospital. A escola no hospital5 é um espaço
5

Especificamente em Salvador o estabelecimento da escola no hospital tem quinze anos, teve seu inicio como
programa e atualmente está constituído como Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, conforme a
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de escolarização que surge com as necessidades dos movimentos sociais, para garantir o direito
à educação a crianças e adolescentes, mesmo em situação de adoecimento, onde inserido no
contexto do hospital e no cotidiano da escola está presente os dispositivos móveis.
Este relato de experiência intitulado Formação do Professor e Escola no Hospital: uma
proposição de inovação pedagógica, tem como objetivo geral revelar o trabalho educativo
realizado com dispositivo móvel – tablet, no contexto da escola no hospital. Os objetivos
específicos seguem em compreender as possibilidades do dispositivo móvel – o tablet, como
uma proposição pedagógica e relatar experiência pedagógica com o uso do dispositivo móvel –
tablet, no contexto da escola no hospital. O problema que emerge deste trabalho é: quais as
possibilidades do dispositivo móvel como uma proposição de inovação pedagógica no contexto
da escola no hospital. A metodologia tem abordagem de natureza qualitativa, tipo etnográfico,
onde através do relato de experiência da prática pedagógica com o tablet no contexto da escola
no hospital se revela através do relato de experiências, o trabalho educativo com crianças em
situação de hospitalização em leito, tendo o dispositivo móvel a favor do das trocas do ensino
e aprendizagem.
Este trabalho se justifica das propostas de inovação pedagógica nos diferentes contextos sócios
educativos e culturais, e muitos são os labirintos em direção aos conceitos, compreensão e
proposições deste tema. Ainda hoje esbarramos por vezes em práticas tradicionais que
resistem desvincular um trabalho pedagógico, que pouco ou não potencializam uma práxis que
reverbere num trabalho educativo para inovar a favor da autonomia e transformação do
sujeito, que transponha as ações reprodutivas para ações emancipatórias, e que
consequentemente enfraqueçam práticas hegemônicas, também no contexto da escola no
hospital.
INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA ESCOLA NO HOSPITAL
Atuar com outras práticas na atualidade nos diferentes espaços dentro e fora da escola, é
entender um trabalho educativo para promoção do processo de inovação pedagógica.
Entretanto é necessário compreender o que é inovação no cenário da escola hoje. Ao que
concerne à escola, conceber as tecnologias possibilita vivenciar outros conteúdos com os
Portaria Nº 286/2015, deliberada pelo Conselho Municipal de Educação de Salvador, de acordo com o inciso XI, do
art. 13, do Regimento da Secretaria Municipal de Educação (SMED), aprovado pelo Decreto nº 23.922/2013, que
segundo estas legislações, é integrada ao Sistema Municipal de Educação de Salvador.
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alunos que são praticantes culturais (CERTEAU, 2011) das mídias e redes sociais através dos
dispositivos móveis. Com a cultura da mobilidade o ciberespaço e o espaço físico passam a ser
o que Santaella (2010) denominou de espaços intersticiais por conta dos dispositivos móveis
em rede, e completa afirmando:
[...] o dom da ubiquidade, podendo estar em dois lugares ao mesmo tempo, e
ambos vão para um segundo plano para favorecer um terceiro lugar, o espaço
comunicacional que, nesse caso, coloca as pessoas em uma situação de
presença ausente significando que elas estão presentes e, ao mesmo tempo,
não estão. (SANTAELLA, 2010, p. 102).

Neste sentido a imbricação destes espaços – ciberespaço e o espaço físico, na escola modifica
a relação com o saber, com o ensinar e com o aprender. É fundamental contextualizar as
tecnologias no contexto da escola, para dar sentido ao sujeito e suas mediações que produzem
o desenvolvimento intelectual, bem como as interações sociais. Desta forma, insistir e reforçar
práticas tradicionais educativas incorrerá ao fracasso escolar, a baixa estima e ao isolamento
social se distanciando do pensamento da inovação pedagógica para autonomia do sujeito.
Amorim; Santos; Castañeda (2012) tratam inovação dos saberes como:
Um processo dinâmico que envolve a construção, a gestão e a consolidação
dos saberes escolares, efetivando as mudanças desejadas no trabalho do
professor e do aluno, renovando o ambiente escolar. (AMORIM; SANTOS;
CASTAÑEDA, 2012, p. 118).

Na contemporaneidade temos como proposição no ambiente escolar o trabalho educativo com
as TIC – Tecnologia Informação Comunicação, que estão presentes no cotidiano dos sujeitos, e
com sua possibilidade em rede, nos faz observar e refletir sobre os desdobramentos dessas
tecnologias para a educação e as possibilidades de articulação com a rotina escolar, e
consequentemente com a gestão da prática pedagógica a partir das TIC. Nesta direção a
tecnologia não deve se limitar a um uso mecânico, numa comunicação linear ou de um aparato
de multimídia com um fim em si mesma, mas potencializadores de produção educativo
cultural. Lima Junior (2004, p. 402) nos afirma que:
[...] torna-se necessário perceber/compreender/refletir sobre os
significados dessa emergência tecnológica a fim de se poder entender
quais as possibilidades que trazem ao se articular/interagir/ situar com
o mundo pedagógico escolar, especialmente do currículo.
Neste sentido as TIC devem ser compreendidas como produtividade, criatividade e
transformação em processo, no qual emerge “uma nova razão cognitiva” (Alves, 1998), e que
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devem ser usados pelo professor para mediar as aprendizagens também no contexto da escola
no hospital. É importante compreender que o uso proposicional das TIC não deve ser
meramente instrumental, pois "... esvazia esses recursos de suas características fundamentais,
transformando-os apenas num animador da velha educação, que se desfaz velozmente uma
vez que o encanto da novidade também deixa de existir." (Pretto, 1996, p. 114).
Especificamente estaremos discutindo neste trabalho a perspectiva da formação do professor
numa práxis com os dispositivos móveis, onde buscamos compreende-lo como uma tecnologia
proposicional (Lima Junior 2004), pois operacionaliza o pensamento humano para as produções
abstratas, o uso do imaginário e do intelecto para ações que transformam a si mesmo e ao
contexto produzido na gestão do currículo 6 . O trabalho com experiências e vivências deve
constituir a formação do professor, e o professor deve apresentar-se sensível a experimentar o
dispositivo móvel em seu uso proposicional, onde tais experiências com a TIC, se desdobrem
em novos saberes para práticas inovadoras. Tardif; Lessard; Lahaye (1991) nos fala sobre os
diferentes saberes e a relação que o professor estabelece com cada saber, sejam os
curriculares, profissionais, disciplinares e da experiência, e que podem ser exteriores e
interiores. Os autores nos esclarecem que:
(...) os saberes das disciplinas curriculares e de formação profissional mantém
uma “relação de exterioridade”, ou alienação, porque já os recebem
determinados em seu conteúdo e forma. (...) Portanto esses conhecimentos
não lhes pertencem, nem são definidos ou selecionados por eles. (...) Não
obstante, com os saberes da experiência o professorado mantém uma
“relação de interioridade”. E por meio dos saberes da experiência, os docentes
se apropriam dos saberes das disciplinas, dos saberes curriculares e
profissionais. (TARDIF; LESSARD & LAHAYE, 1991, p. 8).

Usar o dispositivo móvel como proposição da práxis para promoção de experiências na relação
com os diversos saberes é possibilitar a liberdade de construir conhecimentos a partir das
diferentes informações que a tecnologia proporciona. Ofertar a tecnologia como artefato lúdico
e de novos conhecimentos é abrir “gaiolas” e libertar o imaginário nos diversos locais

6

Gestão do Currículo tendo como referência Macedo (2002) que nos afirma que gestar o currículo para os saberes
do desenvolvimento humano para a vida via educação, é compreender um processo que preenche um caráter
amplo e reflexivo de reconhecer que os autores e atores do currículo são sujeitos e não objetos das práticas
educativas. O autor defende que as referências basilares para a gestão curricular parte da democracia, da dialógica,
da participação, da interação com comunicação entre os sujeitos do currículo para que alcancem qualidade de
condições para o trabalho.
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pedagógicos (Steinberg, 1997) e nos espaços onde a aprendizagem emerge, inclusive na escola
do hospital.
Não podemos perder de vista que as TIC fazem parte do cotidiano de crianças e adolescentes e
estão presentes no contexto social destes sujeitos, mesmo quando em situação de
hospitalização. Segundo Paula (2007)
Por volta de 1995, eles surgiram como instrumento de trabalho dos
profissionais do hospital para registro da evolução dos pacientes nos
prontuários informatizados. Porém, quando foram implantados jogos no
computador, estes se transformaram em verdadeiros brinquedos e causaram
uma verdadeira revolução nas enfermarias. Quando os pacientes aprenderam
a lidar com os computadores, tomaram posse dos mesmos e dificultaram o
acesso da equipe de enfermagem para utilizá-los. Os professores precisavam
negociar horários com as crianças e adolescentes para que a equipe de
enfermagem e os médicos pudessem utilizá-los. (PAULA, 2007, p.329)

Desta forma o acesso às tecnologias pelas crianças e adolescentes foi introduzido no ambiente
hospitalar por meio do lúdico e do brincar, e com a criação das brinquedotecas e da escola
hospitalar, o papel das tecnologias ganhou espaço com outros significados, oportunizando
crianças e adolescentes enfermos de capitais e cidades interioranas brasileiras a ter contato
com a tecnologia. “O computador tornou-se uma necessidade fundamental” (PAULA, 2007, p.
329). Neste sentido um novo momento numa outra dinâmica social se instaura para crianças e
adolescentes. É a chamada kindercultura.
Para Steinberg, as sociedades atuais têm gerado a pedagogia cultural na qual
as aprendizagens ocorrem em várias instâncias, denominadas pela autora
como locais pedagógicos: “Locais pedagógicos são aqueles onde o poder se
organiza e se exercita como bibliotecas, TV, filmes, jornais, revistas,
brinquedos, anúncios, videogames, livros, esportes, etc.” (PAULA apud
STEINBERG, 1997, p. 102).

A escola no hospital também se caracteriza como local pedagógico, quando se organiza como
ambiente potencializador para o aproveitamento do uso dos dispositivos móveis como espaço
de aprendizagem. É neste contexto de dor e processos de entristecimento por conta da situação
de adoecimento, que o professor também deve investir numa formação para ressignificar sua
prática, quanto as possibilidades lúdicas, aprendizagens significativas e o conhecimento que os
dispositivos móveis promovem, e estão presentes no cotidiano de crianças e adolescentes
também no contexto do hospital.
RELATO DE EXPERIÊNCIA
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A proposição educativa com o dispositivo móvel, especificamente o tablet, começou a fazer
parte da prática educativa no contexto da escola no hospital em 2017, tendo como tripé para a
aprendizagem a intencionalidade educativa, o lúdico e a aprendizagem significativa. O público
alvo para esta experiência pedagógica foram os alunos internados numa unidade hospitalar de
urgência e emergência que tem incluído nas ofertas de serviço a Escola Municipal Hospitalar e
Domiciliar Irmã Dulce que faz parte da rede de escolas da Secretaria Municipal de Educação de
Salvador. Estes alunos são do 5º ano do Ensino Fundamental I e 6º ano do Ensino Fundamental
II. O recorte deste período de escolarização se justifica por perceber na rotina escolar do
contexto do hospital a dificuldade apresentada pelos alunos em produção escrita e autoria. A
situação de internamento destes alunos é de pacientes em leito, impossibilitados de ir à sala
de aula do hospital. Assim segue o relato de experiência no contexto da escola do hospital como
uma proposição de inovação tecnológica.
As ações educativas com a proposta de intervenção com o uso do dispositivo móvel teve como
objetivos desenvolver habilidades e competências utilizando a tipologia textual das histórias
em quadrinhos para conhecer as características desta tipologia textual, estimular a escrita e a
autoria, utilizar o dispositivo móvel (tablet) como espaço de criação e dinamização da
construção da produção de quadrinhos com autoria.
As orientações metodológicas utilizadas se organizaram com o seguinte formato didático:
1)

A itinerância da leitura de gibis e vídeos das historinhas da Turma da Mônica como

disparador da autoria
2)

Interpretação da sequência dos quadrinhos e discussão sobre as características de um

texto de histórias em quadrinhos.
3)

Dialogar sobre a história e observar as etapas para criação de uma história em

quadrinhos, identificando:
a)

Personagens: eles têm vontades, dramas, conflitos, ironias. É por meio de suas falas e

ações que as histórias são contadas.
b) Balões: criados especificamente para as histórias em quadrinhos, os balões podem ser de
vários tipos, os principais são: de fala, de pensamento, de ira, de berro, de sussurro. Neles são
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escritos os pensamentos e as falas dos personagens, em geral os de fala possuem um "rabinho"
em direção ao personagem falante.
c) Cenários: há dois tipos de cenários, os internos (dentro de residências ou prédios) e os
externos (na rua, na natureza, no meio ambiente).
d) Onomatopéias: são palavras ou junções de palavras que imitam a voz de animais ou ruídos
de objetos. Ex: BUUM!!! (explosão), CRI_CRI!! (grilo), TOC-TOC! (batendo à porta), TIC-TAC!
(bater do relógio). São elementos exclusivos da linguagem das histórias em quadrinhos e
permitem a livre criação.
e) Recordatórios: é o tipo de balão usado para a narração. Não possuem "rabinho" em direção
a personagens. Ex.: "Enquanto isso..." e "No dia seguinte..."
f) Quadros: eles delimitam o enquadramento das cenas de uma história em quadrinho.
Podem ser variáveis em tamanho e formato, de acordo com a necessidade da cena a ser
desenhada.
4) Produção de tirinha de história em “Quadrinhos” da Turma da Mônica através de aplicativo
baixado no tablet.
Ao longo do ano de 2017 desenvolvemos histórias em quadrinhos com 17 alunos do 5º ano e
6º ano, tendo como processo de observações as seguintes questões seguidos com resultados
sobre o processo de escrita e autoria com o uso do dispositivo móvel numa perspectiva de
inovação pedagógica.
1)

A produção textual da tirinha apresenta as características de história em

quadrinho?

17
01

2)

O tema abordado está dentro do contexto e claro?
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17
03

3)

Os recursos estruturais e tecnológicos foram utilizados adequadamente?

17
13

4)

A produção final revela a construção da escrita e da autoria?

17
15

17
05

Dos resultados apresentados revelaram-se duas proposições, sobre os alunos e a prática
pedagógica do professor com o dispositivo móvel – tablet no contexto do hospital.
Sobre os alunos revelou-se animo em aprender mesmo em situação de internamento hospitalar
com o uso do dispositivo móvel. Muita dificuldade em identificação dos diferentes tipos
textuais, bem como produção textual, problemas gramaticais de ortografia, pontuação,
acentuação e construção de frases, pouca motivação para leitura, escrita e criação para autoria.
Habilidades e competências para leitura e escrita necessitando ser melhor desenvolvida, e forte
utilização pelos alunos do aparato tecnológico como espaço para jogar games.
Das práticas pedagógicas com as TIC e como proposição de inovação pedagógica, revelou-se a
limitação do aplicativo escolhido – Tirinhas da Turma da Mônica disponível no aplicativo do
“playstore”, necessitando mais pesquisa de outros aplicativos a fim de favorecer o processo de
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criação. A importância da implementação de formação para o professor na área de tecnologias
intelectuais. O uso do tablet a favor do pedagógico, bem como a motivação à autoria.
Permanência desta ação pedagógica no ano letivo de 2018 na escola do hospital.
CONCLUSÕES
As conclusões geradas neste relato de experiência seguem para as proposições com o uso dos
dispositivos móveis no contexto da escola do hospital, emergindo para outras formas de
aprender e ensinar, outros saberes e inteligências, com orientações didáticas que buscam uma
práxis de promoção da escolarização para o aluno em situação de internamento.
A intencionalidade educativa e a ludicidade presentes nesta ação pedagógica nos fazem refletir
sobre as possibilidades com o dispositivo móvel – tablet, no que se refere à prática pedagógica.
O domínio dos dispositivos móveis e suas linguagens digitais pelos alunos, a aproximação de
uma práxis onde o currículo e suas construções das aprendizagens dialogam e integram o
contexto da escola no hospital para a garantia à escolarização em ambiente hospitalar, sua
continuidade, permanência e avanço, valorizando o sujeito integral e integrado numa
perspectiva bio-psico-social-educativo-cultural, construindo assim um diálogo entre o contexto
da escola hospitalar e a formação do professor para promoção de aprendizagens significativas
e ressignificações da práxis, neste contexto peculiar que é o ambiente hospitalar.
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RESUMO:
O texto GAMIFICAÇÃO E ENSINO DE LÍNGUAS desenvolve a ideia de uma pedagogia do jogo
para tratar de um aspecto do conhecimento que a escola básica tem dado relevância, mas tem
o feito de forma descontextualizada, desconexa da realidade da língua e dos falantes da
atualidade. O principal objetivo é apresentar uma possibilidade de aprendizagem de regras
gramaticais da gramática normativa de prestígio através da estrutura do game, guiado pela
ideia de gamificação compreendida como a utilização de lógicas, estética e mecânicas de jogos,
em cenários que não são de jogos, com o objetivo de promover o engajamento, motivação e
mudança de comportamento, tendo por mote o livro didático-literário Emília no País da
Gramática. Para isso, são levantadas reflexões sobre o ensino de língua e o papel dado ao ensino
da gramática normativa e essa nova abordagem que tem chegado ao ensino que é a
gamificação. Assim, optando por uma pesquisa bibliográfica, são trazidos aportes teóricos
ligados à gamificação e aos estudos da gramática na escola. Ao final, são apresentadas
possibilidades para que o objetivo aqui colocado seja alcançado. Assim, são apresentadas
possibilidades de desenvolvimento de software que dê conta de transformar um estudo que
tem sido monolítico e arbitrário, sempre autoritário em aprendizagem significativa e interativa.
Palavras-chave: Gamificação. Ensino de Gramática. Educação.
IDEIAS INTRODUTÓRIAS
O texto Gamificação da Gramática tem por objetivo apresentar uma possibilidade de
aprendizagem de regras gramaticais da gramática normativa de prestígio, por alguns
denominada culta ou acadêmica, considerando que ela também deve ser aprendida pelo
falante da língua. E considera que essa aprendizagem não precisa ser maçante e
descontextualizada da realidade, como ressalta Camargos (2009) na introdução à nova edição
da Emília no País da Gramática, é possível transformar a aridez das regras e normas em textos
leves e divertidos.
A proposta de gamificação, é tornar esse aprendizado mais interativo, como nos jogos,
notadamente os eletrônicos. A Gamificação, segundo Ulbricht e Fadel (2014) compreende a
aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos. Ainda segundo essa autora,
embora a palavra tenha sido utili¬zada pela primeira vez em 2010 nessas circunstâncias, pois
para Navarro (2013), gamificação é uma tradução do termo gamification criado pelo
programador britânico Nick Pelling, em 2003, a sua ideia tem sido aplicada na educação há
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muito tempo, seja através de premiações ou atividades com níveis de dificuldades que se
sucedem. Para Busarello, Ulbricht e Fadel (2014), esse termo apresenta o conceito de estímulo
ao pensamento sistematicamente como em um jogo, com o intuito de se resolver problemas,
melhorar produtos, processos, objetos e ambientes com foco na motivação e no engajamento
de um público determinado. O foco da gamificação é envolver emocionalmente o indivíduo,
utilizando mecanismos provenientes de jogos, favorecendo a criação de um ambiente propício
ao engajamento do indivíduo.
Para a elaboração dessa ideia, foi necessário o desenvolvimento de pesquisa bibliográfica,
estudando o que se tem feito e escrito no campo da gamificação, intertextualizando com o
texto criado por Lobato (2009) para o estudo das regras da gramática normativa, motivado na
época e ainda fazendo parte das questões que envolvem o ensino de tais regras, como motivar
a aprendizagem de regras que o falante não usa cotidianamente, mas que precisa saber para
ter acesso à atribuição de sentidos a muitos textos já produzidos.
Essas reflexões se justificam uma vez que o ensino de língua ainda hoje, a despeito de todos os
estudos a esse respeito, enfatiza a gramática teórico-normativa sob os moldes de: conceituar,
classificar, para, sobretudo, entender e seguir as prescrições em relação à concordância, à
regência, à acentuação, pontuação ortografia, etc., de forma que o eixo condutor das aulas de
língua são os itens gramaticais. Tal ensino, enfatizado até os anos 60, no Brasil, apresenta-se
ainda hoje na maioria das escolas, quase sempre desvinculado das atividades de leitura e
produção textual. Assim, ao imprimir a esse estudo tão cartesiano uma abordagem gamificada,
busca-se nortear reflexões a respeito do ensino da gramática nas escolas, compreendendo que
muitas limitações se impõem a essa proposta, tais como: formação de professores para lidarem
com a ideia de gamificação; acesso a aparelhos eletrônicos nas escolas, de modo geral, que já
sofrem com um sucateamento de necessidades básicas como estrutura física, mobiliário, livros,
entre outras tantas mazelas já amplamente conhecidas.
Nas seções que se seguem, serão apresentadas questões relevantes para o desenvolvimento
da ideia sobre a gamificação da gramática, bem como reflexões empíricas de propostas de
trabalho envolvendo essa possibilidade.
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A GRAMÁTICA E O GAME: DISCUSSÕES POSSÍVEIS
Embora o ensino na educação básica tenha sido historicamente pautado numa relação
geralmente marcada pela unilateralidade da exposição do conhecimento e na imposição de
currículos hegemônicos, muito se tem produzido de material teórico com alternativas a essa
situação, desde que a educação começou a interessar aos estudiosos da mente humana, como
Wallon, Vygotsky, Montessore, Piaget, entre outros. Esses estudiosos apontaram para
possibilidades de modos de ensino e aprendizagem que motivassem a autonomia, o
pensamento crítico, a visão mais realística das questões impostas nos currículos.
Com relação ao ensino da língua, no Brasil, pensadores como Paulo Freire e Dermeval Saviani,
além de Geraldi, têm, cada uma a seu modo, apontado para um estudo mais reflexivo e
contextualizado sobre a língua. No entanto, por questões várias que vão desde um
posicionamento político social de assegurar uma política hegemônica sobre a língua, até uma
formação de professores que dão suporte a esse pensamento, têm feito com que tais mudanças
não se façam visíveis na educação básica de modo geral. Sendo asssim, percebemos um estudo
da língua sempre pautado em regras da gramática normativa, sem o fomento de pensamentos
sobre a língua.
Mesmo os estudos sobre a gamificação, que podemos elencar como a mais nova abordagem
sobre o ensino e a aprendizagem, pouco (ou nada, de que se tenha notícia) aborda uma
possibilidade de tratamento mais reflexivo e contextualizado da língua. Assim, a gramática
toma o centro das aulas de língua portuguesa a ponto de, conforme conclui Franchi (2006, p.
36): aceitar-se “por comodismo e muito sem refletir que a língua e a gramática fossem mesmo
um lugar de opressão e regra”.
Essa ideia desconsidera a gramática, conforme defende Franchi (2006, p. 99), como “conjunto
de regras e princípios de construção e transformação das expressões de uma língua natural que
as correlacionam com o seu sentido e possibilitam a interpretação” e a incompletude da
linguagem como característica de todo processo de significação. Incompletude tomada na
perspectiva da AD, ou seja, aquela que nos diz que textos e sujeitos são históricos e, que, por
isso mesmo, os sentidos podem ser vários, uma vez que elementos externos também
interferem nas condições de produção – entendida como as relações entre o interior (linguístico
e não-linguístico) e o exterior (ideológico) do discurso.
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O que se vê ainda é uma visão preocupantemente dicotomizada entre produção de leitura e
trabalho com gramática, como se ambos não girassem em torno do mesmo processo. Segundo
Franchi (2006, p. 34), as críticas direcionadas ao trabalho pedagógico com a gramática não têm
sido acompanhadas de reflexões para a elaboração de uma nova mediação entre a teoria
linguística e a prática pedagógica que redunde no pensamento de que os conhecimentos
concernentes à gramática normativa, tanto quanto outros conhecimentos referentes à língua
são de igual importância para uma produção de leitura.
Afinal, as palavras não significam em si. Elas significam porque têm textualidade, ou seja,
porque sua interpretação deriva de um discurso que as sustenta, que as provê de realidade
significativa. E sua disposição no texto faz parte dessa sua realidade (ORLANDI, 2001, P. 86).
Concordando com Orlandi que as palavras só significam dentro de uma textualidade, duas
questões aparecem como fundamentais ao se levantar a discussão sobre o estudo da
gramática: a primeira é de que não se pode falar em produção de leitura sem se falar de
gramática, pois, concordando com Fiorin (2004, p. 9), estudiosos da linguagem desenvolvem
“uma série de teorias do discurso, em que se mostra que existe uma gramática que preside à
construção do texto”, a qual precisa ser ensinada aos estudantes para que “possam, com mais
eficácia, interpretar e redigir textos”, conclui esse autor. E a outra é de que ensinamos a
gramática para que textos sejam lidos de forma mais ampla e contextualizada, ou seja, o foco
do ensino precisa ser a leitura.
Orlandi (2001, p.64), concordando com Fiorin, ressalta que: “explicitar os mecanismos de
produção de sentidos inscritos no texto é uma maneira de tornar visível o modo como a
exterioridade (sujeito, história) está presente nele, é trabalhar sua historicidade”. Explicitar
esses mecanismos é, também, considerar as questões gramaticais. Na esteira das discussões
trazidas por Franchi (2006) sobre o tratamento dispensado ao texto através da maneira de
docentes conceberem gramática, nas salas de aula da atualidade, modo geral, o que se percebe
é um ensino descontextualizado da gramática e sempre de forma maçante e massificadora, a
despeito do que defende Bagno, em sua Gramática Pedagógica do Português Brasileiro defende
que “não se deve fazer um ensino explícito, técnico e taxionômico de gramática na educação
básica” (2011, p. 20).
Aqui cabe salientar que o exercício de metalinguagem pode ser um dos modos de abordagem
da língua, no sentido de ampliação de conhecimento linguístico, um dos sistemas de
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conhecimento propostos por Koch e Elias (2007) para o processamento do texto. Mas de modo
algum se quer defender que seja apenas esse, nem que essa ampliação de conhecimento seja
imposto ou se dê de forma acrítica e atemporal, prevendo e fomentando um falante passivo
que sequer existe.
O que se projeta com a gamificação da gramática é justamente a promoção da autonomia,
considerando que as normas impostas como de prestígio fazem parte de em um jogo de regras
rígidas e definidas fora do falante, alheias a ele e imposta a ele, mas que são usadas por ele e
que promovem a imposição por escolhas político-culturais. Nesse sentido, uma gamificação da
gramática pode vir a ser um aliado no sentido de fazer perceber aos falantes como e por que
as escolhas normativas foram sendo feitas. Como defende Franchi (2006, p. 37), “Aceitou-se
por comodismo e muito sem refletir que a língua e a gramática fossem mesmo um lugar de
opressão e regra” que ela seria o baluarte da ascensão social, o lugar sagrado das regularidades,
ali onde todos sofrem para aprender, como se a aprendizagem não pudesse tomar outro
caminho de acontecimento. A gramática, no entanto, não é aprendida dentro de uma
sistemática de aprendizagem acrítica e mecânica.
Nessa perspectiva, estudantes da educação básica têm toda razão de achar que o estudo da
gramática é difícil, pois não é vista como uma forma de prática social, como nos ensina
Fairclough (2008, p. 91-104), que continua: “o discurso é uma prática, não apenas de
representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo
em significados”. E, para que a ideia sobre a importância da gramática na análise de texto fique
clara, ele diz: Toda oração é multifuncional e, assim, toda oração é uma combinação de
significados ideacionais, interpessoais (identitários e relacionais) e textuais. As pessoas fazem
escolhas sobre o modelo e a estrutura de suas orações que resultam em escolhas sobre o
significado (e a construção) de identidades sociais, relações sociais e conhecimento e crença.
Diferente de uma aula que, segundo relata Fiorin (2004, p. 09) em suas pesquisas: “consiste em
responder a um questionário com perguntas que não representam nenhum desafio intelectual
ao aluno e que não contribuem para o entendimento global do texto”, a gamificação da
gramática pode fazer com que o sujeito da aprendizagem entenda a sua língua em suas várias
nuances, através de estratégias de desafios e objetivos alcançáveis através de níveis de
dificuldades sempre crescentes.
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Para Franchi (2006, p. 41), o ideal não é o aluno passivo e recipiente, mas ativo e interferente:
o conhecimento tem que resultar de um processo de construção conduzido pelo próprio
sujeito. Concordando com Franchi, a proposta da gamificação da gramática prevê, como nos
jogos, desenvolvimento de pensamento autônomo e perceptivo sobre as questões da língua,
objetivando ampliação de repertório linguístico.
Segundo Alves, Minho e Diniz (2014), a lógica presente nos games tem sido usada para área de
formação escolar e profissional, entre outras áreas. Ainda segundo essas autoras, o próprio
Ministério da Cultura já reconhece os games como um produto audiovisual, apoiando o
desenvolvimento de ambientes gamificados, a exemplo do Geekgames, uma plataforma online
de aprendizado adaptativo que possibilita aos estudantes prepararem-se para o Exame
Nacional para o Ensino Médio (ENEM), através de desafios. “Os alunos inscritos têm acesso a
um diagnóstico e a um estudo persona¬lizado que possibilitam identificar suas limitações e
acompanhar os avanços nas áreas a serem avaliadas pelo ENEM” (ALVES, MINHO, DINIZ, 2014,
p. 76). Sendo assim, a proposta de gamificar a gramática torna-se uma ação factível e
amplamente amparada não só teóricamente, mas também institucionalmente.
A aplicação de elementos, mecanismos, dinâmicas e técnicas de jogos no contexto fora do jogo,
ou seja, na realidade do dia a dia profissional, escolar e social do indivíduo é compreendida
como gamificação, assim, gamificar a gramática não se restringe a elaborar um softwear
adaptado ao assunto. Não há necessidade de se atrelar o jogo eletrônico à gamificação, uma
vez que ela está mais para o campo da ideia do que do concreto. Sendo assim, uma aula em
sequência didática, em que as ações são exercídas por discentes e mediada por docentes,
apresentando níveis crescentes de dificuldades e com um objetivo claro e anteriormente
conhecido para o final como proposta de desafios, necessidade de esforço físico e/ou mental
e, até mesmo, frustração, mesmo sendo tudo feito com o corpo, é gamificação.
Assim, é possível entender a gamificação como jogo e o jogo como uma atividade inerente do
instinto natural do ser vivo de se relacionar, se divertir e se preparar para atividades mais
complexas que poderão ser postas em prática futuramente, pois ela está diretamente
relacionada à sociedade e à consciência humana para existir, conforme nos ensina Huizinga
(1980). A experiência do jogar deve ser enriquecedora e interessante, sobrepondo-se ao
resultado alcançado, uma vez que o caminho percorrido durante as horas investidas na
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atividade é um dos principais motivos pelo qual um jogo é iniciado, desenvolvido com
engajamento e finalizado.
Ao considerar o jogo inerente ao homem e precedente à cultura, entende-se que os
mecanismos dos jogos estão presentes na forma de viver e de se relacionar do ser humano
desde o início da civilização. A própria sobrevivência pode ser considerada uma forma de jogar
com a vida e, sendo assim, não se pode entender a gamificação como algo novo na sociedade.
Porém, ainda que não seja uma ideia nova, ainda não tem um conceito definitivo e exato, mas
vem sendo compreendida por teóricos e desenvolvedores de jogos como a aplicação de
elementos, mecanismos, dinâmicas e técnicas de jogos no contexto fora do jogo, ou seja,
lançamento de desafios, cumprimento de regras, metas claras e bem definidas, efeito surpresa,
linearidade dos acontecimentos, conquista por pontos e troféus, estatísticas e gráficos com o
acompanhamento da performance, superação de níveis e criação de avatares. Segundo Araújo
(2015), o termo avatar tem sua origem no contexto religioso, mas no espaço virtual ganhou
espaço e relevância, sobretudo no ambiente dos jogos digitais. Ainda segundo esse autor, esse
termo foi popularizado no campo dos jogos eletrônicos, por meio da sugestão feita no livro
Snow Crash, de Neal Stephenson (1992). Na ficção, o escritor trata de um ambiente virtual
tridimensional em rede no qual os usuários poderiam adotar personalidades, viver outra vida
ou apenas estender sua existência.
No entanto, a gamificação deve ser identificada a partir da junção dos fatores anteriormente
apresentados, como forma de conseguir engajamento dos envolvidos em uma determinada
tarefa. De acordo com Kapp (2012), o game thinking, ou pensamento baseado em estrutura e
dinâmica dos jogos, é, provavelmente, o elemento mais importante da gamificação,
responsável por converter uma atividade do cotidiano em uma atividade que agregue
elementos de competição, cooperação e narrativa.
Conforme Alves, Minho e Diniz (2014), muitas ações gamificadas já estão em andamento na
vida moderna. Elas citam três experiências exitosas e ressaltam que em nenhuma das
experiências havia como meta uma recompensa material (financeira). Todos objetivavam,
continuam elas, a construção de um bem maior, a colaboração e o compartilhamento entre
pessoas. Nos três exemplos utilizados existem características comuns que possibilitam a
imersão e o engajamento das pessoas: desafio, metas, feedback, premiação e, principalmente,
práticas colaborativas e cooperativas.
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Cada uma dessas características tem um papel importante no desen-volvimento das atividades.
O desafio é o elemento propulsor para motivar e engajar os jogadores, estabelecendo objetivos
que devem ser alcançados a curto, médio e longo prazo, mediante as estratégias que mobilizam
funções cognitivas e subjetivas. O sistema de feedback é fundamental para subsidiar e
retroalimentar o processo de enga¬jamento dos jogadores, informando seu percurso para
alcançar os objetivos propostos.
As mensagens enviadas ao jogador têm o objetivo de redirecioná-lo no alcance dos objetivos
ou motivá-lo; as pontuações e scores compa¬rativos são exemplos de feedback. A premiação é
a recompensa pela tarefa ou subtarefa realizada. Normalmente, elas são ilustradas com
medalhas, ‘novas vidas’ ganhas, entre outras possibilidades. As práticas colaborativas e
cooperativas compõem a mecânica que norteia os jogos e as ações gamificadas.
As mensagens enviadas ao jogador têm o objetivo de redirecioná-lo no alcance dos objetivos
ou motivá-lo; as pontuações e scores compa¬rativos são exemplos de feedback. A premiação é
a recompensa pela tarefa ou subtarefa realizada. Normalmente, elas são ilustradas com
medalhas, ‘novas vidas’ ganhas, entre outras possibilidades. As práticas colaborativas e
cooperativas compõem a mecânica que norteia os jogos e as ações gamificadas.
Assim, nesses termos e com uma conduta de fomento da autonomia e de mediação de
aprendizagem para a amliação de conhecimento de mundo de aprendentes é que a gamificação
da gramática faz sentido, conforme descrito a seguir.
COMO SURGIU A IDEIA DE GAMIFICAR A GRAMÁTICA
A ideia de Gamificar a gramática surgiu após a leitura do livro didático-literário produzido por
Monteiro Lobato, com o título: Emília no País da Gramática (LOBATO, 2009). Nessa obra, o autor
enreda o leitor numa narrativa bem elaborada, na qual os leitores são chamados a encarnarem
avatares de forma subliminar, ou seja, por conta mesmo de sua natureza infantil (o livro é
declaradamente voltado para esse público), assim, os personagens oferecem possibilidades de
engajamento do leitor, conforme sua própria personalidade se engaje com a personalidade de
Pedrinho, Narizinho, Emília ou o rinoceronte.
Logo de início é lançado o desfio por um dos avatares de conhecerem o País da Gramática,
traçando a meta de aprenderem não só ouvindo sobre ela, mas vivenciando experiências reais
no espaço idealizado para isso: o País da Gramática.
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Durante o processo de passeio pelo tal país, os personagens avatares recebem feedback sobre
as suas aprendizagens que são mediadas pelo Rinoceronte e eram premiados com suas
descobertas autônomas. Para que isso fosse ocorrendo, uns ajudavam aos outros nas tarefas
de entender o funcionamento daquele país, através da interação com seus moradores:
palavras, expressões, sinais, etc.
Sendo assim, podemos pensar esse livro como uma experiência gamificada da gramática, uma
vez que nele encontramos: desafio, metas, feedback, premiação e, principalmente, práticas
colaborativas e cooperativas.
De fato, podemos imaginar que muitas crianças começaram a entender melhor os mecanismos
de ação de sua língua. Passadas tantas décadas e com mais ferramentas à disposição, essa
mesma ideia pode levar ao desenvolvimento de um software capaz de criar desafios como nos
jogos eletrônicos que façam com que a narrativa se amplie para situações mais interativas e de
experiências verdadeiras com avatares, no sentido de que os jogadores sejam capazes de entrar
no País idealizado pela boneca Emília e nele viva os desafios de desvendar os segredos do
funcionamento da língua.
Essa é a proposta da gamificação da gramática, pensada como um software livre, mediado por
uma obra aberta que faz parte do acervo da literatura brasileira. Com essa ideia, provavelmente
será bem mais acessível para o cidadão da atualidade ampliar seu conhecimento linguístico e
atingir um repertório que o faça ser capaz de ler de forma ampla e contextualizada – ao menos
linguisticamente.
Assim, gamificar a gramática conforme apresentado neste trabalho é torná-la campo de
aprendizagem empírica e mediada pela ideia de atividade que agregue elementos de desafios,
cooperação e narrativa.
Ainda sem a possibilidade de acesso a esse instrumento, uma vez que ainda esteja no campo
da ideia, uma forma de gamificar a gramática seria a mediação docente fomentando o
pensamento investigativo de seus e suas estudantes no sentido de construir desafios para a
elaboração de conceitos gramaticais a partir de observação da língua em funcionamento.
Afinal, não foi assim que nasceram as gramáticas?
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ALGUMAS IDEIAS A TÍTULO DE REFLEXÕES E CONCLUSÕES
É bem possível que diversas experiências nesse campo estejam acontecendo no dia a dia das
nossas escolas e que docentes nem se deem conta de que estão gamificando a gramática. Este
artigo objetiva dar um retorno e parabenizar a esses profissionais, ao mesmo tempo que deseja
que mais profissionais se engajem nessa proposta.
Existe já em andamento uma proposta de pesquisa acadêmica de desenvolvimento do software
citado. Bem possível que seja disponibilizado nos próximos anos, mas é sempre importante
lembrar que a gamificação não se restringe ao jogo eletrônico. É uma ideia que pode ser
desenvolvida numa sala de aula, usando papel, caneta, livros e, acima de tudo, atitude
investigativa fomentada e mediada por professores. Assim, novas perspectivas serão lançadas
para a aprendizagem da língua, seja materna ou estrangeira, no sentido de ampliar atribuições
de significados a textos orais e escritos guiados sempre por uma gramática, nem sempre a
normativa, é certo, mas sempre por uma gramática!
Uma discussão a respeito de uma pedagogia que considere a gamificação como proposta de
abordagem, notadamente, da língua na educação básica torna-se cada vez mais urgente se
pensamos que ao menos um terço da população mundial tem acesso à internet e que, desse
montante, mais da metade a usa para jogar. Ou seja, os jogos fazem parte da realidade dos
sujeitos da aprendizagem e esse mecanismo de aprendizagem tem sido sistematicamente
desconsiderado como aparato metodológico.
É certo que há ainda muito que se estudar a esse respeito, mas, diante do que já foi produzido
academicamente e o que vem ainda sendo produzido, é certo afirmar que as ideias aqui
propostas são produtivas, razoáveis e factíveis. Mesmo que não haja uma formação específica
para professores atuarem como gamesters, podemos pensar que a ação do jogo e do brincar é
da natureza do humano que a vem desenvolvendo desde que a humanidade deu seus primeiros
passos rumo à civilidade, quiçá antes! Então, nada mais humano que acrescentar na
metodologia de ensino na educação básica a ideia do brincar e do jogo, no sentido de intensifica
e deixar mais significativas as aprendizagens.
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RESUMO
Há algumas décadas, acompanhamos as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação
(TICs) reconfigurarem as experiências de vida, inaugurando novas práticas sociais, culturais e
educacionais. O mundo digital ampliou os horizontes de acesso à informação e tornou a rede
uma gigantesca biblioteca, reduzindo a distância entre o sujeito e o conhecimento a um clique.
Hoje, a informação é produzida e consumida quase ao mesmo tempo e reverberada de forma
global e acelerada, apresentando-nos uma perspectiva de transparência jamais vista. Nesse
contexto, o jovem brasileiro tem construído um sentimento de pertencimento, de
responsabilidade social e política, encontrando nas Redes Sociais o acesso à informação que
tem oportunizado um movimento dialético profícuo para construção e difusão do
conhecimento político. É nesse novo espaço que os jovens se aproximam e, estimulados por
interesses afins, formam coletivos, tecem discursos e criam novas formas de participação
política, deixando o lugar de simples espectadores para se tornarem sujeitos ativos, no cenário
político brasileiro. Nessa perspectiva, este projeto pretende potencializar reflexões e
discussões sobre o letramento político revelado pelos jovens, na rede social Facebook, como
espaço pedagógico potencial alternativo de ensino e aprendizagem, para além das tradicionais
salas de aula. A questão que norteia este estudo é: Como as postagens no Facebook, referentes
ao campo político, e os debates suscitados por elas podem estimular o letramento político da
juventude? Nesse sentido, tomaremos o Facebook como locus de educação política,
considerando a análise, até aqui realizada, de postagens que os jovens têm feito nessa rede
social e as discussões suscitadas por elas, as quais apontam para um possível letramento
político desses sujeitos. Como caminho metodológico de uma pesquisa de campo qualitativa
inspirada nos princípios da Netnografia, serão repertoriados os percursos conceituais e
principais referências sobre letramento político, sobre as formas de sociabilidade e interação
entre os jovens, mediados pelo Facebook, e a crescente participação política da juventude, com
base em autores como: Cosson (2015); Rojo (2009); Certeau (1994); Barbero (1997); Lévy
(1999). Tomaremos como sujeitos desta pesquisa jovens de qualquer parte do Brasil, com idade
entre 14 e 24 anos, de escolas básicas e de universidades públicas do estado, que serão
convidados a integrar um grupo focal no Facebook. O objetivo é analisar o envolvimento social
e a participação política dos jovens em interação, a partir de suas postagens sobre questões
complexas, notadamente, do campo político, como constituição brasileira e militância
partidária; questões socioculturais, referentes a gênero, raça, escolaridade e religião; questões
educacionais como Reforma do Ensino Médio e o projeto Escola sem Partido.Serão
considerados como parâmetros analíticos o acompanhamento de curtidas, compartilhamentos,
comentários e formatos de publicação que mais provocam e estimulam a vinculação desses
sujeitos ao campo político, a partir de categorias criadas com base no conceito de mediação
cultural (Barbero, 1997).
Palavras-chave: Redes Sociais. Facebook. Juventude. Letramento político.
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INTRODUÇÃO
Uma semana de ocupação nas escolas nos deu mais
conhecimento sobre política e cidadania do que todo
o tempo que ficamos sentados, enfileirados em
aulas padrões (RIBEIRO, 2016).

As palavras da estudante secundarista, Ana Júlia Pires Ribeiro, durante seu discurso na
Assembleia Legislativa do Paraná (2016), na ocasião das ocupações das escolas do estado
contra a Reforma do Ensino Médio e o projeto Escola sem Partido, ecoaram pelo mundo e
suscitaram reflexões não apenas sobre a legitimidade do movimento estudantil e a participação
da juventude na política, mas, sobretudo, a respeito do potencial pedagógico de espaços
outros, para além das tradicionais salas de aula.
A pesquisadora Ana Elisa Ribeiro (2009) afirma que a escola não é a única agência de
letramento; outros espaços também têm essa função, como a família, a comunidade, a igreja,
ou mesmo o ciberespaço, recorte que direciona essa proposta de pesquisa.
Há algumas décadas, acompanhamos o mundo digital inserir a humanidade em um novo
contexto, reconfigurando as experiências de vida. Todo o modelo de comunicação e interação
humana que conhecemos vem passando por expressivas transformações que têm estabelecido
novas práticas culturais, sociais, educacionais. Tudo quanto é dito e feito em sociedade,
atualmente, se constrói, reconstrói e se dissemina a partir do uso das tecnologias digitais.
Lévy(1996; 1999)nos apresenta conceitos como “inteligência coletiva”, “cibercultura” e
“aprendizagem colaborativa”, que surgem a partir dessa nova realidade digital e ampliam os
horizontes de acesso à informação. A rede se tornou uma gigantesca biblioteca e a distância
entre o sujeito e o conhecimento se reduziu a um clique.
Nesse contexto, a escola e o professor deixaram de ser a representação absoluta do saber,
inaugurando um novo fazer pedagógico, que oportuniza ao aluno o protagonismo do seu
aprendizado. Hoje, os estudantes, não só têm acesso irrestrito às informações, como também
as produzem, as compartilham, debatem entre si, refletem e constroem o próprio discurso.
O que a jovem Ana Júlia afirma no trecho de seu discurso que inicia este textojá é anunciado
por diversos pesquisadores, há décadas, e muito debatido na academia. Qual o lugar do
conhecimento? Existe um?
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Freire(1996), em A Pedagogia da Autonomia, já afirmava que ensinar é criar possibilidades para
a produção e construção do conhecimento; e, sabemos, isso pode ser feito em uma sala de aula
tradicional, embaixo de uma árvore ou, quem sabe, nas redes sociais digitais.
Voltando ao discurso da secundarista, vamos ressaltar a sua repercussão mundial. Em 24 horas,
os principais veículos de comunicação do mundo já haviam divulgado a notícia. Milhões de
posts, compartilhamentos e comentários tomaram conta das redes. Rapidamente, o tema
ganhou popularidade e alcançou o TrendingTopic (tópico em tendência) no Twitter.
O mundo, conectado, aplaudiu o discurso empoderado da jovem de apenas 16 anos que, como
tantas outras e outros, deixou o lugar de espectadora, para se tornar sujeito ativono cenário
político brasileiro, se envolvendo, opinando, participando de páginas de coletivos, organizações
estudantis.
Assim, percebe-se nas redes sociais digitais um promissor polo de letramento, um espaço que
oportuniza não só o acesso dos jovens a informações e dados, mas, também permite que,
munidos dessas informações, se relacionem, discutam, intercambiem ideias e ampliem sua
habilidade de interagir politicamente. Sob essa ótica, presenciamos as redes sociais se
transformarem em mais que espaços de entretenimento e interação. Tornaram-se uma esfera
pública (HABERMAS, 2003), no debate de questões políticas, um espaço formativo. E a relação
dos jovens com esse novo lugar é orgânica e acelerada.
Surgem, então, os primeiros questionamentos que irão nortear a proposta de trabalho aqui
apresentada: qual o papel das redes sociais digitais nesse novo contexto social? Quais
características das redes sociais digitais fortalecem e estreitam a relação dos jovens com o
campo político? Seria a linguagem mais leve e livre, o amplo acesso às informações? Aliás, quem
produz essas informações que hoje bombardeiam nossas Timelines? Quem as consome? Qual
o papel dos jovens nesse recém-criado fluxo informacional?
Dentro desse contexto a questão que orienta este estudo é: Como as postagens no Facebook,
referentes ao campo político, e os debates suscitados por elas podem estimular o letramento
político da juventude?
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A rede selecionada para o estudo foi o Facebookpor já estar mais enraizada nos hábitos e nos
processos comunicacionais da sociedade, ocupando o primeiro lugar em número de acessos no
mundo7.
Como caminho metodológico de uma pesquisa de campo qualitativa inspirada nos princípios
da Netnografia (KOZINETS, 1997), serão repertoriados os percursos conceituais e principais
referências sobre letramento político, sobre as formas de sociabilidade e interação entre os
jovens, mediados pelo Facebook, e a crescente participação política da juventude.
Pretende-se investigar o envolvimento social e a participação política dos jovens em interação,
a partir de suas postagens sobre questões complexas do campo político, como constituição
brasileira e militância partidária; questões socioculturais, referentes a gênero, raça,
escolaridade e religião; questões educacionais como Reforma do Ensino Médio e o projeto
Escola sem Partido. Serão considerados como parâmetros analíticos o acompanhamento de
curtidas, compartilhamentos, comentários e formatos de publicação que mais provocam e
estimulam a vinculação desses sujeitos ao campo político, a partir de categorias criadas com
base no conceito de mediação cultural (BARBERO, 1997).
Serão analisadas páginas de mídias alternativas e tradicionais, de coletivos e organizações
políticas presentes na rede selecionada, além de grupos e fóruns de discussão para subsidiar a
criação de uma página no Facebook, que funcione como grupo focal virtual. Tomaremos como
sujeitos desta pesquisa jovens de qualquer parte do Brasil, com idade entre 14 e 24 anos, para
realizar o acompanhamento de postagens pautadas pelas discussões sobre a Reforma do
Ensino Médio e o projeto Escola sem Partido, no contexto das eleições presidenciais 2018, na
perspectiva de identificar quais as principais formas de participação política juvenil nesses
espaços.
As informações coletadas no grupo focal serão categorizadas em eixos que levarão em conta
tanto os pontos chave do campo político, como conhecimento da constituição brasileira e
militância partidária, quanto social e cultural, como gênero, religião e escolaridade.

7

Dados baseados em um ranking do portal de estatísticas Statista. A pesquisa foi feita com dados divulgados pelas
próprias plataformas sobre o número de usuários ativos por mês e inclui as informações mais recentes, obtidas no
período entre dezembro de 2016 e julho de 2017. De acordo com o levantamento, o Facebook ocupa a primeira
posição,
com
2
bilhões
de
usuários
ativos
por
mês.
Disponível
em:https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/07/facebook-domina-ranking-de-redes-sociais-mais-usadas-nomundo.ghtml.
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Com base na técnica da análise de conteúdo, estapesquisa se propõe a investigar quais
publicaçõestêm mais impacto sobre os jovens, a partir de uma avaliação do emissor (mídia livre
e imprensa tradicional) e, principalmente, do receptor, através da análise dos processos de
seleção, de apropriação e de ressignificação das informações antes de enunciá-las. Para isso,
pretende-se utilizar os estudos sobre mediação cultural, de Martin Barbero (1997), e sobre
usos e práticas cotidianas, de Michel de Certeau (1994). Os autores defendem que o processo
da recepção é mediado por práticas cotidianas que estão inseridas nocontexto social e cultural
do sujeito que recebe a mensagem. Essas práticas têm influência direta nas interpretações que
os receptores fazem de um conteúdo midiático.
A finalidade do grupo focal é analisar a atuação dos jovens nas postagens, que serão
estimuladas por diálogos levantados no grupo focal, a partir de questões norteadoras lançadas
para livre debate entre os participantes.
Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo principal investigar os usos do Facebook, pelos
jovens, notadamente em relação a temas do campo político, a fim de compreender como esse
espaço pode estimular o letramento político desses sujeitos. A partir desse objetivo, surgem
as seguintes intenções específicas:


Repertoriar os percursos conceituais e principais referências sobre as relações

entre Tecnologias da Informação e Comunicação e novas formas de sociabilidade e
interação, a partir do século XX;


Discutir os processos interativos referentes ao letramento político, no contexto

das TIC, especialmente no Facebook, à luz de proposições teóricas sobre mediações
culturais e práticas cotidianas;


Discutir a atuação dos jovens no Facebook, relacionada a temas do campo

político;
6


Investigar os usos do Facebook pelos jovens como espaço de letramento

político.
REDES SOCIAIS E CIBERATIVISMO
As redes sociais sempre existiram. São estruturas sociais compostas por pessoas ou
organizações que compartilham dos mesmos valores, possuem objetivos comuns. As
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comunidades pré-modernas já possuíam conexões sociais. A novidade está na conectividade,
que permitiu que pessoasrecebessem mensagens de seu grupo social em tempo real, mesmo
estando do outro lado do mundo. Permitiu que coletivos se formassem mesmo a longas
distâncias. A conectividade possibilitou a aproximação de pessoas por interesse e não apenas
por proximidade territorial.
Para Recuero (2009), uma rede social é constituída por dois elementos: atores e suas conexões,
seus laços sociais. Uma rede seria, então, uma metáfora para observar os padrões de conexão
de um gruposocial, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores.
Com o advento do digital, o engajamento político dos jovens ganhou novas configurações. As
redes sociais digitais suscitaram novas formas de participação e interação como passeatas
online, transmissão ao vivo de debates, fórum de discussão em tempo real, entre outros.
Hoje, basta um celular conectado para que se inicie um ato político. A juventude se apropriou
desse espaço e o transformou em um palanque com microfone aberto.
“Bola da vez” na comunicação política, a mídia livre, que se refere à mídia independente,
alternativa, formada por veículos não comprometidos com a grande imprensa, representa o
“quinto poder”. Segundo Leal Filho (2008)8,
Sobre a mídia, com seus enormes interesses políticos e econômicos, não há
nenhum controle. Daí a necessidade de criarmos instituições sociais capazes
de exercer esse papel que seria um quinto poder. A mídia alternativa,
especialmente alguns sites da internet, já exerce esse papel (FILHO, 2008).

Entre os principais veículos da mídia alternativa, está a Mídia Ninja9, nascida e fortalecida no
seio das redes sociais digitais, um exemplo, entre tantos outros, que expõe um protagonismo
juvenilcom mediação tecnológica, jamais visto na comunicação política, ascendendo uma
juventude mais atuante, que assume um papel não apenas de participação, mas de fiscalização
e denúncia. No lugar dos tradicionais partidos, que têm perdido credibilidade diante da crise
política brasileira, surgem os coletivos, grupos, organizações virtuais. Surge o ciberativismo ou
ativismo na rede. Trata-se um conjunto de práticas utilizadas na defesa das mais diversas

8

. Entrevista concedida em 14 de abril de 2008 à Revista Instituto Humanistas Unisinos.
Mídia Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação) é uma rede descentralizada de mídia independente,
com atuação em mais de 250 cidades no Brasil. Sua abordagem é conhecida pelo ativismo sociopolítico, sendo
uma alternativa à imprensa tradicional. O grupo ganhou repercussão internacional na transmissão de protestos
no Brasil desde 2013.
9
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causas, que utilizam as redes cibernéticas como seu principal meio de difusão ativismo
sociopolítico, sendo uma alternativa à imprensa tradicional.
É no mundo virtual, através das redes, que a juventude se comunica, forma sua criticidade,
constrói seu discurso, milita, e esse é um fenômeno recente. Entretanto, as redes sociais
aindasão fronteiras pouco exploradas para o desenvolvimento de estudos que possam
compreender os sentidos da participação política juvenil contemporânea (CARRANO, 2012).
Tal contexto suscitou algumas problematizações. Qual lugar a educação ocupa nas redes
sociais? A produção e consumo de notícias nas redes têm (ou podem ter) fim pedagógico? As
redes sociais podem ser consideradas espaços de aprendizagem que oportunizam a educação
política dos jovens?
As redes sociais, através das Tecnologias e Informação e Comunicação(TIC)proporcionaram,
não só a aproximação das pessoas de interesses comuns, mas também a criação de uma
conexão planetária, via redes de inteligência coletiva (SILVA, CORREIA e LIMA, 2010).Hoje, a
informação é produzida e consumida, quase ao mesmo tempo, e reverberada de forma global
e acelerada. O mundo virtual trouxe com ele uma perspectiva de transparência jamais vista. A
rede nos tornou transparentes e fortaleceu a democracia.
[...] todos os regimes ditatoriais do planeta tentam desesperadamente
controlar a internet [...]pois, quando as pessoas podem comunicar-se
facilmente, independente das estruturas hierárquicas e autoritárias, podem
mostrar ao mundo o que acontece em seu país e sabem o que acontece fora
(LÉVY, 2001)10

Diante de toda essa transparência, o jovem brasileiro vem construindo, cada vez mais cedo,
um sentimento de pertencimento, de responsabilização frente a um destino comum, que
inaugure possibilidades de participação política (CASTRO, 2008).
Queremos saber tudo, e podemos. Basta estarmos conectados. Será essa a mola
motivadora que impulsiona os jovens à participação política? São muitas as questões que
norteiam e motivam a construção deste projeto, na perspectiva de compreender como se
dá o letramento político da juventude na era da informação e comunicação.
Esta pesquisa pretende evidenciar um jovem multitarefa, multifacetado, multiletrado.
Entenda-se letramento como um “conjunto muito diversificado de práticas sociais situadas que

10

Entrevista concedida em 8 de janeiro de 2001 ao Programa Roda Viva.
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envolvem sistemas de signos, como a escrita ou outras modalidades de linguagem, para gerar
sentidos” (ROJO, 2009, p. 10). O prefixo “multi” traz ao letramento uma conotação mais ampla
e diversa, traz a diversidade de linguagens, de mídias, de culturas.
O conceito de multiletramentos aponta para dois tipos específicos e
importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente
as urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e
a multiplicidade semiótica de constituições dos textos por meio dos quais ela se
informa e se comunica (ROJO, 2012, p. 13).

É nesse sentido que trabalharemos com o conceito de letramento político, na perspectiva de
provocar uma discussão acerca da formação política desses sujeitos, destacando não apenas
significados, nomenclaturas e a dinâmica básica do universo político, mas, principalmente, os
conceitos de participação e democracia, e a habilidade de interagir politicamente (COSSON,
2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa encontra-se em fase inicial, na etapa que compreende o levantamento do
referencial teórico-metodológico e a definição dos sujeitos da pesquisa.
Espera-se, com este estudo, suscitar reflexões acerca das novas práticas sociais, culturais e
educacionais que surgem no contexto das TIC, e sobre o novo fazer pedagógico e protagonismo
juvenil que advêm desse contexto.
Este estudo se faz atual e relevante na medida em que poderá contribuir como
reconhecimento e valorização dos aprendizados oriundos de espaços não formais de ensino,
para além das tradicionais salas de aula, mas, sobretudo, para a compreensão da participação
da juventude na política e dos processos de letramento político, mediados pelo Facebook.
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RESUMO:
Com o advento da cibercultura, a conexão em rede se tornou, em certa medida, um parâmetro
distinto para estruturar as relações humanas e os modos de ser e de estar nas sociedades
conectadas. Nesse contexto, muitos têm sido os temas latentes nas pesquisas no campo da
cibercultura, da cultura digital, das comunicações e das artes, bem como em sua interface com
a Educação. Diante disso, este trabalho tem como objetivo mapear estudos que têm sido
realizados acerca do Twitter como espaço de escrita literária – Twitteratura – , associando-o ao
campo da Educação e dos Estudos Literários. Para tanto, apresenta uma sistematização dessas
informações com base nos dados do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, posto que é um
dos maiores bancos de dados de pesquisas realizadas em programas de pós-graduação no
Brasil. O artigo se estrutura em duas etapas. A primeira focaliza uma contextualização teóricoconceitual do campo de estudo. Na segunda etapa, apresenta de forma sistematizada e
analítica um levantamento acerca dos estudos sobre Twitter realizados na área de Educação e
de Letras, a fim de mapear o que as investigações vêm apontando, bem como as lacunas
conceituais existentes que merecem atenção de estudos vindouros. Assim, tais resultados
permitem inferir que embora a relação entre Twitter e Literatura esteja sendo alvo de pesquisas
de mestrado e doutorado, a investigação do conceito Twitteratura ainda não encontrou
expansão, sobretudo, quando se refere à produção literária de microcontos. Além disso, as
pesquisas mapeadas se constituem, majoritariamente, de dissertações, havendo ainda poucas
pesquisas de doutorado. Para além dessas considerações, as lacunas encontradas nos estudos
acadêmicos reforçam a relevância de pesquisas que focalizem a aproximação entre Literatura
e Redes Sociais da Internet. Logo, uma lacuna que destacamos é a investigação dos elementos
que constituem aspectos distintivos da escrita interativa em rede na produção de microcontos
realizada na rede social Twitter.
Palavras-chave: Tecnologia Educacional. Redes sociais da internet. Twitter. Twitteratura.
Microconto.

INDRODUÇÃO
Com o advento da cibercultura, a conexão em rede se tornou, em certa medida, um parâmetro
distinto para estruturar as relações humanas e os modos de ser e de estar nas sociedades
conectadas. Nessa mesma perspectiva, a cultura digital vem interferindo fortemente no modo
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como os sujeitos consomem, produzem, disseminam e se relacionam com os bens de produção
cultural em seus mais variados aspectos, áreas e formatos. Esse é o contexto no qual as práticas
de leitura e produção de textos literários, sobretudo, as micronarrativas, se tornam ainda mais
comuns e encontram um ambiente frutífero para seu desenvolvimento na fluidez das redes
sociais digitais.
A partir dessa percepção, o artigo apresenta resultados de uma pesquisa que fez um
mapeamento sistematizado dos estudos realizados acerca do Twitter como espaço de escrita
literária – Twitteratura –, com foco na produção de microcontos, associando-o ao campo da
Educação e dos Estudos Literários e se estrutura em duas etapas: a contextualização teóricoconceitual do campo de estudo e a apresentação do mapeamento acerca das pesquisas sobre
Twitter realizadas na área de Educação e de Letras, com base nas informações extraídas do
Banco de Teses e Dissertações da CAPES, posto que seja um dos maiores bancos de dados de
pesquisas realizadas em programas de pós-graduação no Brasil. O objetivo do artigo é mapear
o que os estudos indicam para apontar lacunas, sinalizando tendências e possibilidades de
pesquisas vindouras acerca da Twitteratura.
DENTRO DA REDE: EM BUSCA DE CONEXÕES
O termo rede “não se limita às redes sociais. Estas são um dos tipos possíveis de rede. Em todos
os campos do saber humano, é um tema onipresente, desde a matemática, a física, a biologia,
as variadas ciências humanas até as humanidades, tais como a literatura e as artes” (SANTAELLA
e LEMOS, 2010, p.13). Nesse sentido, o conceito de rede se torna largo o suficiente para abarcar
várias perspectivas e campos de conhecimento ao mesmo tempo em que é frutífero por
focalizar as relações, os diálogos, as conexões.
Assim, em seu sentido mais amplo, Recuero (2011, p. 24) afirma que “uma rede é uma metáfora
para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas
entre os diversos atores. A abordagem de rede tem seu foco na estrutura social, onde não é
possível isolar os atores sociais e nem suas conexões”. Dessa forma, compreendemos uma rede,
antes mesmo de entendê-la como uma rede social ou uma rede social da internet, como sendo
um mecanismo orgânico que se enriquece de sentido quando são consideradas as conexões,
ligações, relações estabelecidas entre os seus elementos constituintes. A interação que ocorre
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no interior de uma rede, em função dela, é o que nos permite compreender os laços sociais que
nela se desenvolvem.
Ao tratar especificamente das redes sociais da internet, construímos uma extensão dessa
metáfora para o universo da cibercultura (LÉVY, 1999), da sociedade em rede (CASTELLS, 1996;
1997; 1998) e (CASTELLS et al., 2007), da conexão em bits potencializada pela cultura digital
(LEMOS, 2004). Nesse sentido, a bibliografia sobre o assunto é tão vasta que, por mais exaustiva
que a tentativa de um levantamento possa ser, este será sempre incompleto e parcial. Logo, o
que pretendemos aqui é situá-lo sob a perspectiva da compressão de como os elementos
constituintes das redes sociais na internet emergem, se relacionam, se conectam e dialogam
com a leitura, a produção e a disseminação de textos literários nos sites de redes sociais (SRS)
da internet, em especial, a produção de microcontos no Twitter.
Os SRS na internet são definidos por Recuero (2011, p. 102) como “toda ferramenta que for
utilizada de modo a permitir que se expressem as redes sociais suportadas por ela. […] os
espaços utilizados para a expressão das redes sociais na internet”. Acreditamos que o Twitter,
a partir de seus elementos constitutivos, promove, através da produção literária, aspectos
distintivos da escrita interativa em rede. Nesse caso, o foco não está apenas na rede social
propriamente dita, mas também na plataforma – em seu funcionamento e arquitetura –
enquanto espaço que permite e exterioriza a produção de literatura, isto é, a Twitteratura.
280 caracteres: um universo chamado Twitter
O Twitter vem se tornando objeto de estudo em variadas perspectivas e abordagens, por sua
fertilidade no que diz respeito à capacidade de expor, tornar visível, as redes sociais da internet
que o perpassam e nele se constroem de forma singular, dada a sua arquitetura única. Nesse
sentido, destacamos o trabalho de Levy e Júnior (2013), Tendências investigativas sobre o
Twitter no Brasil, o qual faz um mapeamento das tendências de estudo relativas a esse SRS. Os
resultados encontrados pelos autores percorreram várias áreas de conhecimento e abordagens
de pesquisa, apontando, dentre suas categorias temáticas, linguagem e literatura. Nessa
perspectiva, passemos a compreender melhor a arquitetura desse SRS:
O Twitter é um sistema de nano-blog que permite comunicações abertas e
curtas [...] que são lançadas na web e podem ser lidas como padrão em todo
o mundo. Cada usuário possui alguns assinantes (seguidores) e pode ser, por
sua vez, um seguidor de outros, mas essa relação não é recíproca,
diferentemente do que acontece em outros sistemas como o Facebook, onde
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se tornar um assinante (amigo) de outro usuário implica que o relacionamento
é automaticamente igualado entre os dois. No Twitter, as relações são
comunicações assimétricas e síncronas: tweets de sucesso (publicados por
mídias importantes ou os tweets mais proeminentes), graças à sua duplicação
por outros usuários, têm em média uma vida útil de 40 minutos. (MONTIEL,
2015, p. 38, tradução nossa)

Como podemos observar, o Twitter prima pela instantaneidade, assim como pela brevidade e
concisão que requerem para sua sobrevivência e replicação uma habilidade de composição do
discurso atenta a vários elementos peculiares ao universo da rede e à limitação de caracteres.
Sua estruturação de nano-blog (MONTIEL, 2015), ou sua natureza de microdesing de ideias
(SANTAELLA e LEMOS, 2010), ou ainda a sua natureza de micromensageiro (RECUERO, 2011) e
(RECUERO e ZAGO, 2010; 2016) imprime na essência de suas produções comunicativas o
princípio da economia linguística com o máximo de riqueza potencial do texto e constrói
mecanismos que funcionam como alargadores comunicacionais a serem explorados para a
melhor composição do tweet, nome atribuído às postagens nesse ambiente.
Os tweets são hoje compostos por no máximo 280 caracteres – até 2017 essa limitação era de
140 – e alguns de seus elementos alargadores são a hashtag e a possibilidade de inserção de
links multimidiáticos, que funcionam como elementos composicionais das mensagens num
imbricamento de várias linguagens. Quanto às hashtag, por exemplo, podemos pensá-las
como elementos paratextuais significativos dentro da composição dos tweets, uma vez que
complementam o discurso com uma concisão paradoxalmente ampliadora, pois elas “são
integradas à escrita de mensagens, para que mantenham seu valor semântico dentro da
sentença, embora às vezes possam ser tratadas como um paratexto” (MONTIEL, 2015, p. 38,
tradução nossa).
Vale destacar que a imersão nesse SRS constrói experiências distintas de outros sites como o
Facebook, por exemplo. Ao contrário dos demais SRS, os laços construídos no Twitter não se
estabelecem em função de um vínculo afetivo, mas pelos interesses em determinados
conteúdos. Isso gera também a necessidade de estratégias de manutenção, ampliação e
visibilidade distintas, com foco na produção dos conteúdos que sustenta as conexões formadas
nessa rede. Não raro, muitos interagentes desistem por várias vezes de manterem-se
presentes nesse ambiente por não conseguirem de imediato construir os percursos
necessários para estabelecer relações, conexões produtivas, a exemplo da lista que se tornou
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viral na internet e está disponível em várias línguas, dentre elas o português, numa tradução
de Santaella e Lemos (2010, p.70), intitulada Os 46 estágios do Twitter.
A partir da lógica de interação no Twitter, Dias e Couto (2011, p. 637) afirmam que o “sujeito
se constitui no dizer do que está fazendo a cada momento, o verbo ‘estar’ transborda o ser. A
formulação ‘o que estou fazendo agora’ dá pistas de ‘quem sou eu’, o modo de existir no digital
é atravessado pelo estar visível ao outro”. Nada se esconde na grande rede (www). Podemos
nos manter fora do radar dentro de uma perspectiva analógica, mas a visibilidade na rede e
nos SRS se dá de maneira distinta, apontando para o fato de que estar na rede é estar visível
(SANTANA e COUTO, 2017). O redimensionamento da noção de tempo e espaço na
cibercultura e nas experiências de imersão na cultura digital, sobretudo nas redes sociais
digitais, reconfiguram as maneiras de estar e se esconder no mundo.
Assim, percebemos que as tecnologias digitais estruturam a sociedade e são por elas
estruturadas o tempo todo, posto que esta seja uma via de autorregulação constante. A
exemplo disso, basta observamos as transformações pelas quais o Twitter foi passando a partir
das ações e comportamentos de seus usuários desde o seu lançamento em 2006. Dentre elas,
podemos destacar as alterações na sua interface para melhor atender e representar os usos e
apropriações dos sujeitos, tais como a mudança da pergunta motivadora dos tweets para “O
que está acontecendo?”, a inserção do botão de retuíte (RT), a incorporação das hashtag, das
mensagens diretas, da marcação de sujeitos para o direcionamento de respostas e,
recentemente, a ampliação de 140 para 280 caracteres. Todas alterações motivadas pela
dinâmica que as conexões vão construindo entre os interagentes que se apropriam dos sites
de rede social para fins diversos daqueles para os quais eles foram pensados e estruturados
inicialmente. Há nesse movimento uma espécie de resiliência produtiva e natural.
A experiência da Twitteratura: um exercício de resiliência
O Twitter está sendo posto em evidência neste trabalho por acreditarmos que seus elementos
constitutivos promovem aspectos distintivos da escrita interativa em rede, os quais podem
repercutir na produção literária nesse ambiente. De acordo com Couto (2015, p.171) “os
hábitos de escrita e leitura estão mudando e a produção, transmissão e difusão dos textos
virtualizados inauguram novas possibilidades de escrever e ler em ambientes digitais”. Nesse
sentido, a volumosa produção literária que tem sido feita nesse ambiente – poesia, aforismo,
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microconto – é ilustrativa da apropriação que os sujeitos fazem desse SRS para fins diversos.
Logo, dialogamos com Marcuschi (2005, p. 20) quando afirma que “[...] os gêneros textuais são
frutos de complexas relações entre um meio, um uso e a linguagem”.
Considerando essas apropriações, entendemos que a literatura, como dimensão do homem,
também é levada para esse universo e ganha nele outras lógicas, racionalidades e experiências
estéticas, posto que na rede a “comunicação pessoal e a publicação, antes funções separadas,
se fundem. O resultado é quebrar o padrão profissional da filtragem do bom e do medíocre
antes da publicação; agora este mecanismo de filtragem é cada vez mais social, e acontece
depois”, conforme Shirky (2008, p. 81, tradução nossa). De alguma maneira, esse movimento
provoca o que consideramos uma relação de aproximação dos sujeitos com a produção
literária, da mesma forma que “aproximou famosos e anônimos, professores e alunos, sujeitos
comuns e celebridades, colocou quase que no mesmo patamar conhecidos e desconhecidos”
(SANTANA, 2014, p. 213).
Diante dessa estrutura e características, as delimitações impostas pelo Twitter à elaboração
das mensagens nos parecem condições ainda mais frutíferas para pensar a produção literária,
sobretudo, do microconto, assim como temos exemplos circunstanciados em relação à
produção de poemas, novelas e do próprio romance conforme os levantamentos de Camargo
(2010) e Montiel (2015). A produção literária no Twitter, de acordo com Montiel (2015, p. 41,
tradução nossa) “tem em sua extrema brevidade seus principais pontos a favor e contra,
porque são limitações que polarizam e maximizam os resultados, tanto literários quanto os do
processo de recepção nos leitores”, ao que acrescentamos nas palavras de Tascón e Abad
(2011, p. 119, tradução nossa) o fato de que o “Twitter é o maior jogo de palavras que já existiu.
É o ginásio da mente e da escrita, em que a ortografia e a sintaxe fazem parte das disciplinas
com as quais treinamos todos os dias”.
Dessa forma, um levantamento dos estudos acadêmicos que focalizam a investigação do
Twitter como espaço de produção literária de microcontos se torna pertinente para apontar
caminhos e lacunas a serem preenchidas por novas pesquisas que aproximem os elementos
composicionais dessa rede social aos elementos próprios da natureza narrativa desse texto
literário. Assim, ao pensarmos o caráter da literatura na contemporaneidade nos deparamos
com o fato de que esta tem uma natureza próxima ao universo da cultura digital e da
cibercultura na medida em que:
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[…] caracteriza-se pela ruptura da linearidade temporal narrativa e a corepresentação dos espaços heterotópicos; tempo e espaço são assim
coordenadas que resultam da confluência de momentos e lugares diferentes
e simultâneos; Frequentemente, optou-se por narrações multi-lineares e
multisquenciais ligadas por meio de diferentes enlaces digitais, embora, como
já foi apontado, isso seja algo que - com outros meios - já foram tentados por
grandes escritores da era pré-digital. (SAGREDO, 2012, p. 380)

Posto isso, defendemos o argumento de que a cultura digital potencializa o que existia na
natureza do literário. Conforme Bakhtin (2010, p. 360) “a Literatura é parte inseparável da
cultura, não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda uma época”. Há, portanto,
uma similaridade e uma proximidade entre a natureza da cibercultura e da experiência vivida
na cultura digital e aquela experimentada esteticamente na fruição do texto literário, pois
tanto a literatura quanto o contexto digital permitem experiências de vida diferentes daquelas
vivências limitadas em um tempo e em um espaço fechados e delineados, rígidos e não
maleáveis. A seguir, apresentamos o que tem sido pesquisado acerca do Twitter, no tocante
às pesquisas com interface na Educação e nos Estudos Literários.
PRODUÇÃO LITERÁRIA NO TWITER: O QUE DIZEM AS PESQUISA?
No intuito de mapear as pesquisas que têm sido feitas acerca do Twitter, empreendemos uma
busca pelos estudos acadêmicos que o investigaram como objeto de estudo, no sentido de
localizar aquilo que já foi respondido e problematizado, bem como aquilo que ainda carece de
aprofundamento e reforça a relevância dos estudos vindouros. Inicialmente, procedemos ao
levantamento no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e realizamos a busca de informações
em três etapas.
Na primeira etapa, no intuito de avaliar a abrangência da temática, utilizamos como filtro para
a busca dos resultados o próprio termo Twitter, para o qual encontramos o total de 367
resultados distribuídos em 119 áreas do conhecimento, classificadas pela própria plataforma.
Dentre elas, 07 áreas apresentaram o maior índice de pesquisas: Ciências da computação (29),
Administração (27), Letras (25), Ciências da Comunicação (15), Informática (14), Comunicação
e Cultura Contemporânea (12) e Educação (09).
Confirmada a abrangência dos estudos, direcionamos nossa atenção para duas áreas:
Educação e Letras, visto que se aproximam mais dos objetivos deste trabalho que focaliza a
interface entre Twitter, Educação e Literatura. Após a leitura dos resumos das 09 dissertações
e teses encontradas na área da Educação, reduzimos esse número para 05 trabalhos,
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considerando como novo critério os estudos que apresentassem o Twitter como objeto e/ou
locus e não como ilustração de outras questões mais amplas, conforme as informações do
Quadro 01.

Quadro 01 – Dissertações e Teses em Educação – Twitter como objeto ou locus do estudo
DISSERTAÇÕES
OBJETO
Focaliza a utilização que os professores fazem das
mídias digitais e redes sociais.
Focaliza as redes sociais como ambientes de extensão
da aprendizagem.
Focaliza o ativismo nos espaços sociais virtuais.

AUTORIA
Rosemary dos Santos

ANO
2011

Ana Paula Freitas Margarites

2011

Isabel Colucci Coelho

2015

TESES
OBJETO
AUTORIA
ANO
Focaliza as redes sociais e objetiva compreender e Luciana Zenha Cordeiro
2013
desenvolver uma análise do habitat digital com foco
em apresentar as trocas discursivas entre as
personagens, cenários, espaços e tempos de
composição dos ambientes e interfaces de redes
ocorridas em relação à tag, hastag e ao meme
DENGUE.
Analisa as estratégias e as ações docentes utilizadas Camila Lima Santana e Santana 2014
por professores brasileiros no Twitter para a
identificação da visibilidade mediada na rede.

Fonte: Capes
Conforme podemos observar, três dissertações e duas teses têm o Twitter como objeto e/ou
locus de estudo. No entanto, pela análise das informações disponíveis nos resumos,
observamos que os aspectos em foco são distintos entre si e em relação à aproximação que
buscamos. Logo, para construir diálogos mais próximos da interface entre Twitter, Educação e
Literatura, avançamos para a análise dos resumos dos 25 resultados encontrados na área de
Letras, utilizando como filtro produtivo a relação presente entre Twitter e produção literária.
Com esse critério, encontramos os 04 resultados apresentados, abaixo, no Quadro 02.

Quadro 02 - Dissertações em Letras - interface Twitter e Literatura como objeto do estudo
DISSERTAÇÕES
OBJETO

AUTORIA

ÁREA
CONHECIMENTO

DE ANO

865

Investiga a utilização da ferramenta
“Twitter” na produção e divulgação
de textos literários, em especial o
texto poético.
Estuda os efeitos da internet nas
narrativas literárias criadas e
veiculadas no ambiente digital.
Estuda a produção do escritor
Affonso Romano de Sant’Anna
disponibilizada na internet.
TESES
OBJETO

Fernando Jose Ivo da Silva LETRAS

2015

Thiago Correa Ramos

LETRAS

2013

Priscylla Alves Campos

LETRAS
Literatura e Cultura

2011

AUTORIA

ÁREA
DE ANO
CONHECIMENTO
Analisa as representações da obra Luciana
de
Moraes LETRAS
2014
do poeta Paulo Leminski na Sarmento Scheiner
Literatura, Cultura e
internet.
Contemporaneidade

Fonte: Capes

Tais resultados nos apontam ao menos duas perspectivas: a) a relação entre Twitter e
produção literária têm sido um campo frutífero de investigação nos estudos acadêmicos; e b)
embora seja uma relação já indicada como produtiva, ainda carece de mais exploração em
outros gêneros para além da poesia, predominante nos resultados mapeados. Essa segunda
consideração nos permite inferir a relevância de estudos que proponham a articulação entre
o Twitter e Literatura em torno do gênero microconto.
Assim, na segunda etapa do mapeamento, buscamos na mesma base de dados pelos termos
Microconto ou Miniconto, o que se justifica pela sua instabilidade conceitual e pela sua
utilização recorrente nos Estudos Literários como sinônimos. Encontramos 17 resultados,
todos na área de Letras. Selecionamos 07, conforme a descrição do Quadro 03, utilizando como
condutores adicionais os termos Redes Sociais e Letramento Digital. Nesse agrupamento, o
trabalho de Peres (2008) tem sido referência para os estudos acerca da estética do microconto
pelo levantamento das investigações e avanços teóricos, inclusive a problematização de sua
nomenclatura e de seu status de gênero literário ou não. Destacamos, ainda, o estudo de
Perroni da Silva (2013), que aproxima, em seu trabalho, Twitter e microconto, embora não
explicite o conceito Twitteratura e focalize a discussão do Twitter como um novo gênero
digital, bem como sua aplicabilidade pedagógica para professores de língua materna no
trabalho com a produção de microcontos.
Quadro 03 - Dissertações com o microconto ou miniconto como objeto do estudo
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DISSERTAÇÕES
OBJETO
Analisa a produção de narrativa
com começo, meio e fim em espaço
tão exíguo como o do miniconto.
Estuda
os
desdobramentos
teóricos e críticos da singular
composição de Mínimos, múltiplos,
comuns (NOLL, 2003).
Investiga se o Twitter é um novo
gênero digital e aponta a aplicação
de microcontos em sala de aula por
professores de língua materna.
Identifica o grau de letramento
digital dos alunos a partir da
produção do gênero miniconto
multimodal.
Investiga a competência leitora de
professores
do
ensino
fundamental, através da produção
de minicontos multimodais.
Focaliza o desenvolvimento de
produção multimodal e os
multiletramentos em meio digital.
Discute a importância das novas
tecnologias de informação e
comunicação na escola como
ferramenta auxiliadora do processo
de ensino aprendizagem.

AUTORIA
Marcelo Spalding Peres

Fabiula Neubern

ÁREA
CONHECIMENTO
LETRAS

DE ANO

LETRAS
Estudos Literários

2011

2008

Glayse Ferreira Perroni da LETRAS
Silva
Linguística Aplicada

2013

Eloisa Maria Avilla de
Carvalho

LETRAS
Linguística

2014

Ana Cristina dos Santos LETRAS
Faleiros
Linguística

2014

Aline de Abreu Curunzi LETRAS
Chanan
Estudos da Linguagem

2015

Iracema Dorotea Almeida

2015

LETRAS

Fonte: Capes
Com os resultados encontrados, passamos à terceira etapa do mapeamento, na qual
direcionamos a busca para o termo Twitteratura, para o qual encontramos apenas 01
resultado que o adota conceitualmente como objeto de estudo, conforme o Quadro 04.
Quadro 04 - Dissertações com Twitteratura como objeto do estudo
DISSERTAÇÕES
OBJETO

AUTORIA

Investiga a utilização da ferramenta Fernando Jose Ivo da
“Twitter” na produção e divulgação Silva
de textos literários, em especial o
texto poético.

ÁREA
DE ANO
CONCENTRAÇÃO
LETRAS
2015
Teoria da Literatura

Fonte: Capes
Ao analisarmos esse resultado, destacamos se trata da recorrência de um dos resultados
encontrados no Quadro 02, o qual discute o conceito de Twitteratura a partir do gênero
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poético. Assim, as informações levantadas nesta sistematização dialogam com as proposições
acerca da leitura e produção literária de Ribeiro (2016, p. 105) ao afirmar que “é necessário
experimentar, convocar os textos a serem retextualizados (como foram o teatro e a literatura
ao cinema, por exemplo), até que se produzam, de fato, textos feitos genuinamente para
ambientes digitais, isto é, com as possibilidades digitais em seu DNA”. Nesse sentido,
destacamos o fato de que as pesquisas relacionadas aos termos empregados como filtro de
busca se constituem, majoritariamente, de dissertações (13), havendo ainda poucas pesquisas
de doutorado (3). Para além dessas considerações, esse percurso de levantamento da
produção acadêmica relativa à interface entre Twitter, Educação e Literatura, nos permite
mapear, aquilo que vem sendo estudado reforçando a relevância da área de pesquisa, bem
como identificar lacunas existentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das informações levantadas, concluímos que embora a relação entre Twitter e literatura
esteja sendo alvo de pesquisas de mestrado e doutorado, a investigação do conceito
Twitteratura ainda não encontrou expansão, sobretudo, quando se refere à produção literária
do microconto, sendo esta uma lacuna sobre a qual os estudos em andamento ou vindouros
poderão se debruçar. Nesse sentido, acreditamos que existem elementos na produção de
microcontos no Twitter, os quais constituem aspectos distintivos da escrita interativa em
rede.
Logo, a partir do mapeamento realizado, podemos apontar alguns caminhos de investigação
no que se refere a esse objeto: a) Quais elementos, na produção de microcontos no Twitter,
constituem aspectos distintivos da escrita interativa em rede; b) De quais maneiras a
produção literária no Twitter – Twitteratura – se relaciona com os sistemas de avaliação
distribuída do ambiente digital?; c) De quais maneiras os textos literários produzidos no
Twitter, em especial o microconto, se relacionam com elementos do ambiente digital como
a autoria coletiva, o texto aberto/inacabado e a interação?; e d) Em que medida o Twitter é
um espaço digital de remediação literária?
Longe de intencionarmos fechar nessas indagações as tendências e possibilidades da pesquisa
relacionada à interface entre Twitter, Educação e Literatura, o que fazemos é apontar alguns
caminhos pertinentes como resultado do levantamento proposto que objetivou apresentar, de
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forma analítica, como e quais estudos têm sido realizados sobre o Twitter como espaço de
produção literária – a Twitteratura.
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RESUMO:
A formação dos professores para o uso das Mídias Sociais On-line em seu fazer pedagógico foi
o tema central deste estudo, cujo problema consistiu em investigar as dificuldades
apresentadas pelos professores ao utilizarem as Mídias Sociais On-line no processo de ensinoaprendizagem. Partimos da hipótese de que os professores apresentam dificuldades na
utilização das Mídias Sociais On-line no processo de ensino-aprendizagem em decorrência da
sua formação docente. O objetivo deste estudo foi analisar as dificuldades dos professores no
uso das Mídias Sociais On-line no processo de ensino-aprendizagem, considerando os aspectos
de sua formação docente. Para alcançar tal objetivo, elencamos como objetivos específicos
identificar se o professor utiliza as Mídias Sociais On-line no processo ensino-aprendizagem;
descrever os tipos de dificuldades encontradas pelo professor no uso das Mídias Sociais Online; examinar as implicações dessas dificuldades diante do perfil do aluno da era tecnológica;
e investigar se as dificuldades encontradas, no que diz respeito ao uso das Mídias Sociais Online, em seu processo de ensino, estão relacionadas com sua formação docente. No tocante à
metodologia, esta pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório e descritivo e, como
método de pesquisa, adotou-se o método de estudo de caso, com abordagem investigativa de
natureza qualitativa. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a aplicação de
questionários entre professores que faziam parte da Secretaria Municipal de Educação de
Salvador-BA (SMED), em 2016. A interpretação dos dados colhidos foi realizada com base no
método da análise de conteúdo de Bardin (2011). Como resultados, as análises realizadas
possibilitaram constatar que as dificuldades apresentadas pelos professores investigados
tinham como principal motivo a falta de uma formação adequada tanto durante a graduação,
como também posterior a ela. Constatou-se, também, que a falta de ações de formação
continuada, seja por parte da SMED ou por parte do próprio docente, tem contribuído para as
dificuldades que os mesmos apresentam ao utilizar as novas tecnologias e, principalmente, as
Mídias Sociais On-line no processo educacional. Diante dos resultados obtidos, reforça-se,
também, a necessidade de elaboração de uma proposta de formação continuada por parte da
SMED para atender às necessidades dos professores, visando a uma maior interação destes
com as tecnologias digitais, com foco na utilização das Mídias On-line no processo ensinoaprendizagem.
Palavras-chave: Formação docente. Mídias Sociais On-line. Tecnologia digital. Formação
continuada.
INTRODUÇÃO
Apesar de estarmos contidos neste novo mundo que muitos autores chamam de “Aldeia
Global”, e a apenas um clique das informações mundiais contidas na Internet, isso não quer
dizer que todos apresentem a mesma viabilidade de acesso à informação.
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A escola não é mais o espaço privilegiado onde o acesso à informação, instrumentos, técnicas
e experiências exclusivas eram imagináveis. O espaço escolar apresenta-se como um ambiente
conservador e que não compartilha da espetacular evolução da tecnologia.
Na medida em que a escola como espaço físico se manteve para trás, não acompanhando a
evolução verificada no campo tecnológico e transformações sociais, nos deparamos, com uma
nova realidade, ou seja, com um mundo mergulhado na evolução tecnológica e que
recentemente e a passos lentos, a escola teve acesso muito limitado.
A escola muitas vezes não consegue se desgarrar de uma lógica tradicional em suas ações. É
preciso compreender que a escola não pode prosseguir retrograda em relação às importantes
transformações da sociedade que realiza feitos em velocidades cada vez maiores, incorrendo o
perigo de se converter em uma instituição totalmente atrasada por não conseguir acompanhar
os numerosos desafios e atribuições que a escola possui na atualidade e que é caracterizada
pela arraigada transformação tecnológica exercida pelo veloz e constante desenvolvimento e
propagação das TIC, principalmente das Mídias Sociais On-line.
As TIC e comunicação têm o potencial de transformar a forma de pensar e de agir da sociedade.
Esse fenômeno é constatado quando observado as novas formas de estudar, de se relacionar e
a forma de preencher o tempo disponível para o lazer. Esta potencialidade que as TIC possuem
exerce influência, por conseguinte na escola, no seu modo de ação e de manter relações com
a sociedade.
Os estudantes atuais ao disporem de acesso a diversas fontes de informação e comunicação
sejam na escola e/ou em casa, detêm conhecimentos e habilidades diferentes de pessoas da
geração anterior. Estes estudantes por possuírem uma vivência cultural distinta, coabitam
concomitantemente com novos princípios/normas e padrões sociais. Em razão disto, a escola
não deve estar desconectada desta nova realidade, pelo contrário, precisará admitir o espaço
que ocupa as Tecnologias da Informação e Comunicação no cotidiano da sociedade vigente e a
capacidade de gerar conhecimentos educativos destas novas tecnologias.
O objetivo deste estudo foi analisar as dificuldades dos professores no uso das Mídias Sociais
On-line no processo de ensino-aprendizagem, considerando os aspectos de sua formação
docente. A problemárica deste estudo consistiu em investigar as dificuldades apresentadas
pelos professores ao utilizarem as Mídias Sociais On-line no processo de ensino-aprendizagem.
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MÍDIAS SOCIAIS ON-LINE COMO RECURSO PEDAGÓGICO
A partir do surgimento das TIC, surgem também as Mídias Sociais On-line (MSO). Estas
apresentam inúmeras possibilidades de enriquecimento das práticas pedagógicas. As escolas,
num âmbito geral, necessitam de grandes inovações no sentido de melhor gerenciar o que é
construído e reconstruído em seu interior. Daí a necessidade de incorporação, por parte da
escola, das inovações e ferramentas resultantes da revolução tecnológica nas últimas décadas.
As Mídias Sociais On-line (MSO), ao proporcionarem aos sujeitos terem acesso a inúmeras
informações, acabam por servir como ferramenta de aprendizagem e como espaço de
socialização, possibilitando a construção de diversos tipos de saberes, como também de
conhecimentos científicos. Para uma interação significativa, é importante que os saberes
docentes envolvam pelo menos o conhecimento básico, para a utilização dessas ferramentas
e, sobretudo, a reflexão sobre as mudanças que seu uso oferece ao processo de ensinoaprendizagem.
Gonçalves (2011) ratifica essa ideia afirmando que os educadores brasileiros são conscientes
de que é no mundo on-line que terão lugar acontecimentos significativos do século XXI e, assim,
quem sabe, esse mundo poderá constituir-se na escola paralela ou sistema convencional de
ensino.
Do mesmo modo, Almeida (2005) afirma que, para que se tenha efetivamente acesso ao
aprendizado on-line, há que se investir na formação continuada dos professores,
proporcionando atividades reflexivas que levem em consideração os conceitos e atribuições
das Mídias Sociais On-line (MSO) no processo de ensino-aprendizagem.
Com a utilização das MSO, surgem novas formas de aprender, novas competências são exigidas,
novas formas de se realizar o trabalho pedagógico são necessárias e, fundamentalmente, é
necessário formar continuamente o novo professor para atuar nesse ambiente virtual, em que
as plataformas midiáticas servem como mediadora do processo ensino-aprendizagem. A
formação docente, portanto, deve ser adequada às necessidades profissionais no novo
contexto educativo em evolução.
A partir dessa apropriação para o uso das MSO, cada professor deve adaptar suas necessidades
e realidades escolares, produzindo uma maneira própria de utilização, sempre em sintonia com
o Projeto Político Pedagógico (PPP) de sua escola. Nessa perspectiva, a incorporação das MSO
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se dá com o sentido de abrir possibilidades para fazer, pensar e conviver, que não poderiam ser
pensadas sem a presença dessas tecnologias. Além disso, a utilização das MSO ressignifica a
visão de mundo de seus sujeitos, modifica hábitos cotidianos, valores e crenças.
Moran (1998) afirma que o ensino utilizando as Mídias Sociais On-line vem para fomentar
questionamentos na forma em que o ensino e a aprendizagem vêm sendo conduzidos, através
de uma relação tradicional entre professores e alunos. Esses questionamentos vêm para
redefinir um novo perfil de professor que a sociedade contemporânea necessita: aberto ao
novo, mais humano, que valorize a busca/pesquisa, que estimule e apoie o aluno, e, por fim,
que seja capaz de constituir modelos democráticos de pesquisar e de se comunicar.
Nesse sentido, as Mídias Sociais On-line, principalmente aquelas voltadas para a educação, são
caracterizadas como ferramentas que os docentes podem utilizar para complementar sua
prática pedagógica, possibilitando aos alunos uma oportunidade de aprendizado mais
convidativa e significativa, além de mais perto de sua realidade, uma vez que o fenômeno das
Redes Sociais On-line (RSO) tem ganhado notoriedade, especialmente no dia a dia de crianças,
adolescentes e jovens. Por conseguinte, é imprescindível uma adequada formação docente
para que seja efetivo o processo ensino-aprendizagem, pois este tem sido indicado como um
enorme desafio na contemporaneidade.
Perante tantos pontos positivos que a utilização das Mídias Sociais On-line trazem para a
educação, é fundamental uma análise das justificativas que levam muitos docentes a negarem
a utilização destas ferramentas que podem trazer benefícios ao ensino-aprendizado dos alunos.
Deparamo-nos, com a problemática da formação dos professores para o uso das Mídias Sociais
On-line em seu fazer pedagógico, tornando necessária uma análise das dificuldades dos
professores em seu uso e se essas dificuldades estão relacionadas à sua formação docente.
A FORMAÇAO DOCENTE PARA O USO PEDAGÓGICO DAS MÍDIAS SOCIAIS ON-LINE A PARTIR
DE UMA PERSPECTIVA CRÍTICA E REFLEXIVA
A formação de professores adquiriu a centralidade das políticas educacionais a partir das
transformações surgidas por volta da década de 1990. De acordo com Barreto (2001), as
questões voltadas à formação de professores estão colocadas no centro das políticas
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elaboradas e em processo de elaboração, seja a nível nacional 11 , como também a nível
internacional12. Nestes documentos, são achados os encaminhamentos para formação docente
como condição indispensável, ou seja, essencial para que se concretizem as reformas
almejadas.
A fragmentação e, sobretudo a separação com os contextos onde as práticas pedagógicas se
desenvolvem, têm sido elementos identificados independentemente de o processo formativo
docente ser inicial ou continuado. A formação continuada é entendida neste estudo como a
possibilidade dos professores fortalecerem o comprometimento com a pesquisa, com a
produção própria por meio da teorização de seu fazer pedagógico e de maneira produtiva,
inventiva e crítica, sem recusar possíveis modificações e transformações, ultrapassando a
cultura de reprodução de modelos ainda atuais no contexto escolar e nos processos de ensinoaprendizagem.
A sociedade vigente é caracterizada pela complexidade, indefinição e rapidez das
transformações em múltiplos sentidos, principalmente nas ações humanas, que vem exigindo
ações pedagógicas direcionadas para a restauração do espírito de equipe para agir como
indivíduos transformadores do mundo.
Os sistemas educacionais, por causa deste fato, procuram adequar-se por meio da execução de
mudanças diversas, como por exemplo, as de natureza metodológica que interferem
profundamente no fazer pedagógico (notadamente do docente). Mudanças intensamente
pensadas e projetadas por consultores e especialistas que não possuem conhecimento
(afinidade com o cotidiano do ambiente escolar) concreto do fazer pedagógico docente. Os
professores por sua vez, vivenciam tais modificações evidenciando inseguranças e por muitas
vezes postergando o processo de adequação às mesmas, levando-os ao estado de esgotamento
físico e emocional e como também a intensa e rotineira desmotivação.
Atualmente debate-se e sugerem-se mudanças no desenvolvimento da educação escolar,
modificações na função docente vão sendo implantadas através de práticas novas e
necessidades da sociedade. Kenski (2001) salienta atribuições que reconhece como estruturais
da ação docente, em vista disso, permanece independente da realidade e do contexto: o
11

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB / Plano Nacional de Educação – PNE / programas gestados
e coordenados pelo Ministério da Educação e do Desporto – MEC.
12
Fundo Monetário Internacional – FMI / UNESCO e Banco Mundial.

875

docente, mediador de memória, de valores e de inovações, atribuições que não se sobrepõem,
mas dialogam no fazer pedagógico proporcionando o ato mútuo com a realidade (KENSKI, 2001,
p.96).
Para Kenski (2001), a atribuição de agente de memórias abrange o fomento de interações entre
linguagens, tempos, espaços e saberes distintos por meio da execução de pontes sociais,
temporais e tecnológicas. O docente, como agente de valores, exerce influência sobre a
formação de princípios, práticas e atitudes.
O professor, em sua ação pedagógica não transmite somente informação, mas também orienta
o aluno no processo de aprendizagem por intermédio de suas próprias escolhas, atitudes
perante o conhecimento, visão de mundo, inclusive seu comportamento acessível ou não ao
diálogo.
O docente como agente de inovação busca trazer os alunos para perto das inovações,
experimentações, descobertas, informações, direcionando para a verdadeira aprendizagem. Na
presença do conhecimento sedutor e fragmentado ofertado pelos diferentes tipos de mídias
(analógica, digitais e on-line), deve-se realizar uma ação pedagógica fundamentada numa
análise crítica, objetivando auxiliar em processos individualizados e concomitantemente a
produção em grupo, incentivando a elaboração criativa, modos diferenciados de pensar, não
somente nos conteúdos, por intermédio da compreensão e entendimento do potencial das
mídias, como também, identificando as mais adequadas maneiras de utilização ou até mesmo
da não utilização delas.
Nesse ponto de vista, o docente tem suas atribuições expandidas e a escola passa a ser o
ambiente de intercâmbio, por intermédio do trabalho coletivo, participativo e que aceite as
diferenças, objetivando ultrapassar a antiga direção de mão única, notadamente bastante
usada no cotidiano da escola.
Para alcançar este objetivo, é essencial permanecer em constante formação, por meio de
programas de formação continuada, o que pode gerar diversas oportunidades para todos os
níveis educacionais.
Nesta perspectiva, Kenski (2001), afirma que,
Em um mundo que muda rapidamente, o professor deve estar preparado para
auxiliar seus alunos a lidarem com estas inovações, analisarem situações
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complexas e inesperadas; a desenvolverem suas criatividades; a utilizarem
outros tipos de “racionalidades”: a imaginação criadora, a sensibilidade táctil,
visual e auditiva, entre outras (p. 104).

Os docentes, em suas formações, não tiveram o conhecimento (não aprenderam) de como ser
investigadores, desbravador de suas experiências, de suas ações pedagógicas de maneira
crítica, analisando (pensando) sobre sua forma de agir, pois suas ações são suas referências
para tornar sua sala de aula diferente. Estes muitas vezes esperaram por saberes já prontos,
testados cientificamente e soluções já prontas para as possíveis dificuldades que possam
ocorrer, embora às vezes não exista muita relação desse saber construído a priori com o fazer
pedagógico desses profissionais
Deste modo, é significativo procurar trabalhar no sentido de variar as formas e ações que
fundamentem a transformação das práticas pedagógicas, implantando novas formas de
relacionar os docentes com o conhecimento científico e pedagógico. Nesse sentido, os
docentes precisarão perceber-se como sistematizadores de suas práticas, em sintonia com o
espaço educativo, espaço este onde ocorrem as ações por eles planejadas e desenvolvidas.
Referente à formação docente existem Legislações 13 e Referenciais 14 que normatizam e
instruem as ações e políticas que devem nortear a formação docente, todavia, a desarticulação
e a pressa com que se elaboram e executam os projetos e programas, depara-se muitas vezes
na suspensão desses programas no sistema educacional. Assim, para entendermos o processo
de formação docente é preciso levar em conta a falta de incentivos dentre outros aspectos.
METODOLOGIA
No tocante à metodologia, esta pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório e
descritivo e, como método de pesquisa, adotou-se o método de estudo de caso, com
abordagem investigativa de natureza qualitativa. Como instrumento de coleta de dados, foi
utilizada a aplicação de questionários entre professores que faziam parte da Secretaria
Municipal de Educação de Salvador-BA (SMED), em 2016. No quadro abaixo, é possível a
visualização dos tipos de pesquisa adotados nesta investigação (Quadro 1).

13
14

LDB 9394/96, Título VI, dos Profissionais da Educação.
Referenciais para Formação de Professores – Secretaria da Educação Fundamental. Brasília, 1999.
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Quadro 1 - Tipo de pesquisa.
Quanto a:
Abordagem
Natureza
Objetivos
Método de pesquisa para coleta de dados
Fonte: Gomes (2017).

Qualitativa
Básica
Exploratória
Estudo de caso

No Quadro 1 acima, tem-se a organização do tipo de pesquisa que foi adotado neste estudo:
quanto à sua abordagem de investigação, quanto à natureza do objeto, quanto ao objetivo da
investigação e, por fim, quanto ao método de pesquisa para a coleta de dados.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
O aprendizado intermediado por tecnologias compreende que a posição ocupada pelas Mídias
Sociais On-line na construção da aprendizagem é a de facilitar/auxiliar a reflexão, a
comunicação, a dinâmica e a colaboração entre os alunos, motivando a postura investigativa,
por meio do câmbio de ideias e de formas de pensar diferentes. A seguir, as perguntas que
foram realizadas no questionário.
1 - Possui perfis em algum tipo de Mídia Social On-line
Este quesito tem como pretensão obter informações se os professores possuem perfis em
algum tipo de Mídias Sociais On-line e se possui em qual/quais.
Tabela 1 - Docentes com perfis em Mídias Sociais On-line.
Mídia Social On-line
Quantidade/docente
%
Facebook
86
84,28
WhatsApp
79
77,42
Instagram
41
40,18
YouTube
22
21,56
Twitter
15
14,7
Linkedin
13
12,74
Blog
5
4,9
Outras
5
4,9
Fonte: Da autora, com base em Questionário parte 1 (2016).*
* Nota: Dados relativos - mais de um docente declarou usar mais de um tipo.
A partir dos dados da Tabela 1, “Perfis em Mídias Sociais On-line”, dentre os 98 professores,
temos que 86 são adeptos do Facebook e 79 utilizam WhatsApp. É possível observar também
que o Instagram é utilizado por quase metade dos docentes (41). Nota-se que, tanto o Blog
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quanto a opção “outras” foram as MSO que menos foram contempladas como utilizadas pelos
professores.
2 - Possui especialização em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
Uma formação especializada, como o seu nome sugere, possibilita uma formação sólida em
uma determinada área. É na formação continuada que os docentes encontram a chance de se
atualizarem e de adquirirem novos conhecimentos. Neste quesito procurou-se verificar
quantos docentes possuíam especialização em Tecnologias de Informação e Comunicação.
Assim, foi encontrado que, dentre os 98 professores que participaram desta pesquisa, apenas
2 docentes afirmaram possuir especialização na área das TIC, o que corresponde a 2% de todos
os professores que responderam aos questionários. Com esta amostra foi possível verificar que
é quase ínfimo o número de docentes preparados para a utilização apropriadamente das TIC.
3 - Caso possua conhecimentos em TIC, de que forma foram obtidos:
Este quesito diz respeito à forma como os docentes obtiveram os conhecimentos sobre as TIC.
Assim, a partir dos dados obtidos, mais da metade dos docentes entrevistados obtiveram esses
conhecimentos em ações de formação continuada, 11 docentes declararam ter obtido através
de sua formação acadêmica e 2 docentes afirmaram ter alcançando esses conhecimentos em
cursos de pós-graduação, como pode ser observado na Tabela 2, abaixo.
Tabela 2 - Forma como foram obtidos os conhecimentos em TIC.
Obtenção de conhecimentos em TIC
Quantidade/docente
Durante a sua formação acadêmica
11
Em cursos de pós-graduação
2
Em ações de formação continuada
55
Não obtiveram conhecimento
30
Total
98
Fonte: Da autora, com base em Questionário parte 2 (2016).

%
11,2
2
56,1
30,7
100

É possível observar ainda que 30 professores afirmaram não ter obtido nenhum tipo de
conhecimento na área das TIC, seja durante sua formação acadêmica (graduação), pósgraduação ou em formação continuada.
Portela (1991) realizou um estudo e identificou que a formação inicial (graduação) é fator
determinante na utilização das TIC e que a formação continuada proporciona uma melhor
compreensão desta. Nesta perspectiva, a cada ano que passa as TIC estão cada vez mais
presentes nas práticas pedagógicas, tendo um carácter transversal no processo ensino-
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aprendizagem. Nesse sentido, a perspectiva de utilização em diversas áreas e níveis de ensino
demanda que os docentes apresentem domínio destas ferramentas. Assim, a formação
docente adquire um papel fundamental no bom resultado da integração das TIC no espaço
escolar e consequentemente nas ações pedagógicas.
Tabela 3 - Onde foi obtida a formação continuada.
Em ações de formação continuada

Quantidade/docente

%

Promovida pela escola onde leciona

2

2

Promovida por centros de formação

7

7

Promovida pela SMED

11

11,2

Autoformação

35

35,8

Total

55

100

Fonte: Da autora, com base em Questionário parte 2 (2016).*
* Nota: Dos 98 professores da amostra, apenas 55 marcaram alguma opção.
Neste mesmo quesito, foi investigado onde os professores que assinalaram a opção “Em ações
de formação continuada” (55) obtiveram esta formação. Em relação a onde esses professores
obtiveram a sua formação continuada, a Tabela 3 acima revela que dos 55 professores que
marcaram a opção, a maior parte desses docentes (35) afirmaram que foi através da
autoformação. Em segundo lugar, 11 professores afirmaram ter realizado formação continuada
a partir de ações promovidas pela SMED, 7 professores através de centros de formação e
apenas 2 docentes obtiveram formação continuada promovida pela escola onde leciona.
4 - Como você classificaria os seus conhecimentos na perspectiva de utilizador das
Tecnologias de Informação e Comunicação.
Este quesito tem por objetivo conhecer o grau de conhecimento dos professores na perspectiva
de utilizador das TIC. Alguns objetos como o gravador digital, a televisão, o computador, a
internet, entre outros, foram postos num quadro para que os professores marcassem o grau de
conhecimento em cada uma dessas tecnologias. A classificação para se obter o grau de
conhecimento foi distribuída em 5 opções: nenhum conhecimento, pouco conhecimento,
conhecimento suficiente, muito conhecimento, domínio perfeito. Observe os resultados no
Quadro 2 abaixo.
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Quadro 2 - Conhecimentos na perspectiva de utilizador das TIC.
Nenhum
conhecimento

Pouco
conhecimento

Conhecimento
suficiente

Gravador
Digital
13
32
35
Câmera
Digital
4
22
41
Projetor Data show
11
19
40
Rádio
3
13
33
Televisão
8
33
DVD
7
38
Celular
5
41
Computador
4
48
Internet
4
48
Fonte: Da autora, com base em Questionário parte 2 (2016).

Muito
conhecimento

Domínio
perfeito

6

7

12

10

16
19
23
19
20

11
22
26
28
23

24
16

19
25

Através do Quadro 2, é possível observar que o gravador digital a câmera digital, o
projetor/data show e rádio lideraram entre os itens que os entrevistados tinham pouco ou
nenhum conhecimento. Já nos itens como celular, computador e internet, os docentes
afirmaram possuir “conhecimento suficiente”, “muito conhecimento” e “domínio perfeito”.
As novas tecnologias atualmente são indispensáveis como apoio no processo de ensino e
aprendizagem, pois esta tem um papel cada vez mais relevante no fazer pedagógico. Assim, se
faz necessário que os professores tenham o domínio e a compreensão da importância do uso
tanto pessoal, quanto pedagógico das TIC.
Um professor que domine as TIC pode ser um elemento que pode vir a influenciar
positivamente os colegas da escola. Para que tal aconteça, o professor precisa dominar diversos
conhecimentos tecnológicos. Este conjunto de conhecimentos deve principalmente ser
assegurado pela formação inicial e aprofundado por formações continuadas ao longo da
profissão (carreira).
5 - Existência de tecnologias disponíveis para utilização dos alunos na escola
As tecnologias de informação e comunicação são usadas no processo de ensino em contextos
muito diferentes, com objetivos e formas de utilização diferenciadas. O ambiente mais
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frequente das atividades de ensino é o de sala de aula. Nesse sentido, ferramentas para
apresentações eletrônicas para dar apoio às exposições do professor e/ou dos alunos são
interessantes; acesso nas aulas e pesquisas na Internet; potencialização de trabalhos em grupo
e debates entre aluno-professor e aluno-aluno. Neste processo em que a interação entre
sujeito e objeto é estabelecida de modo dialético, o aluno aprende com o professor e também
o professor aprende com o aluno.
Quando questionados a respeito da existência de tecnologias disponíveis para a utilização dos
alunos na escola em que ensinam, os professores revelaram uma realidade que desanima:
afirmaram que não há recursos ou dispositivos tecnológicos para a interação dos alunos nas
escolas em que ensinam. No Quadro 3 é possível observar os resultados da pesquisa no que
tange a este quesito.
Quadro 3 - Tecnologias disponíveis para utilização dos alunos na escola.
Sim
Computadores e laboratório de informática
22
Notebook
9
Lousa Digital
17
Tablet
11
Internet
15
Fonte: Da autora, com base em Questionário parte 2 (2016).

Não
76
89
81
87
83

Dentre as tecnologias disponíveis mais utilizadas, mas com números ainda modestos estão:
computadores e laboratórios de informática com 22 professores afirmando a disponibilidade
deste recurso aos estudantes, 17 professores informaram da presença de lousas digitais no
ambiente escolar e o acesso à internet, indicado por 15 dos 98 entrevistados.
Tanto a utilização do computador como da Internet devem desenvolver nos alunos o espírito
crítico, a capacidade de investigação e de resolução de problemas, entre outros. Estes meios
devem ser usados para melhorar a aprendizagem e potencializar a eficiência na comunicação
de professores e alunos. Silva (1998) afirma que “[...] equipar as escolas com meios é uma
condição necessária para a integração na dinâmica do processo curricular, mas não é condição
suficiente” (SILVA, 1998, p. 57), dado que a existência de apenas meios não conduz à sua
integração no ambiente escolar. Silva (1998) observa, ainda, que para dar certo essa integração
são necessários três vetores: as tecnologias devem estar integradas no contexto do projeto
Curricular; a utilização pedagógica das tecnologias está para além do seu desenho e produção;
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a sua integração deve assumir-se como ponte de renovação pedagógica; a existência nas
escolas de computadores com ligação à Internet deve ser complementada com periféricos,
software utilitário atualizado, bem como com software educativo (SILVA, 1998, p.59).
É preciso compreender que muitos docentes estão abertos a novos desafios, mas por vezes se
esbarram em dificuldades por falta de equipamentos na escola. A falta de equipamentos é
apontada como um dos grandes obstáculos à integração das TIC no processo de ensino. Mas,
para Patrocínio (2004) não é suficiente apenas distribuir computadores nas escolas, é
necessário também que existam estratégias para a integração bem definidas para a realização
de uma boa aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo, com base nos objetivos pré-estabelecidos, respondeu à questão problema
numa perspectiva crítico-reflexiva, através da qual foi possível identificar as Mídias Sociais Online como importante ferramenta didática facilitadora do processo de ensino-aprendizagem,
que proporciona ao aluno o desenvolvimento do pensamento crítico e uma aprendizagem
colaborativa.
A pesquisa permitiu relacionar a importância da ligação entre teoria e prática, tendo como
objetivo uma melhor compreensão do objeto de estudo. Isso implica afirmar que, por meio do
embasamento teórico sobre formação docente e o processo de ensino-aprendizagem mediado
pela utilização das Mídias Sociais On-line, foi possível delinear o diálogo entre a análise abstrata
e a análise concreta; o que possibilitou, desse modo, dar respostas às questões de pesquisa
levantadas.
Durante a pesquisa, discutiu-se sobre processos e necessidades de transformação no âmbito
educacional, identificando referências e diretrizes para reestruturação da formação dos
professores para atuarem no atual cenário, em que estes têm suas funções ampliadas numa
escola que valoriza o trabalho cooperativo e interativo, transformando-se num ambiente de
trocas de saberes, numa diversidade de formatos e práticas pedagógicas, colocando em prática
novas relações do docente com o saber científico e pedagógico. Essa realidade mediatizada
pelas Mídias Sociais On-line traz a necessidade de formação continuada e de aprendizagem
permanente, por meio de opções que propiciem a compreensão crítica do mundo, refletindo e
compartilhando conhecimentos em diferentes espaços, encontrando possibilidades para
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modificar e melhorar os meios de construção do conhecimento, buscando ir além de um único
ponto de partida e/ou de chegada, compreendendo as relações que os indivíduos desenvolvem
com suas ferramentas de aprendizagem nessa jornada.
Assim, as ferramentas tecnológicas, ainda que utilizadas como ferramentas na prática
pedagógica, não garantem aprendizagens, mas podem potencializar a interação entre docentes
e educandos, construindo uma relação que possibilite diversos caminhos para a aprendizagem,
fundamentados no entendimento das aptidões cognitivas que contribuem para a construção
do conhecimento.
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RESUMO
Este artigo apresenta um estudo exploratório sobre as narrativas digitais na formação de
professores com a utilização do software NVivo 11 na análise de dados qualitativos. A escolha
do tema é resultado das atividades realizadas em um Programa de Pós-Graduação de uma
universidade privada da cidade de São Paulo. O objetivo deste estudo é analisar os
pressupostos teóricos e as práticas de escrita das narrativas de professores em formação,
criando e aplicando categorias de análise permitidas pelo software Nvivo 11. O estudo foi
subsidiado pelas metodologias qualitativa e descritiva, articuladas com os princípios teóricos
que tratam das narrativas digitais e formação de professores. A pesquisa, desenvolvida a partir
de buscas na plataforma da CAPES, no Google Acadêmico e no portal Scielo, selecionou dois
artigos que tratam das narrativas digitais e da formação de professores. Os resultados
revelaram que o uso de estratégias incorporadas ao currículo por meio das narrativas digitais
integrou-se ao contexto de aprendizagem na formação de professores, reconhecendo sua
contribuição para a percepção desses professores quanto à importância de que sejam
articuladas as dimensões pedagógica e cultural em sua prática docente.
Palavras-chave: Narrativas Digitais. Formação de Professores. Software NVivo 11.
INTRODUÇÃO
Pesquisadores têm desenvolvido diversos estudos que tratam de narrativas como instrumento
de pesquisa em processos educativos para a construção, desconstrução e reconstrução de
experiências. No que se refere à elaboração de narrativas digitais, isto é, de narrativas que
utilizam as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como instrumentos de
representação dos processos de aprendizagem e das produções dos alunos, as tecnologias
trazem contribuições simbólicas. Isso é admissível devido a seus atributos constitutivos, que
propiciam a representação do pensamento, a reflexão sobre o representado, a reformulação
das ideias, a partilha e a colaboração, assumindo o papel de espelhos da mente do aluno
(ALMEIDA; VALENTE, 2012).
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Rodrigues, Almeida e Valente (2017), ao apresentarem seu estudo que objetivou compreender
a contribuição de narrativas digitais para a formação de educadores de determinado Programa
de Pós-Graduação, lecionam:

O ato de usar a narrativa como recurso pedagógico reconhece a aprendizagem
como processo e coloca em foco a experiência pessoal de aprender
favorecendo o protagonismo e a autoria do aprendente, que, para a
construção de sua narrativa, seleciona aquilo que o atravessou, tombou,
desestabilizou durante a aprendizagem, para refletir, avançar e criar suas
produções. […] o exercício de narrar o processo de aprendizagem e narrar-se
por esse processo leva o sujeito a estabelecer diferenças entre o que
aconteceu e o que lhe aconteceu. […] Ao produzir uma narrativa desse
processo, é preciso fazer escolhas, ser crítico, analisar, atribuir sentidos e
eleger o que foi, de fato, uma experiência. Nesse sentido, a narrativa ajuda a
estabelecer mais claramente a relação entre subjetividade e objetividade, tão
importante na construção do conhecimento. (RODRIGUES; ALMEIDA;
VALENTE, 2017, pp. 64-65).

A proposta de desenvolvermos um estudo sobre a temática “narrativas digitais na formação de
professores” surgiu como parte de um movimento das atividades realizadas no Programa de
Pós-Graduação de uma universidade privada da cidade de São Paulo, constituindo-se em uma
oportunidade privilegiada de integrarmos referenciais teóricos e metodológicos na análise das
narrativas digitais de professores desse segmento. Advém, ainda, do nosso interesse em
aprofundarmos estudos e reflexões sobre essa temática e em utilizarmos o software NVivo 11
para realizarmos uma análise de dados qualitativos.
O objetivo deste estudo é analisar os pressupostos teóricos e as práticas de escrita das
narrativas de professores em formação, criando e aplicando categorias de análise permitidas
pelo software Nvivo 11. A abordagem metodológica está fundamentada na pesquisa
qualitativa, descritiva, articulada com os princípios teóricos que tratam das narrativas digitais e
da formação de professores. Como instrumento de pesquisa para a análise dos dados, optamos
pela utilização do software NVivo.
Por meio de uma pesquisa qualitativa, inserimos a nossa experiência, utilizando a metodologia
que o software NVivo 11 possibilita ao pesquisador. Os defensores da pós-modernidade
argumentam que a era das grandes narrativas e teorias chegou ao fim e que as narrativas,
atualmente, precisam ser limitadas em termos locais, temporais e situacionais no que concerne
à pluralização de estilos de vida e de padrões de interpretação na sociedade atual. Nesse
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contexto, inserir um estudo sobre narrativas digitais ajudou-nos no processo de reflexão sobre
essa abordagem e na construção do nosso pensamento de modo a alterar-se por meio de uma
breve revisão dos pesquisadores, autores deste estudo.
Utilizamos os termos “narrativas digitais” e “formação de professores” para realizarmos buscas
na plataforma da CAPES, no Google Acadêmico, no portal Scielo e em periódicos internacionais.
Essa busca resultou em treze artigos, dos quais dois foram selecionados por estarem de acordo
com o objetivo deste estudo. O primeiro artigo selecionado, de Almeida (2016), discorre sobre
“Currículo e narrativas digitais em tempos de ubiquidade: criação e integração entre contextos
de aprendizagem”, enquanto o segundo, de Rodrigues, Almeida e Valente (2017), trata de
“Currículo, narrativas digitais e formação de professores: experiências da pós-graduação à
escola”. Os resultados revelaram que o uso das narrativas digitais incorporadas ao currículo
integrou-se ao contexto de aprendizagem durante a formação de professores, reconhecendo
que a formação contribuiu para que os professores percebessem a importância de articular as
dimensões pedagógica e cultural no fazer docente.
BASE CONCEITUAL DE ANÁLISE
Os estudos sobre narrativas digitais na formação de professores são utilizados como parte da
discussão e investigação educacional por pesquisadores que buscam “[…] legitimar o lugar da
subjetividade e do pessoal na investigação e na formação de professores” (MOREIRA, 2011, p.
11). Nessa sociedade em transformação, os professores, representados em suas vozes, indicam
que há contradições - o que, na maioria das vezes, as desvirtuam e desumanizam.
As narrativas digitais na formação de professores
Ao discorrer sobre o estudo das narrativas, Moreira argumenta (2011) que ele
[…] não visa a uma representação da realidade independente do conhecedor
dessa realidade, mas, outrossim, criar uma relação nova entre o ser humano e
o seu ambiente, assente numa ontologia da experiência que põe a tónica na
sua dimensão temporal e relacional, com ênfase nos processos de crescimento
e transformação. (MOREIRA, 2011, pp. 12-13).

No cenário da investigação e da formação de professores, o estudo das narrativas harmonizase ao estudo da experiência do docente, estudando aquilo que ele pensa e diz sobre suas
próprias ações, não se detendo, portanto, somente ao que pensa e faz na prática. Centra-se nas
experiências vividas e em como elas são percebidas pelo sujeito e mediadas pela linguagem
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verbal escrita. Conforme Moreira (2011, citando VAN MANEN, 1990, p. 12), “Essa mediação
promove o distanciamento do sujeito da sua experiência, permitindo separar o conhecedor do
conhecido, permitindo uma maior racionalização da experiência vivida e, no processo,
reorientar a ação futura.”
Devido à sua importância, é imprescindível que os pesquisadores busquem ampliar inovações
nas formas de estudar experiências vividas pelos docentes e novos modos que privilegiem o
sentimento, a emoção e o sensorial, e não apenas o racional, o planejamento e a ação. Há
necessidade de se conhecer o tipo de epistemologia prevalecente nas práticas curriculares
quotidianas que informem e expliquem sobre o trabalho dos professores. Nessa perspectiva,
pode ocorrer o trabalho epistêmico de ocultar saberes profissionais.
Contrariamente às metodologias positivistas, a metodologia do estudo das
narrativas reconhece o valor da subjetividade; ao pedir ao indivíduo que
relate/registre a sua experiência, fá-lo reviver e reestruturar essa experiência;
ao revisitá-la, ela será certamente alterada à luz das experiências e vivências
vividas após os acontecimentos que deram origem à narrativa (CLANDININ;
ROSIEK, 2007 apud MOREIRA, 2011, p. 13).

Essa experiência vivenciada pelo narrador “[…] torna-se significativa e transformadora,
aproximando-se de um ideal do vivido, que permite ao indivíduo (e a outros que têm acesso à
sua narrativa) revisitar a experiência e aprender a partir dela” (MOREIRA, 2011, p. 13). Nesse
sentido, o investigador narrativo, ao trabalhar com os escritos produzidos pelos professores,
aborda e explora questões em confronto com o referencial conceitual, incentivando a prática
da crítica, desafiando discursos únicos de histórias, conhecimentos do senso comum, focando
no trabalho por meio de investigação e aplicando-o de forma no social.
Nos estudos de ZABALZA (2004), MOREIRA (2011) e de outros autores, é possível encontrar o
valor pedagógico e formativo de experiências com as narrativas e de experiências que
desenvolvam instrumentos analíticos que permitem uma compreensão profunda e
intervenção-ação na formação profissional.
As estratégias formativas utilizadas em pesquisas desenvolvidas por Moreira (2011) a partir de
narrativas profissionais utilizam estudos de caso, portfólios reflexivos e diários individuais ou
colaborativos. No que se refere às TDIC nessas narrativas, são considerados: os múltiplos
espaços de atuação do professor com recurso às tecnologias digitais; o professor como aquele
que precisa aprender a gerenciar vários espaços e a integrá-los de forma aberta, equilibrada e
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inovadora; e a sala de aula como multifuncional, integrada com as tecnologias móveis e outros
espaços e tempos que ampliem e tornem muito mais rico e complexo o processo de ensino e
aprendizagem.
A partir dos estudos de Ivor Goodson (2007) que interacionam currículo, narrativas e futuro
social, Almeida e Valente (2016) articulam o uso das TDIC na educação como objeto de estudo
e instrumento de midiatização de atividades pedagógicas, sendo os achados e produções dos
alunos representados por meio de narrativas digitais. Nesse sentido, os autores buscaram em
Goodson (2007) uma concepção de currículo que vai além das prescrições e que trata do
desenvolvimento de uma trajetória curricular como “identidade narrativa” e de uma
aprendizagem cognitiva com enfoque em “[…] uma aprendizagem narrativa de gerenciamento
da vida” (GOODSON, 2007, p. 242 apud ALMEIDA; VALENTE, 2016, p. ?).
Ao discorrer sobre o uso de narrativas como instrumento educativo na pesquisa e no ensino
voltado à construção e desconstrução das experiências de um professor, Goodson (2007, p.
242) sublinha que “Toda construção do conhecimento sobre si mesmo supõe a construção de
relações tanto consigo quanto com outras pesquisas.” Nessa ótica, a elaboração de uma
narrativa provoca a reconstrução da trajetória percorrida pelo sujeito situado no mundo com
as novas.
Ainda nesta mesma linha de considerações, mas ampliando as narrativas com o uso das TDIC –
por exemplo, utilizando para as narrativas espaços do ambiente online, como fóruns de
discussão, diários de bordo, wikis e outros espaços que possam diversificar e desenvolver
diferentes atividades -, as narrativas digitais possibilitam ao professor analisar suas produções
escritas (sentimentos, entendimentos, emoções) durante a formação.
Almeida (2014) salienta a importância da contribuição das TDIC nas narrativas no processo de
ensino e aprendizagem, na produção de conteúdo, “[…] com a participação de professores e
alunos, no desenvolvimento do currículo e da cultura digital, por meio de estratégias formativas
em ambientes virtuais de aprendizagem”. (ALMEIDA, 2014, p. 21).
Por fim, o uso de softwares de análise de dados em pesquisas qualitativas entra no campo
acadêmico para apoiar pesquisas sociais na Europa e nos Estados Unidos. Desde então, os
avanços desses softwares, utilizados para diversas finalidades, cresceram de forma espantosa,
acompanhando a velocidade da era digital.
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O software Nvivo 11, um dos mais adotados no meio acadêmico brasileiro, tanto por
universidades quanto por pesquisadores, é utilizado como uma ferramenta digital para
pesquisadores que geralmente utilizam uma metodologia qualitativa em sua pesquisa,
procurando avaliar, interpretar e explicar questões e fenômenos sociais. Com frequência, são
pesquisas que partem da análise de dados não estruturados e semiestruturados, coletados de
artigos acadêmicos, entrevistas, pesquisas de Surveys, entre outros, abrangendo várias áreas
do conhecimento.
Nossos estudos e práticas concentraram-se no campo da Educação, em um curso que
participamos como alunas, na área do Programa de Pós-Graduação de uma universidade
particular de São Paulo, na linha de pesquisa “Tecnologias da Educação”.
Apresentamos, a seguir, a abordagem metodológica que adotamos neste estudo.
ABORDAGEM METODOLÓGICA
No curso do qual participamos, anteriormente indicado, aprendemos uma série de conceitoschave do software Nvivo 11, relativos ao seu princípio básico e cujo conhecimento é necessário
para que se possa trabalhar na análise de dados de uma pesquisa, como: Fontes - são seus
materiais de pesquisa, incluindo documentos, PDF, conjuntos de dados, áudios, vídeos, imagens
e matrizes estruturais; Classificações de fonte - permitem o registro de informações sobre suas
fontes. Por exemplo, dados bibliográficos; Codificação - processo de reunir materiais por
tópico, tema ou caso. Por exemplo: selecionar um parágrafo sobre a qualidade da água e
codificá-lo no “nós” ‘qualidade da água’. Nós - recipientes para sua codificação que
representam temas, tópicos ou outros conceitos. Permitem que o usuário reúna materiais
relacionados em um lugar para que possa procurar padrões e ideias emergentes; Casos recipientes para sua codificação e que representam suas “unidades de observação”. Por
exemplo: pessoas, lugares, organizações ou artefatos. Classificações de caso - permitem que o
usuário registre informações sobre casos e dados demográficos de pessoas.
Em nosso experimento, além de buscarmos conhecer alguns desses termos, nós os utilizamos
na prática a fim de conhecê-los mais detalhadamente e, ao mesmo tempo, para a obtenção de
resultados do nosso estudo.
O software Nvivo 11 não favorece uma metodologia específica. Ele foi desenvolvido para
facilitar técnicas qualitativas comuns para organizar, analisar e compartilhar dados,
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independentemente do método utilizado. Os pesquisadores geralmente adotam uma
metodologia qualitativa para se adequarem à questão da pesquisa, e muitos estão interessados
em avaliar, interpretar e explicar fenômenos sociais; analisar dados de entrevistas, pesquisas,
anotações de campo, páginas da Internet e artigos em revistas científicas.
O pesquisador deve optar pela estratégia metodológica que for mais apropriada para o seu
objeto e questões de pesquisa – que, em nosso caso, foi a metodologia de pesquisa qualitativa.
Portanto, este estudo está fundamentado na pesquisa qualitativa, com abordagem descritiva,
articulada com os princípios teóricos que tratam das narrativas digitais e da formação de
professores. Seus dados foram analisados por meio do software Nvivo 11, escolhido como o
instrumento de pesquisa mais adequado para o nosso objetivo de estudo.
Para compreendermos a pesquisa qualitativa, partimos de sua relevância para a área e para o
nosso estudo. Sabemos que tem havido uma demanda especial desse tipo de abordagem, além
de um enorme crescimento quanto ao interesse na pesquisa qualitativa ao longo das últimas
décadas.
A pesquisa qualitativa é de particular relevância para o estudo das relações sociais devido à
pluralização das esferas de vida, por se firmar nas Ciências Sociais e em áreas afins, por tratar
dos princípios e das práticas da pesquisa, por sua base teórica e epistemológica e métodos
aplicados e que facilitam as análises conduzidas. Por isso, os métodos qualitativos não devem
ser considerados independentemente do processo de pesquisa e da questão do estudo.
A partir dessa compreensão sobre pesquisa qualitativa, apresentamos a nossa experiência,
utilizando a metodologia que o software NVivo 11 possibilita ao pesquisador.
Como anteriormente exposto, esta pesquisa foi desenvolvida a partir de buscas dos temas
“narrativas digitais” e “formação de professores”, realizadas na plataforma da CAPES, no
Google Acadêmico e no portal Scielo e em periódicos internacionais, resultando em treze
artigos acadêmicos, dos quais dois foram selecionados por estarem de acordo com o propósito
deste estudo: “Currículo e narrativas digitais em tempos de ubiquidade: criação e integração
entre contextos de aprendizagem”, da pesquisadora Almeida (2016); e “Currículo, narrativas
digitais e formação de professores: experiências da pós-graduação à escola”, dos pesquisadores
Rodrigues, Almeida e Valente (2017).
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Essa seleção foi feita a partir da utilização dos seguintes critérios: os artigos acadêmicos
selecionados deveriam ter sido escritos por autores de referência na área; eles deveriam
atender ao que nós precisávamos para trabalhar no software NVivo 11 com os dados coletados;
e tínhamos uma limitação de tempo, disponibilizada na disciplina do seminário de pesquisa que
estávamos cursando, para nos familiarizarmos com esse software, definirmos os temas e foco
do nosso estudo, realizarmos buscas online referentes aos temas centrais do nosso estudo,
selecionarmos os dados a partir desses resultados de busca, inserirmos esses dados no software
NVivo 11, analisarmos os resultados obtidos e apresentarmos todo esse processo para os
integrantes do nosso seminário de pesquisa. Por conseguinte, também tínhamos que lidar com
o fator tempo de forma bem planejada.
Portanto, para compreendermos as “Narrativas Digitais na formação de professores” de forma
mais abrangente, foco do nosso estudo, realizamos um levantamento bibliográfico nesses dois
artigos selecionados, utilizando o software NVivo 11 na prática. Incluímos essas duas fontes no
software NVivo 11 para a criação de “nós”, criando árvores de palavras, nuvens de palavras e
mapas de palavras.
RESULTADOS/ DISCUSSÃO
Denominamos “Narrativas Digitais” ao nosso projeto no Nvivo 11. Adicionamos uma breve
descrição e o salvamos como arquivo NVP, mas continuamos a explorar esse software. Na tela
inicial do software, foi possível acessarmos projetos e buscarmos recursos de aprendizado
online e de comunidades. Com isso, tivemos a oportunidade de explorar mais intensamente a
funcionalidade e usabilidade desse software.
Ao inserimos o material que tínhamos no Nvivo 11, percebemos que também era viável a
inserção de fontes de outros materiais, tais como artigos, entrevistas, resultados de pesquisa,
gravações de áudio/vídeo, imagens, páginas na Internet e conteúdo de mídias sociais, visto que
esse software permite a importação de tais recursos, bem como de entrevistas, artigos de
revistas científicas, relatórios e qualquer outro documento em Word ou PDF.
Durante a realização das consultas com a utilização das metodologias que o NVivo oferece, foi
possível analisarmos as palavras ou frases em suas fontes, os “nós” temáticos e os casos
relacionados indicados pelo software, além de palavras específicas e palavras que ocorrem com
mais frequência.
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Levantamos questionamentos até encontrarmos e definirmos padrões com base em suas
codificações, verificando a consistência da codificação para definirmos quais palavras-chave
seriam utilizadas para a realização da pesquisa.
Dando continuidade a esse processo, exploramos o texto em suas fontes e pesquisamos uma
palavra ou frase a partir das fontes que tínhamos selecionado, o que nos permitiu observar
todas as suas correspondências em uma visualização de “nós”. Em seguida, codificamos
automaticamente o conteúdo sobre as Narrativas Digitais.
O software NVivo 11 gera e exibe mapas de nuvens e árvores de palavras que indicam as
palavras do texto que se referem ao tema proposto em qualquer fase de seu estudo, desde o
desenvolvimento de sua pergunta de pesquisa até a análise e desenvolvimento da teoria, que
apoia o desenvolvimento das ações desse software para a apresentação dos resultados: o mapa
de nuvens desenvolve ideias e visualiza os pensamentos estabelecidos pelos autores do texto.
Assim que tiver criado um mapa de nuvem, um mapa de palavras e uma árvore de palavras, é
possível transformar automaticamente essas ideias em “nós” temáticos.
Em nosso estudo, essas palavras deveriam estar relacionadas às Narrativas Digitais. Em relação
aos exemplos dos estudos conduzidos a partir do tema “Narrativas Digitais”, realizamos a
consulta por frequência de palavras e visualizamos a lista de palavras mais frequentes nas
fontes que havíamos selecionado, disponibilizadas pelo software Nvivo 11 em mapas de nuvens
e nuvens de palavras, mapas em árvore ou diagramas de análise de cluster.
A Figura 1, a seguir, apresenta um mapa de nuvens sobre o tema pesquisado: Narrativas
Digitais.
Figura 1. Exemplo 1 - Mapa de nuvens sobre narrativas digitais
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Fonte: dados da pesquisa.
a) Análise
No centro do mapa de nuvens, evidencia-se a palavra “narrativas”, remetendo-nos à reflexão
sobre o uso das tecnologias digitais como destaque mais significativo, visto que os autores dos
artigos indicados como fontes tratam em sua essência de narrativas digitais. Nesse sentido,
Tardif (2002) postula que a pesquisa universitária sobre a educação precisa reconhecer a
importância da prática de ensinar e do exercício reflexivo sobre ela.
Revisões sistemáticas na literatura brasileira e estrangeira mostram pesquisas sobre as
narrativas digitais no meio educacional, despertando nos pesquisadores o interesse em
apresentar resultados de pesquisas utilizando narrativas digitais incorporadas às atividades
curriculares dos docentes. Nesse sentido, Viana (2013, p. 57) aponta que “Há um destaque no
significativo aumento da comunidade científica da área das TDIC e crescimento do
envolvimento de pesquisadores brasileiros interessados pelo tema.”
Quando tratamos de tecnologias digitais, é possível percebermos que o professor tem muito a
registrar sobre suas experiências na prática docente quando o sujeito compreende o quanto a
incorporação das tecnologias ao currículo facilita a construção do conhecimento. Dessa forma,
conforme sublinham Almeida e Valente (2011), ao tratarem do tema currículo e tecnologias,
[…] a questão que se coloca perpassa distintas áreas de conhecimento e supera
a proposição de criação de uma disciplina específica ou o estudo de um tema
transversal, uma vez que se compreende currículo e tecnologias na perspectiva
conjuntiva anunciada pelo uso do e que indica a integração entre duas
concepções que foram geradas disjuntas e agora são desafiadas a se repensar e
a construir trajetórias em conjunto no que se refere à pedagogia. (ALMEIDA;
VALENTE, 2011, p. 17).

O acesso a novas ferramentas, interconexões, aplicativos e linguagens tecnológicas, coligado à
reflexão sobre possíveis formas de uso, tem sido uma característica dos resultados da pesquisa
que utilizam o software NVivo11. Nessa ótica, Almeida (2014) reforça:
Isso demonstra a potencialidade que esses recursos, disponíveis e a serem
disponibilizados, podem acrescentar ao processo educacional. Além disso, as
TDIC facilitam a criação de uma rede de conhecimentos e favorecem, também,
a troca de informações e experiências e a compreensão crítica da realidade.
(ALMEIDA, 2014, p. 18).

Para ilustrarmos outra opção tratada pelo software NVivo 11, por meio do qual foi elaborado
um mapa de palavras a partir das fontes selecionadas, apresentamos, a seguir, a Figura 2.
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Figura 2 - Mapa de palavras a partir das fontes selecionadas, utilizando NVivo

Fonte: dados da pesquisa.
O mapa de palavras, construído pelo software NVivo 11, possibilita ao pesquisador realizar uma
análise dos resultados tanto na horizontal como na vertical a partir das relações que as palavras
ou temas chave selecionados têm com as demais palavras. Por exemplo, quando trata de
narrativas digitais de professores, a aprendizagem pode ser construída na prática e no processo
de formação do professor.
Durante a realização de consultas, foi possível utilizarmos esse mapa para realizarmos
observações e novas análises dos textos selecionados. Por exemplo, ao utilizarmos na busca o
termo “práticas”, obtivemos diversos resultados, como: “efeitos positivos sobre a prática
pedagógica dos docentes”; “os alunos podem registrar a própria prática e revisitar os
registros”; “proporcionou uma reflexão da minha prática. Aprendi a parar e refletir”; e “fizeram
refletir sobre minha prática pedagógica, pensar e repensar os meus sentimentos referentes ao
fazer didático em sala de aula”.
a) Análise
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As narrativas digitais dos professores em formação surgem no processo de formação e na
prática por meio das diferentes experiências de aprendizagem. Por conseguinte, a pesquisa
com uso das TDIC pode explorar diferentes habilidades, levando os sujeitos interlocutores à
construção de suas histórias, utilizando recursos computacionais no tratamento dos dados e da
linguagem científica sobre determinado tema. Concordando com Valente (2014, p. 153),
“Narrar a experiência remete ao registro da memória sobre o cotidiano da vida social, ao
específico do sujeito, ao coletivo de um grupo, aos significados que os sujeitos atribuem aos
acontecimentos.”
Dando continuidade à utilização do software NVivo 11, selecionamos os próximos “nós” sobre
as temáticas para a elaboração das palavras-chaves. Ao selecionarmos o termo chave “prática
pedagógica”, o software permitiu-nos encontrar as frases que tratavam da expressão
pesquisada nos textos originais que disponibilizamos. A partir dessa ação, selecionamos esse
termo chave para a realização deste estudo.
Na Figura 3, a seguir, denominada “Mapa de Palavras – Prática Pedagógica”, indicamos o
resultado obtido pelo software NVivo 11 com o termo chave supracitado, presente em
diferentes páginas dos dois artigos acadêmicos selecionados para este estudo.
Figura 3 - Mapa de Palavras - Prática Pedagógica

Fonte: dados da pesquisa.
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Cabe salientarmos que esse exercício nos fez levantar várias indagações quanto à precisão
desse software em auxiliar o pesquisador a retomar o texto original e a rever a sua leitura na
íntegra no que se refere a observar mais atentamente como os termos selecionados são
utilizados no texto e com quais outras palavras eles estão relacionados – como por exemplo,
neste caso, em relação aos termos “prática” e “prática pedagógica”, apresentados acima, no
mapa de palavras da Figura 3.
Na segunda consulta, escolhemos o termo chave “formação de professores”. A partir da busca
pelo software NVivo 11 nas fontes disponibilizadas que tratavam das narrativas digitais, foi
possível percebermos os resultados dos registros dos sujeitos do próprio processo de
desenvolvimento da aprendizagem por meio de narrativas, individuais e/ou em grupo, em seus
projetos. Conforme salientam Alessandra, Almeida e Valente (2017):
As narrativas produzidas pelos alunos propiciam a reelaboração do currículo
na prática social educativa (ALMEIDA; VALENTE, 2012) em diálogo com os
pares e formadores, a construção de narrativas curriculares singulares
(Goodson, 1997) em uma perspectiva transformadora (Freire, 1987).
(ALESSANDRA; ALMEIDA; VALENTE, 2017, p. 62).

Nesse caso, as fontes selecionadas da pesquisa são textos de pesquisadores que vêm realizando
seus estudos em suas experiências pedagógicas com as TDIC. Narram em seus depoimentos o
contexto das produções e das atividades realizadas. As narrativas concebem a configuração de
o sujeito dar significado “[…] à própria existência, ao conhecimento do tempo vivido e à
compreensão de como a realidade é construída”. (GOODSON, 1997, p. 17.)
A Figura 4, abaixo, apresenta um mapa de palavras sobre a formação de professores.
Figura 4 - Mapa de Palavras: Formação de Professores

Fonte: dados da pesquisa.
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Na Figura 4, acima, a palavra “formação” está relacionada a professores, educadores e
docentes. O software NVivo 11 possibilita a relação do termo “formação de professores” com
várias outras palavras/expressões do texto, e da palavra-chave “formação” com as palavras “de
educadores”, “de professores”, e “de docente”, conforme pode ser observado no mapa de
palavras acima, que indica os termos encontrados por esse software e que foram extraídos dos
dois artigos selecionados para este estudo.
A utilização das narrativas digitais em distintas esferas da formação de educadores pode ser
compreendida pelo entrelaçado da rede teórica e metodológica, que fundamenta as
concepções, as práticas e os processos de investigação, conforme tratamos neste estudo, com
o objetivo de discutirmos o desenvolvimento de narrativas digitais como estratégia de
aprendizagem que potencialize a transformação do aluno e, na formação de professores,
instigue alterações na prática pedagógica. Como sustentam Rodrigues, Almeida e Valente
(2017, p. 63), “Na formação de professores, inicial ou continuada, o uso de narrativas digitais
de aprendizagem pode contribuir para a integração entre as TDIC e os currículos e promover
práticas pedagógicas mais autorais.”
Por fim, percebemos que, conforme trabalhávamos com os “nós”, a partir dos resultados
construídos pelo software NVivo 11 com a utilização dos dois artigos selecionados para este
estudo, podíamos escolher diferentes formas de como visualizar os dados. Podíamos, por
exemplo, exibir um diagrama de análise de cluster para um conjunto de dados sobre as
narrativas digitais presentes em vídeos ou exibir uma nuvem de palavras para os resultados de
uma consulta de frequência de palavras. Essa flexibilidade abre um grande leque de
possibilidades para o pesquisador, além de poder levá-lo a reflexões adicionais sobre os termoschave de sua pesquisa e de como eles são utilizados em seu corpus de estudo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades que têm adquirido novo impulso com a expansão do uso educacional das TDIC
relacionam-se à produção de narrativas digitais. As narrativas, em si, não são novidade, nem se
restringem ao desenvolvimento de habilidades do pensamento computacional. Entretanto,
tornaram-se mais evidentes com os avanços das TDIC, pois estas favorecem a organização e a
representação de dados e a paralelização, ou seja, todos os dados resultantes desta pesquisa
estão relacionados por meio de mapas de palavras.
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O estudo exploratório sobre as narrativas digitais na formação de professores com o uso do
software NVivo 11 possibilitou a análise de dados qualitativos, articulando o nosso objetivo de
pesquisa, isto é, o de analisar os pressupostos teóricos e as práticas de escrita das narrativas de
professores em formação, utilizando as categorias de análise oferecidas pelo software Nvivo
11.
Conhecer o software NVivo 11 por meio de oficinas durante as aulas da disciplina Seminários
de Pesquisa motivou-nos a aprofundar nossos estudos sobre essa ferramenta. Optamos por sua
escolha para a elaboração do nosso estudo devido a alguns fatores que consideramos
importantes. Dentre eles, ressaltamos a motivação que tivemos quanto à escolha de um
software que colaborasse com o pesquisador no momento da análise de dados qualitativos com
a precisão de resultados de pesquisa que poderiam oferecer e de outros conjuntos de dados
que poderiam estar estruturados e dispostos em registro (linhas) e campos (colunas) - por
exemplo, um conjunto de dados pode conter as respostas de uma pesquisa.
O software NVivo 11 ainda pode criar uma nova fonte de conjunto de dados no Nvivo, como
por exemplo: importando dados de uma planilha, arquivo de texto ou tabela de banco de
dados; importando um arquivo NCapture que contenha dados de mídia social; conectando-se
ao Survey-Monkey e indicando os resultados de uma pesquisa. Além disso, também temos a
possibilidade de editarmos o conteúdo de um conjunto de dados, após ele ter sido importado.
Antes de importarmos planilhas, arquivos de texto ou tabelas de banco de dados, podemos
também preparar os dados e considerar como desejamos utilizá-los no software NVivo 11. Esses
fatores nos motivaram e nos impulsionaram na realização desse breve relato de experiência
com o uso do NVivo 11 para realizar a análise dos dados do nosso estudo.
Estamos conscientes de que precisamos avançar e conhecer mais e mais esse software e
explorar a sua potencialidade. Nos próximos experimentos, pretendemos realizar registros, por
entendermos que eles são parte integral do processo de pesquisa, visto que atuam como
documentos e, portanto, podem ser vinculados a fontes ou “nós” temáticos e de caso, sendo
um ótimo ponto de partida para que o pesquisador inicie a análise de dados qualitativos.
Os resultados revelam que o uso de estratégias incorporadas ao currículo por meio das
narrativas digitais integra-se no contexto de aprendizagem durante a formação de professores,
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reconhecendo que a formação contribuiu para que estas professoras/pesquisadoras
percebessem a importância de articular as dimensões pedagógica e cultural no fazer docente.
Esperamos que este estudo tenha contribuído com a literatura da área sobre a utilização de
softwares que possam ser aplicados como apoio à condução de pesquisas qualitativas, assim
como que possam servir de reflexão e contribuição para pesquisadores que estejam iniciando
seus estudos de como utilizar o software NVivo na análise de dados qualitativos.
Sugerimos que pesquisas adicionais compartilhem suas experiências de aplicação do software
NVivo em um número maior de textos, ou mesmo de narrativas de docentes, que trabalhem
para uma ou para diversas instituições educacionais, e com a utilização de recursos tecnológicos
avançados.
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NARRATIVAS EM DIÁRIOS ONLINE DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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RESUMO:
A preferência pelo tema - narrativas e diários online – deve-se ao fato de, na minha trajetória
acadêmica ter sido bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid),
fomentada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), na
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Foi participando das atividades didático-pedagógicas do
Pibid, as quais aguçaram a minha curiosidade de compreender, que mesmo diante da
emergência da internet com uso das interfaces digitais da Web 2.0, tem sido um desafio para
os bolsistas, da formação inicial de professores, fazer as narrativas da sua formação docente
nos seus diários online. Desse modo, a pesquisa em andamento tem como objetivo investigar
as narrativas produzidas pelos docentes da educação básica nos diários online; analisar as
potencialidades dos diários online como espaço formativo; ofertar curso sobre o Blog na
educação, para docentes da educação básica em escola pública; compreender que narrativas
são produzidas pelos docentes da educação básica nos diários online. Esta pesquisa tem como
questões norteadoras: Como as interfaces digitais dos diários online na Web 2.0, são utilizadas
pelos professores da Educação Básica? Será que os diários online que contem narrativas dos
docentes da educação básica podem ser considerados espaços formativos? O percurso
metodológico desta pesquisa tem como natureza abordagem qualitativa. Nesta investigação
será utilizado o método da etnopesquisa-formação com abordagem multirreferencial,
Portanto, entre tantos dispositivos formativos a etnopesquisa-formação tem um leque de
possibilidades para compreender o que as narrativas dos professores tem para contar sobre
formação docente. Ressaltamos, que a etnopesquisa-formação é uma forma de investigação
que contribui para formação de todos os sujeitos envolvidos. Dessa forma o diário online, é um
espaço rico em formação e multirreferencialidade, que mediante as narrativas do diarista,
revela-se os desafios, as angustias, as dúvidas, os sucessos e aprendizagem da formação
docente do sujeito, exercendo autonomia, autoria e criatividade utilizando diferentes
linguagem para compartilhar suas vivências e saberes.
Palavras-chave: Diário Online; Formação Docente; Narrativas; Web 2.0.

INTRODUÇÃO
A escolha do tema sobre diários online e suas narrativas, deve-se ao fato de, na minha
itinerância acadêmica ter sido bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid), fomentada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no curso de Pedagogia do Campus
Alberto Carvalho, no município de Itabaiana, Sergipe. Atuei como bolsista de iniciação à
docência (ID) neste programa durante doze meses, participando das atividades didático-
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pedagógicas do Pibid, as quais aguçaram a minha curiosidade de compreender, que mesmo
diante da emergência da internet com uso das interfaces digitais da Web 2.0, tem sido um
desafio para os discentes e docentes, da formação de professores, fazer as narrativas da sua
formação docente nos seus diários online.
Desse modo, a pesquisa em andamento tem como objetivo investigar as narrativas produzidas
pelos docentes da educação básica nos diários online; analisar as potencialidades dos diários
online como espaço formativo; ofertar curso sobre o Blog na educação, para docentes da
educação básica em escola pública; compreender que narrativas são produzidas pelos docentes
da educação básica nos diários online. Esta pesquisa tem como questões norteadoras: Como as
interfaces digitais dos diários online na Web 2.0, são utilizadas pelos professores da educação
básica? Será que os diários online que contem narrativas dos docentes da educação básica
podem ser considerados espaços formativos?
O percurso metodológico desta pesquisa tem como natureza abordagem qualitativa. Nesta
investigação será utilizado o método da etnopesquisa-formação com abordagem
multirreferencial, entre tantos dispositivos formativos a etnopesquisa-formação tem um leque
de possibilidades para compreender o que as narrativas dos professores tem para contar sobre
formação docente. Ressaltamos, que a etnopesquisa-formação é uma forma de investigação
que contribui para formação de todos os sujeitos envolvidos.
De acordo com Gonsalves (2011) a pesquisa qualitativa é a mais adequada para compreender
e interpretar os fenômenos numa abordagem hermenêutica. Para Bogdan e Biklen (1994), as
investigações qualitativas devem pautar-se em cinco características que podem ser elencadas
da seguinte maneira:
a) Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o
investigador o instrumento principal. Essa perspectiva, segundo os autores, deixa clara a ideia
do estudo ser realizado de forma contextualizada, para uma melhor compreensão do ambiente
natural de ocorrência;
b) A investigação qualitativa é descritiva. O pressuposto principal dessa característica é a
descrição minuciosa dos dados e sua importância no conhecimento de determinada visão de
mundo ou situação;
c) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos
resultados dos produtos;
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d) Os investigadores qualitativos tentam analisar os dados de forma indutiva; essa ideia baseiase na perspectiva de que não existe hipótese construída previamente, e sim que a construção
do conhecimento vai acontecendo em sintonia com os dados recolhidos e agrupados;
e) O significado é de importância vital na abordagem qualitativa – destaca-se aí a importância
dos significados que os sujeitos dão às suas vidas e o modo como eles estruturam o mundo
social em que vivem.
A minha implicação com o Pibid foi essencial para minha formação acadêmica, articulando
entre a teoria e a prática, entre o saber e o fazer, com um profundo estudo sobre diversas
formas de ensinar e aprender com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Como
bolsista ID, participei do projeto do Pibid/Pedagogia do Departamento de Educação de
Itabaiana (DEDI), intitulado “Leitura, diversidade e ludicidade na formação docente: desafios
para a educação”. Este subprojeto divide-se em quatro eixos temáticos: Formação de
Professores,
Leitura e Letramento, Diversidade e Inclusão, Lúdico Educativo. No Pibid atuei em diversas
atividades, utilizando as interfaces digitais da Web 2.0, entre elas estavam: a criação de Blogs e
Webquest, oficinas sobre Creative Commons e Recursos Educacionais Abertos (REA), curso
semi-presencial utilizando a plataforma Moodle, oficina sobre como utilizar o Google Drive,
criação de grupo na rede social Facebook e no aplicativo WhatsApp, edições de audiovisuais e
confecções de materiais pedagógicos, enfim foram várias atividades que me fez refletir sobre a
formação docente e as TIC.
Em 2015 pedi desligamento do Pibid, para concorrer uma vaga no Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), pois desejava desenvolver pesquisa acadêmica. Assim,
entrei como bolsista Pibic no projeto de pesquisa: Produzir e compartilhar: novas formas de
aprender com as culturas digitais, fomentada pela Fundação de Apoio à Pesquisa e a Inovação
Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE). Nesse mesmo período passei também a fazer
parte de Grupo de Pesquisa Educação e Culturas Digitais (ECult/ UFS/CNPq).
Como bolsista de Iniciação Científica (IC), participei da pesquisa sendo desenvolvida junto ao
Pibid/Pedagogia da UFS de Itabaiana-SE no eixo Formação de Professores. Os objetivos da
pesquisa foram: analisar o compartilhamento das produções, com a Licença Aberta em Creative
Commons e elaborar referencial teórico sobre o uso dos Recursos Educacionais Abertos (REA)
e também sobre as Culturas Digitais na Educação. A metodologia abordada foi a qualitativa por
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ser a mais adequada nas ciências humanas, pois permite investigar de modo detalhado a forma
como os sujeitos constroem seus saberes e conhecimentos. A pesquisa concluiu que a utilização
dos REA e das interfaces colaborativas da Web 2.0 potencializam a articulação de novas formas
de produção modificando conteúdos, que podem ser copiados, colados, remixados e
compartilhados oportunizando para a educação infinitas possibilidades de ensinar e aprender.
Após a finalização da pesquisa de 2015/2016, novamente fui candidata a uma vaga no Pibic,
com projeto apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). Desse modo, em meados de 2016, iniciei como bolsista do projeto: As narrativas digitais
no Pibid: rastros de uma pesquisa-formação. Este projeto teve como objetivo analisar, por meio
das narrativas digitais o desenvolvimento do processo formativo dos bolsistas ID. As atividades
desenvolvidas pelos bolsistas, durante os três anos de desenvolvimento do Pibid utilizaram a
metodologia da pesquisa-formação multirreferencial. Nesta pesquisa de iniciação científica
analisamos as narrativas postadas nos diários online, que utilizaram diferentes linguagens e
formatos tais como: imagens, vídeos, textos e áudios. Como resultado, observamos que nem
todos os bolsistas conseguiram utilizar os diários online como espaço de reflexão, produção e
compartilhamento de conhecimentos, mas muitos conseguiram fazer deste ambiente um
espaço multirreferencial de formação.
DESENVOLVIMENTO
A expressão Web 2.0 surgiu pela primeira vez em 2005 no artigo: “O que é Web 2.0?” com
autoria de Tim O’Reilly, fundador da O’Reilly Media, empresa que doou mais de dez mil dólares
para Creative Commons, a empresa de O’Reilly tem interesse no Movimento pela Cultura Livre
ou Software Livre como também é conhecido. Segundo o ciberativista Caribé (2009, s/p):
A missão do Movimento da Cultura Livre é construir uma estrutura
participativa para a sociedade e para a cultura, de baixo para cima, ao
contrário da estrutura proprietária, fechada, de cima para baixo. Através da
forma democrática da tecnologia digital e da Internet, podemos disponibilizar
ferramentas para criação, distribuição, comunicação e colaboração, ensinando
e aprendendo através da mão da pessoa comum.

Os objetivos do movimento é a liberdade de compartilhar, adaptar, construir e promover
qualquer tipo de conteúdo sem fronteiras, portanto O’Really é um entusiasta em movimento
que apoia o Software Livre, ele define sua empresa como uma empresa que transfere
tecnologia e não apenas uma publicadora de livros e Websites, o slogan da sua empresa é
"mudar o mundo divulgando o conhecimento dos inovadores". No seu artigo ele descreve a
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Web 2.0 como uma proposta de criação e compartilhamento de novos conhecimentos através
da Rede Mundial de Computadores (Internacional-Networking ou apenas InterNet).
Gênero textual diário como espaço formativo
Está cada vez mais comum, a expressão “gêneros textuais”, porém poucos sabem de fato o seu
significado. A palavra gênero significa grupo, então entendemos que gênero textuais são grupos
de textos, orais e escritos que tem origem próxima ou são interligados entre si ao pertencerem
a uma área de conhecimento, “[...] é a forma como a língua se organiza para se manifestar nas
mais diversas situações de comunicação” (OLIVEIRA,2016. p.5). Portanto, os gêneros textuais
são todas as formas de linguagens produzidas numa situação de comunicação, entre os
inúmeros exemplos de gêneros textuais, existe o diário onde temos a oportunidade de registrar
ideias e opiniões da realidade do nosso cotidiano. De acordo com Santos (2014, p.14):
Uma das principais características do diário é o registro dos acontecimentos
do dia a dia, ou seja, o cotidiano vivido e refletido pelo autor. Assim o diário
configura como um ato de fala, ou gênero textual. Para tanto podemos lançar
mão de suportes, mídias para a produção desses atos de fala ou gênero
discursivo.

O diário é um dispositivo formativo distinto e rico em descobertas no processo de formação
pelas interfaces digitais. Sendo assim, a mudança do diário material para o digital na
cibercultura teve como fundamentos a abordagem multirreferencial pela implicância dos
sujeitos com os ambientes virtuais e com os sites sociais na internet. Diante deste fenômeno
chamado diário, Santos (2014, p.11) escolheu este dispositivo na sua pesquisa-formação
realizada em um curso ministrado por ela,
cada um de nós que realizamos o curso se vê tecendo caminho da pesquisa
formação que desenvolve e, na presente reflexão propomos pensar a
formação docente e discente elegendo o diário de pesquisa como dispositivo
potencializador da aprendizagem em uma perspectiva multirreferencial, na
qual os sujeitos da/em formação exercitam a autoria e a tessitura de olhares
plurais no/sobre/com o processo de registrar suas impressões, angústias,
desejos, aprendizagens e questionamentos, refletindo sobre temas diversos
que perpassam o currículo praticado na interação dentrofora da universidade.

A construção dos saberes não se dá somente dentro das escolas ou dentro das universidades,
“[...] os espaços do conhecimento são múltiplos e que mobilizam saberes plurais” (SANTOS,
2014, p.77) aprender e ensinar é um movimento plural e por isso temos que vivenciar outros
espaços de aprendizagem na cibercultura. Concordo com autora Lucena (2016, p.14)
[...] entendemos que os diários online são espaços fecundos onde os docentes
refletem sobre a sua ação pedagógica, problematizando-a, investigando-a,
analisando-a e superando uma formação pautada na instrumentalização
técnica, e contribuindo para o desenvolvimento profissional docente.
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Dessa forma o diário online, é um espaço rico em formação e multirreferencialidade, que
mediante as narrativas do diarista, revela-se os desafios, as angustias, as dúvidas, os sucessos
e aprendizagem da formação docente dos sujeitos, exercendo autonomia, autoria e criatividade
utilizando diferentes linguagens para compartilhar suas vivências e saberes.
Ao valorizar as narrativas dos sujeitos, o pesquisador estará colocando esses sujeitos na
condição de autores e co-autores das suas experiências. O diário tem sido um dispositivo de
vivência, de formação e de pesquisa no campo da educação, “[..] o diário é um dispositivo
narrativo denso e amplamente experiencial” (MACEDO, 2015. p.66). O autor explica que
existem vários dispositivos que podem ser utilizados para compreender as narrativas dos
sujeitos e cada um tem sua especificidade, são eles:
I)

O diário de itinerância (dispositivo formativo);

II)

Narrativa autobiográfica (escrita de si);

III)

Memorial reflexivo (vivência do sujeito);

IV)

Entrevista narrativa (narrar suas experiências);

V)

Narrativas imagéticas (imagens não-verbais que convivem com o verbal - texto);

VI)

Rodas de memórias e conversas (grupos de pessoas para ouvir e conversar sobre as
experiências);

VII)

O estudo de caso singular (estudo de um só caso);

VIII)

Jornal de pesquisa (escrever o processo da pesquisa).

Sendo assim, entre tantos dispositivos formativos a etnopesquisa-formação tem um leque de
possibilidades para compreender o que as narrativas dos docentes tem para contar sobre suas
práticas, porém não serão todos estes dispositivos empregados nesta pesquisa. O lócus será o
diário online, ou melhor, o blog como dispositivo formativo para compreender as
potencialidades nas narrativas dos docentes da educação básica.
O fenômeno do diarismo é uma prática complexa, diversa, inovadora e criativa que merece
uma pesquisa profunda, ampla e detalhada. Mesmo com a emergência da internet e com as
facilidades de ter diários online, alguns profissionais da educação ainda não se apropriaram
desse dispositivo formativo como espaço de suas narrativas reflexivas. Conforme explicita
muito bem Nóvoa (2004, p.16) citado por Santos (2014, p.10) é importante uma formação com
reflexão,
o formador forma-se a si próprio, através de uma reflexão sobre os seus
percursos pessoais e profissionais (autoformação); o formador forma-se na
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relação com os outros, numa aprendizagem conjunta que faz apelo à
consciência, aos sentimentos e às emoções (heteroformação); o formador
forma-se através das coisas (dos saberes, das técnicas, das culturas, das artes,
das tecnologias) e da sua compreensão crítica (ecoformação).

Os professores precisam observar seus alunos, eles nasceram na fase da Web 2.0 e acessam
diversas redes sociais e aplicativos de mensagens para se comunicarem, ao observar seus
alunos os professores podem utilizar tais recursos como atividades escolares e extra escolares,
desenvolvendo a escrita, a leitura, o raciocínio lógico e a interação com todos. Tem que haver
criação e co-criação, também interação, participação, compartilhamento, sendo assim não
seria uma Web 2.0. Ela veio pra ficar e todos os professores devem estar preparados para
receber esses alunos nativos da internet. O professor precisa inovar nas aulas, refletir sobre a
cibercultura, ciberespaço e a mobilidade ubíqua, para que suas aulas sejam atrativas,
interativas e principalmente aprendidas pelos seus alunos.
Os professores devem estar preparados para ter autoria na internet, criarem, remixarem e
compartilharem suas experiências e vivências das salas de aula nos blogs. Ao narrar em seus
diários online, os professores com todas as suas referências biológica, psicológica, social,
cultural e política, estarão dando voz e empoderamento a um projeto coletivo de
aprendizagem, que forma enquanto reflete sobre a qualificação de sua formação docente.
Segundo Serres (2013), devido ao crescimento dos sites sociais e dos blogs, “as vozes de todos
podem ser ouvidas”, é preciso repensar como formadores e dá voz as experiências, que muitas
vezes fica em silêncio dentro de uma sala de aula, narrar é dá voz aos desafios, os dilemas e
também os sucessos da formação de professores.
CONCLUSÃO
Ao identificar as possibilidades das interfaces digitais da Web 2.0, assim como investigar das
potencialidades dos diários online e analisar as narrativas reflexivas, serão fundamentais para
compreender que a formação continuada desenvolvida durante as atividades proposta na
criação de seus blogs, será um avanço na formação profissional de todos os envolvidos. Os
professores que buscam utilizar as tecnologias como elementos para a sua prática docente e
formação continuada, estarão pesquisando, produzindo, refletindo e principalmente que
exercendo o papel de cidadão pensante.
Para tanto, diferentes interfaces serão utilizadas na formação continuada dos docentes, as
oficinas de criação de blogs visando o desenvolvimento de um trabalho que promove
significação, interação e socialização dos educandos. Todos que participarão aprenderão que
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existem várias possibilidades de utilizar as interfaces digitais da Web 2.0 nas práticas docentes
e na sua formação continuada. Desta forma, as possibilidades são muitas e os professores não
podem continuar ainda no convencional, os alunos estão cada vez mais conectados com as
mídias e os docentes precisam refletir sobre suas práticas diante dos alunos da sociedade
contemporânea.
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NARRATIVAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS POR MEIO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA
INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
Rodrigo dos Reis Nunes
Josiane da Cruz Lima Ribeiro

RESUMO
O presente artigo é parte do resultado do projeto de pesquisa e intervenção do Mestrado
Profissional em Educação e Diversidade (MPED) e objetiva analisar novos comportamentos e
atitudes quanto ao uso das tecnologias digitais e contemporâneas nas aulas de língua inglesa,
suscitando reflexões sobre a prática docente. Desse modo, é válido refletir acerca do discurso
do professor na era digital e a maneira como as tecnologias digitais contemporâneas podem
interferir na sua formação docente. Para tanto, foi empreendida uma pesquisa qualitativa,
subsidiada por Entrevistas Narrativas que oportunizaram a reflexão a partir dos discursos dos
docentes envolvidos. Durante todo o processo, buscamos analisar a influência que as
tecnologias digitais contemporâneas têm para a formação docente dos participantes e
percebemos de que maneira cada docente lida concede as TDIC em suas práticas. A partir das
análises oriundas das Entrevistas Narrativas, foi possível observar como a aproximação e/ou
distanciamento que o docente tem com o uso cotidiano de tecnologias digitais diversas pode
influenciar na maneira como ele as descreve e, principalmente, como eles lidam com elas em
sua própria sala de aula.
Palavras-chave: Língua Inglesa. Tecnologias Digitais Contemporâneas. Formação Docente.

INTRODUÇÃO
A pesquisa apresentada neste trabalho se constitui como extrato do Relatório Final do
Programa de Pós-Graduação em Educação e Diversidade (PPED), Mestrado Profissional em
Educação e Diversidade, pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), sob registro CAAE nº
44435215.1.0000.0057 e parecer de aprovação no Comitê de Ética sob nº 1.231.784, em 16 de
Setembro de 2015.
Em uma época de liquidez, de metamorfoses mais rápidas e ininterruptas, desembocam
tempos desconcertantes que desencaixam ou se encaixam com outros tempos e espaços, uma
vez que estar aqui e além-daqui em um mesmo momento já se tornou uma concepção
irrefutável, em que podemos nos representar por inúmeras interfaces projetadas para criar e
recriar representações daquilo que somos ou, quando menos, daquilo que os espaços atuais os
quais frequentamos/acessamos e revisitamos (sempre com configurações atualizadas) exigem
de nós.
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Se por um lado, em séculos passados, compreendíamos o tempo em toda a sua estrutura
cronológica e ordenada para que tudo fosse desenvolvido seguindo um fluxo organizacional
uniforme e datado por períodos lineares de sucessões de acontecimentos, por outro, na
atualidade, o tempo se desconfigura, se desestrutura e se transforma em emaranhados
percursos de registros desformes que se desorganizam, pois não se limitam a percepção de que
um desfecho de uma ação precisa ocorrer para dar sentido ao surgimento de um novo tempo
ou novos tempos.
Esse tempo (senão dizer, esses tempos) rebuscado e revisitado se ancora em pilares de uma
era globalizada e propagada, nada como agora, pelas TDIC. A ubiquidade se estabelece como
uma propulsora das vias pluriformes de comunicação e de informação que encurtam o tempo,
que cortam caminho, que escolhem rotas e que criam novos rumos.
As tecnologias digitais provocaram uma verdadeira revolução na compreensão
tradicional dos conhecimentos como sequências lineares, estruturadas e
possíveis. O tempo do conhecimento tecnológico é múltiplo e atual.
Informações são acessadas ao mesmo tempo, sem cronologia, sem sequência,
sem hierarquia. (KENSKI, 2013, p. 12).

Emergem, então, as transformações como consequência dessa nova concepção temporal que
se estabelecem em todos os âmbitos sociais e têm determinado como o ser humano lida, ou
pelo menos deve lidar, com as demandas sociais pós-modernas que ordinariamente surgem,
relacionadas ao trabalho, às relações, à educação etc. Para a educação, urge a reflexão de como
a escola se vê nesse panorama e, de forma ainda mais específica, como o professor tem lidado
com essas mudanças.
Por meio de uma abordagem qualitativa, este artigo é parte de uma pesquisa participante que
se fundou por meio de outros instrumentos para coleta de dados, bem como, a partir de uma
proposta de intervenção e realização de Oficinas Temáticas. Contudo, focamos aqui nas
Entrevistas Narrativas 15 por considerar um elemento reflexivo de grande valia que nos
apresenta um panorama significativo, fazendo-nos pensar sobre processos de aprendizagem e
manuseio das tecnologias digitais contemporâneas, mais especificamente em salas de aula de
língua inglesa.

15

As Entrevistas Narrativas, segundo Schütze (2007), permitem uma profunda relação entre a identidade do
indivíduo e suas versões narrativas de experiências de vida.
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A partir do corpus que emergiu das Entrevistas Narrativas conseguimos analisar novos
comportamentos e atitudes quanto ao uso das tecnologias digitais contemporâneas nas aulas
de língua inglesa, bem como trazer à tona reflexões sobre a prática docente.
Trouxemos para o diálogo alguns téoricos que nos auxiliarão nos processos discursivos, tais
como Bauman (2001), que nos apresenta uma sociedade líquida e multifacetada; Cecílio &
Santos (2009), discutindo questões de formação e profissão docentes; Imbernón (2005), que
enfoca as incertezas e as mudanças da profissionalização docente; Kenski (2013), apontando os
desafios impostos pelas tecnologias para as atividades e tempos docentes; e Oliveira & Sievert
(2015), nos chamando a atenção da posição do docente como imigrante digital frente à
realidade de alunos nativos digitais.
Com as análises aqui propostas, observamos que ora os docentes se aproximam ora se
distanciam do uso das tecnologias digitais como ferramenta que subsidia e/ou media a
aprendizagem em aulas de língua inglesa, seja por insegurança ou desconhecimento das
potencialidades que as TDIC possuem.
O presente artigo busca ser pertinente a partir do momento que suscita reflexões acerca do
uso das tecnologias digitais contemporâneas nas aulas de língua inglesa, trazendo as vozes e
práticas dos docentes num processo dialético sobre o seu fazer pedagógico.
SOBRE MIM... VOZES DE MINHA FORMAÇÃO
Aqui, trazemos como pontos para a discussão as impressões e relatos dos professores/cursistas
quanto aos itinerários de sua formação, bem como os reflexos de suas vozes nos processos
identitários que emergem como professor de língua inglesa na contemporaneidade.
As Entrevistas Narrativas, instrumentos de pesquisa que se aportam nesta discussão, se
manifestam como subsídio para a fomentação da relação entre teoria e prática, trazendo as
histórias das formações docentes dos participantes dessa pesquisa, como também a relação de
sua prática com as tecnologias digitais de informação e comunicação. Utilizaremos as formas
de “Professor A, B, C, D, E” para nomear os participantes das entrevistas – os mesmos atores
da pesquisa, uma vez que essas narrativas trazem elementos das vozes e das práticas desses
docentes, em forma de citação direta e/ou indireta e, por isso, é oportuno a conservação da
identificação de cada um deles.
A profissão docente tem sido imersa, nos dias de hoje, em vertiginosas mudanças que
corroboram um colapso das estruturas tradicionais da função de ensinar, exigindo do professor
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uma contínua reflexão sobre sua prática. As mudanças se sustentam nas estruturas sociais,
científicas, tecnológicas e que dão suporte ao sistema educacional como um todo. Hoje, essas
estruturas, sendo compreendidas e assimiladas como não estanques em seu conceito e
desenvolvimento, afetam nas concepções de ensinar e de aprender e atingem diretamente nos
agentes responsáveis pela disseminação do conhecimento e na promoção dele, nesse caso o
docente.
A docência, por muito tempo, foi marcada por traços que, muitas vezes, a caracterizou como
uma função não equiparável a outras profissões e a tornou como atividade de refúgio ou por
falta de opção. Essa realidade, além de ainda estar presente nos dias atuais, se estende ao
desafio de refletir acerca de formações que respondam às demandas marcadas por estruturas
voláteis e instáveis da sociedade atual. Dessa maneira, temos dois desafios principais para
compreendermos: a valorização da profissão docente e ressignificação da função do professor
enquanto agente promotor do conhecimento. Para isso, Imbernón (2005, p. 7) nos mostra que
a profissão docente deve abandonar a concepção predominante no século XIX
de mera transmissão do conhecimento acadêmico, de onde de fato provém, e
que se tornou inteiramente obsoleta para a educação dos futuros cidadãos em
uma sociedade democrática: plural, participativa, solidária, integradora.

Evidentemente que houve mudanças significativas ao longo dos séculos, porém a educação
ainda carrega os ranços do centralismo, do individualismo e da mera transmissão de conteúdo.
Essa desvalorização da docência, vista como uma subprofissão, é percebida nas vozes de alguns
professores entrevistados ao citarem a falta de interesse em exercê-la e a falta de oportunidade
em cursar outra graduação por morar em cidades que não dispunham de outras opções. O
Professor C enfatiza: “eu sempre pensava em fazer uma outra faculdade, depois que terminasse
a de Letras” e ainda complementa: “não me sinto à vontade dentro da sala de aula, não era o
que queria”. Já o Professor E projetava o ‘ser professor’ como algo que não poderia lhe
proporcionar prazer, mas a falta de opção o obriga a estudar algo que não era de seu interesse:
“eu tinha uma ideia de professor como uma profissão muito cansativa, mas eu não tive como
fugir, as oportunidades que eu tinha era fazer magistério ou fazer magistério e aí eu fui”. Ao
entender que não deseja cursar uma licenciatura, o Professor E recebe a resposta de sua mãe
que diz: “mas você não pode estudar fora, condições econômicas, né?”.
É perceptível a partir desses diálogos que a profissão docente surge de embates quanto à sua
significância e que a falta de opção para cursar outras graduações conduz a uma única
possibilidade de formação que é a docência.
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Ao pedirmos aos professores participantes dessa pesquisa que descrevessem como se deu ou
como tem se dado o seu processo de formação, percebemos que grande maioria concebe seu
percurso formativo a partir da graduação, complementado (em alguns casos) apenas com
cursos de pós-graduação. A formação institucionalizada se instituiu como centro do processo
formativo desses profissionais percebida através de suas vozes. Porém, em alguns momentos,
o Professor E, que antes se mostrava avesso à docência, ressalta a importância do incentivo não
apenas à formação científica nas universidades, mas também aos projetos de iniciação à
docência.
O professor reforça que experiências em sala de aula vinculadas aos projetos de extensão da
Universidade deram a ele a oportunidade de experimentar o que era ser professor: “eu comecei
a dar aula em projetos da própria faculdade [...] eu comecei dando aula para jovens e adultos
[..] e eu comecei realmente a ver que eu me encontrava ali e eu pensava: eu não consigo mais
me ver fazendo outra coisa”.
E o Professor B traz pontos relevantes de formação anterior ao seu ingresso à universidade e
em sua própria sala de aula. A busca por participar de atividades socioculturais e educativas
deu-lhe a possibilidade de adquirir experiência:
Quando era aluna da educação básica, então eu já participava de fóruns, de
conferência da educação, então eu não tive tanto problema como formação
docente, eu acabei adquirindo experiência porque eu comecei a dar aula já no
primeiro semestre que eu iniciei a faculdade. [...] não tive problema com
relação à prática docente mesmo que a gente vai aprendendo e aperfeiçoando
a cada turma que a gente vai trabalhando, em cada escola.

A concepção de formação apresentada pelo Professor B faz relação com sua experiência ainda
como aluno da educação básica, perpassa pela sua graduação, quando afirma que começou a
lecionar já no primeiro semestre e cita também a formação permanente, quando esta acontece
dentro da sala aula, ou seja, o aprimoramento da prática docente se dá pela experiência diária
de lecionar e de refletir sobre essa prática.
Ao descrever como ocorreu sua formação docente, o Professor D relata sucintamente a sua
formação acadêmica, em ordem cronológica e reforça que sua prática como professor
“continua” no colégio em que trabalha até hoje, sem fazer quaisquer alusões a processos
formativos outros que pudessem dar a ele suporte nesse período em que leciona. Porém, o seu
discurso interpassa pela afirmativa de que está em trâmite a sua aposentadoria, ou seja, a
relação com sua formação nos faz compreender que, seguindo pela ordem de titulação
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acadêmica, o professor estaria apto para sua prática docente e que os processos formativos se
findam com o início de encaminhamento para a aposentadoria: “[...] eu vivo torcendo que
chegue logo o período de aposentadoria pra eu me dedicar a outra área”.
Com isso, podemos perceber que, apesar de alguns docentes citarem ações que vinculem às
outras concepções de formação e que contribuíram para sua prática, a institucionalizada,
principalmente a acadêmica, parece ser ainda o ponto-chave das vozes dos professores
entrevistados. Essa perspectiva nos leva a pensar acerca da responsabilidade das instituições
de ensino em contribuir para a formação inicial de professor, mas também faz emergir a
reflexão de como outros processos formativos de grande valia para o trajeto do trabalho
docente não são evidenciados e trazidos como fundamentos essenciais da ação desses
profissionais.
A concepção de ser professor na atualidade tem sofrido rupturas, ou pelo menos instigando a
isso, quanto ao seu lugar de atuação e quanto à sua função, uma vez que somos partes de uma
sociedade engendrada na inconstância e experimentos de vivências em espaços diversificados
de atuação. Não podemos negligenciar o surgimento de relações interpessoais inéditas e
díspares que se formam e transformam constantemente. Essas mudanças são impulsionadas
pelo intenso desenvolvimento tecnológico, visto que tem havido a disseminação de uma
cultura digitalizada, a qual tem influenciado diretamente na maneira como as pessoas agem e
se relacionam.
A liquefação de padrões apontada por Bauman (2001) nos mostra que nenhuma geração jamais
experimentou o surgimento de novas formas de relações, mas que estas que se perpetuam não
se mantêm estáveis por muito tempo, pois logo são influenciadas por outras novas formas.
Dessa maneira, a função docente na contemporaneidade se projeta justamente nessa cadeia
de relações instáveis e metamórficas, frutos da sociedade na qual temos vivido.
Assim, se antes o professor era percebido como o detentor do saber e transmissor de
conteúdos, agora sua função perpassa por caminhos insólitos que não determinam de forma
definitiva sobre qual seria o seu verdadeiro papel. Essa realidade desperta indagações e
desafios nunca antes imaginados sobre a função do docente e de que modo ele deve agir em
sala de aula.
Um questionamento que parte das entrevistas realizadas com os docentes participantes dessa
pesquisa foi de como eles consideravam a função de ser professor na atualidade. A pergunta

914

direta buscava saber se esses profissionais enfrentavam alguma nova dificuldade se comparado
às funções da docência em outras épocas. Dispúnhamos de entrevistados de variadas idades e
de experiência profissional, cujas vozes são marcadas por distintas concepções de docência, de
saberes docentes, de ensino e de aprendizagem que ora demarcam posições de permanência,
ora de ruptura ao longo da experiência vivenciada. O ensinar ora como transmissão, ora como
mediação emergem dos discursos dos entrevistados.
O Professor C inicia sua fala ressaltando a necessidade de buscar ser um mediador, ou seja,
professor como mediador. Ele reforça que sua experiência enquanto aluno da educação básica
mostrava que era possível sempre aprender, mas “não tinha o aluno ir buscar, pra ir pesquisar,
era mesmo o professor transmitir todo o conhecimento”. Contudo, apesar do entendimento
do professor em perceber a mediação como função significativa da docência, nos faz refletir
que ainda há resquícios em sua voz refletida na prática de que a aprendizagem, de fato, ocorra
quando há a transmissão do conteúdo. Mesmo que não se considere satisfeito com a função
de ser professor, como mencionado anteriormente, ele sente uma satisfação esporádica ao
perceber que conseguiu “passar o conteúdo” e os alunos aprenderam:
Em alguns momentos de minha carreira, quando eu realmente conseguia
passar o conteúdo, eu me sentia bastante satisfeita e realizada dentro da
minha área e, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a gostar mais de
minha profissão. [...] os momentos que me sinto realizado é quando eu vejo
que eu consigo passar o conteúdo e os alunos, além de aprenderem, se
empolgam com a aprendizagem, se sentem felizes em adquirir aquele
conteúdo.

Imbernón (2005) nos apresenta algumas mudanças que deveriam ser estimuladas em formação
docente que podem beneficiar o conjunto de professores. Uma dessas mudanças ele cita como
“o professor possui conhecimentos objetivos e subjetivos”. A partir disso ele reforça que
Durante muito tempo, a formação baseou-se em conhecimentos que
poderíamos denominar “de conteúdo”. A perspectiva técnica e racional que
controlou a formação durante as últimas décadas (a preferência pelo
metodológico) visava um professor com conhecimentos uniformes no campo
do conteúdo científico e psicopedagógico, para que exercesse um ensino
também nivelador. (IMBERNÓN, 2005, p. 16).

Isso nos mostra que, mesmo com a urgência em percebermos as funções da docência sendo
constantemente alteradas, ainda entendemos que o conceito de formação ainda continua
alicerçado na linearidade de ações tecnometodológicas e que apenas conteúdo científico ainda
tem sido levado em consideração. Imbernón (2005) salienta que atualmente precisamos
considerar não somente o conhecimento, mas também as atitudes, todas as coisas que
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representam formas de atitudes. Ele ainda nos diz que o docente pode ter o mesmo
conhecimento, sem que consiga compartilhar decisões por ter problemas de atitudes e por isso
surge a necessidade de se trabalhar com a formação que valorize tanto as atitudes quanto o
restante dos conteúdos.
Sendo assim, o Professor C, mesmo compreendendo a importância da mediação, não esclarece
quais ações ele exerce para que a mediação aconteça em sala de aula. A sua satisfação ocorre
quanto ele percebe que conseguiu transmitir o conteúdo e que os alunos aprenderam. Na
mediação, podemos perceber justamente a evidência de atitudes e a transmissão de conteúdo
passa a ser uma consequência do processo de mediar, ou seja, o professor não detém o saber
e assim o transmite, mas o compartilha com os alunos para que estes possam manifestar suas
capacidades.
[...] o mediador [é] aquele que deseja inserir-se para inserir, que deseja
aprender para ensinar, aquele que ensina aprendendo, aquele se renova, que
se modifica, que luta incessantemente para que o empirismo seja deposto,
aquele que colabora, interage, responde, ouve, que busca e estimula novas
formas de aprendizagem, que tem a coragem para inovar através da pesquisa,
que partilha o que pesquisou. (OLIVEIRA E SIEVERT, 2015, p.268).

Essas funções de mediador, conferidas ao professor, como um dos princípios da Aprendizagem
Colaborativa, foram citadas também pelo Professor B ao dizer que “a função de professor é
vista como mediador”. Após essa caracterização apresentada, o professor afirma que a
profissão docente é bem complicada nos dias atuais. Porém, não fica claro se a complicação
advém dos novos norteamentos ao assumir funções de professor/mediador ou pelas demandas
educacionais propiciadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Outro fator
que vem à tona é que não há alusão de ligação na descrição feita pelo professor com sua própria
prática, ou seja, são mostrados caminhos e diferenças em ser professor na atualidade, mas não
há relação com as suas ações em sala de aula, o que não é possível constatar se ele age ou tenta
agir a partir das características descritas.
Outro aspecto que percebemos quanto à função do professor na contemporaneidade é a
acuação profissional docente, ou seja, as demandas de lecionar hoje em dia são tão complexas
que não se confluem com modelos tradicionais de décadas e até séculos passados, forçando o
profissional a recuar e se abster de avançar para o novo que essas demandas lhe apresentam.
O Professor D pontua que
com o avanço da tecnologia e o advento do mundo virtual, eu hoje me sinto
um pouco acuado, [...] eu não me dediquei o suficiente para acompanhar, [...]
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eu teria que me aperfeiçoar, buscar recursos e tal e me acomodei de certa
forma, me acomodei e hoje eu não tenho aquela visão com aquela
necessidade, [...] por conta de ter me acomodado.

O professor explicita sua acomodação frente às novas demandas e exigências ocasionadas pelo
cenário atual e se responsabiliza por não ter se dedicado o suficiente em busca de
aperfeiçoamento, ou seja, de formação. Essa realidade é o retrato de uma necessidade
educacional que já não mais corresponda às estruturas oriundas da cultura industrial do século
XIX. Segundo Kenski (2013, p.15): “flexibilidade, mobilidade, personalização de caminhos,
atendimento às necessidades individuais são apenas aspectos gerais das novas demandas
educacionais, mais correntes com as múltiplas temporalidades vigentes na atualidade”.
Essa percepção de escola compreendida para os dias de hoje exige que o professor adeque suas
práticas aos novos espaços de atuação. A flexibilidade e mobilidade, como aponta Kenski
(2013), são caminhos que atingem diretamente a função e a adaptabilidade do professor. Uma
vez que este profissional se isenta de perceber como esse quadro tem impactado em seu
trabalho, o força ao recuo e ao impedimento de querer buscar os caminhos diferenciados que
precisam ser trilhados.
A despeito da autorreflexão do Professor D no que tange à necessidade de formações para além
da formação acadêmica, não houve interesse maior por parte do professor em acompanhar as
mudanças citadas por ele. O desinteresse por outras formações é reforçado nos momentos em
que o docente afirma a proximidade de sua aposentadoria e que vive torcendo para que esse
período chegue logo.
Já o Professor A relata a profissão docente como um desafio e afirma que isso decorre de o
mundo estar constantemente atualizado frente às tecnologias, tornando o trabalho do
professor mais difícil pela atualização ininterrupta que se faz necessária. Ele ainda ressalta que
“você [o professor] precisa tá se atualizando constantemente pra tá acompanhando a inovação
tecnológica e acompanhar também os alunos porque os alunos estão constantemente
atualizados”. E ainda utiliza um neologismo, termo que se incorporou ao vocabulário de muitas
pessoas quando diz que o “professor tem que tá também conectado junto com o aluno”.
Esse professor, nesse contexto das tecnologias digitais de informação e comunicação, deixa
nítido que a profissão docente precisa ser repensada, levando em consideração as novas
identidades e perfis dos estudantes que emergem do cenário atual. Ao citar que o professor
precisa estar constantemente atualizado, não o torna detentor do saber, o único que tem
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respostas, mas que existem outros meios, pois “os alunos estão constantemente atualizados,
tão envolvidos muito com as tecnologias”.
Cecílio e Santos (2009) chamam a atenção para esse desafio e reforça a mudança e função do
professor que hoje deve ser transcendente à transmissão de conteúdo: “Uma das
transformações educacionais na era digital refere-se ao professor não ter a função apenas de
transmitir o conhecimento. Agora, ele também tem de fazer trocas de informações com seus
alunos”. (CECÍLIO E SANTOS, 2009, p. 185).
As dificuldades para uma nova adaptação aos processos formativos e adequação às exigências
e demandas dessa era exigem do docente a transposição de comportamentos e ações lineares
e pré-estabelecidas, articulados por modelos e roteiros prontos de ensino que não se
desprendem de padronizações e estruturações fixas impostas pelos sistemas educacionais
imutáveis. Isso nos leva a compreender que novas exigências da função docente têm
condicionado à interpretação de que ser professor nos dias atuais tem se tornado uma tarefa
cada vez mais complexa.
Dos cinco professores entrevistados, três já apontam a docência nos dias de hoje com algo
complicado, como um desafio, logo no primeiro momento de suas falas, ou seja, a descrição de
exercer uma carreira docente em nossa época se relaciona com o desafio e com a complicação.
O Professor E reforça essa ideia e destaca algumas atividades que considera não ser função
desse profissional, mas que acaba sendo obrigado a desempenhá-las:
[...] a gente tem que sustentar tantas coisas que muitas vezes nem é nossa
função, mas a gente tem que sustentar essas coisas, dentro da escola, com
nossos alunos. [...] a gente tem de fazer a função de professor, função de mãe,
a função de psicólogo, de médico, de enfermeiro, enfim, funções que não
seriam minhas, [...] mas eu não tenho como fugir disso, [...] não existe ser
apenas professor, não existe isso.

A voz do professor traz à tona atividades delegadas que não permeiam pelos vieses comuns da
formação docente e que, ordinariamente, deveriam ser desenvolvidas por outros profissionais.
Contudo, a confirmação e conformação do docente: “não existe ser apenas professor, não
existe isso”, nos faz compreender a internalização da docência como uma subprofissão que
condiciona o profissional docente a exercer os trabalhos dos quais não recebeu formação e
ainda o toma como uma premissa que se torna impossível de ser rompida. A amplitude de
funções sociais da escola exigida atualmente condiciona os educadores a buscar formar
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cidadãos para além de processos conteudistas e, por isso, há exigências de práticas e posturas
docentes que transbordam as ações de “dador” de aulas.
Se invertêssemos essa realidade, não determinaríamos que um médico, por exemplo, tivesse a
responsabilidade de executar tarefas que ultrapassassem o âmbito de sua atuação nem
assumisse posturas e desdobramentos de ações que não fossem aquelas que lhe foram
conferidas, isso por questões éticas, mas também pela percepção de questões limítrofes de
cada profissão.
Essa perspectiva levantada pelo Professor E de que para ser professor é necessário assumir
papéis que correspondam a outros profissionais faz emergir problemas de ordem sociopolítica
e cultural e a prolixidade na compreensão das tarefas que, de fato, devem ser desenvolvidas
pelos professores, desviando do foco reflexivo que surge das suas práticas e das urgências em
discutir os processos formativos necessários. Ao assumir tarefas que, diretamente, não se
interligam com os percursos que são próprios da docência, há a supressão ou substituição de
ações que podem prejudicar a práxis pedagógica e, consequentemente, o ensino e a
aprendizagem.
Os desajustamentos da profissão docente causados pela era digital e por tantas mudanças
ocorridas na sociedade em rede e cibernética têm trazido à tona as dificuldades de
compreensão sobre os fundamentos e os reais papéis do professor. Se por um lado vemos o
acesso à informação e à comunicação sendo estreitado pelas vias digitais, permitindo a conexão
de muitas pessoas ao mesmo tempo e possibilitando a popularização do contato com rede; por
outro, percebemos a falência dos modelos de ensino e de práticas oriundos de estruturas
uniformes e estanques que tínhamos nos sistemas educacionais de épocas passadas e que, em
muitas ocasiões, insistem em permanecer intactos e impenetráveis.
Os professores estão permeando por essa dualidade e desembocam em confrontos e conflitos
sobre as relevâncias de suas funções com os espaços diversificados de aprendizagem
percebidos atualmente. Ao questionarmos os docentes dessa pesquisa sobre como eles
percebiam os impactos da TDIC na sua formação, pudemos constatar que as respostas são
variadas, dependendo da relação que cada um afirmou ter com as tecnologias. Porém
percepções como o desafio, a complicação, o desconforto e o conformismo foram
denominações que sugiram nas vozes dos entrevistados.
Cecílio e Santos (2009, p. 178) nos mostra que
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Cada sujeito ou grupo de sujeitos age de forma simultaneamente diferenciada
e similar aos demais de seu tempo. Neles podem conviver sentimentos de
pertença e de exclusão. Nesses sujeitos, emergem e insinuam-se sensações e
sentimentos ora otimistas, ora confusos. Mas fica patente que muito já
transitamos da inicial sensação de desconforto, ansiedade, assombro e medo
para a incorporação e o domínio das tecnologias digitais que vão tomando
conta de nosso fazer docente e redefinindo sentidos de nossa identidade
profissional. (CECÍLIO E SANTOS, 2009, p. 178).

Nesse panorama apresentado pelas autoras, podemos constatar que apesar de fazermos parte
de grupos, de classes, sempre teremos os valores individuais que nos farão pensar de maneira
nem sempre convergente com os demais, justamente por conter outros valores e situações
(internos e externos) que contribuirão para nossas tomadas de decisão e para com o modo que
interpretamos as coisas.
Com as TDIC, na nossa função de professor, percebemos que a nossa identidade profissional é
afetada pela intensidade e latência com que estamos envolvidos com as estruturas de relação
de conhecimento contemporâneos. Como reforça Cecílio e Santos (2009), não são as
tecnologias digitais que arbitrariamente determinarão ou terão o poder de transformar as
concepções e os modos de ser dos professores, mas será o grau de envolvimento que afetará
diretamente na identidade do docente que, consequentemente, converterá em resultados de
práticas pedagógicas.
CONCLUSÕES
O trajeto trilhado nesse trabalho condicionou para uma ampliação de perspectivas quanto a
formas diferenciadas de uso das TDIC nas salas de aulas de língua inglesa, mas, acima de tudo,
proporcionou o aguçamento da relação entre nossa prática reflexiva e sobre o aprofundamento
acerca da pesquisa realizada em nosso próprio ambiente de trabalho.
A pesquisa qualitativa se aflorou intensivamente, pois, para além das características
investigativas relatadas no decorrer das narrativas, pudemos perceber elementos outros que
se intensificaram, os quais não se instituíam, a priori, como os subsídios da pesquisa no que
dizem respeito ao levantamento de dados, mas se fizeram de grande valia, visto que se
tratavam das relações humanas ancoradas nas falas, nos gestos, nas reflexões e nas práticas
dos professores cursistas.
Os instrumentos para o levantamento de dados durante todo o percurso de pesquisa se
mostraram eficazes ao possibilitarem caminhos, ou fizeram suscitar novos elementos de
reflexão. As Entrevistas Narrativas, mais especificamente, enfatizadas na formação docente e
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nas tecnologias digitais de informação e comunicação se coadunaram e permitiram o
surgimento das potencialidades e fragilidades arraigadas em cada discurso de cada
entrevistado.
Esta pesquisa se caracterizou como uma importante fonte de reflexão acerca da formação
docente e das tecnologias digitais de informação e comunicação. Os intakes reflexivos
percebidos nos discursos serviram para despertar o interesse sobre novos caminhos de
aprendizagem, além de desmistificar o uso das TDIC nas salas de aula de língua inglesa,
permitindo outros pontos de partida (não somente o tradicional) para a realização de novas
práticas.
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RESUMO:
Pensar na formação de professores que atuam no ensino superior é refletir sobre o binômio
ação-reflexão sobre sua prática pedagógica na perspectiva da construção de um profissional
comprometido/engajado com seu crescimento/aprendizagem. A docência universitária se
caracteriza como a ação/atividade docente com foco na aprendizagem e, neste sentido, o
desenvolvimento de práticas pedagógicas gamificadas no ensino superior coloca o professor
num processo de “fazer e compreender” sobre sua própria atuação enquanto docente que tem
autoria e autonomia e coloca-se aberto ao desenvolvimento de competências como a
colaboração e a cooperação em contextos de espaços de aprendizagens/vivências híbridos e
multimodais. O problema de pesquisa que dá origem a este artigo é assim expressado: como a
gamificação pode contribuir enquanto processo formativo de professores que atuam no ensino
superior? O objetivo geral consiste em compreender como a gamificação da prática pedagógica
pode contribuir na formação docente provocando ação-reflexão, na perspectiva do fazercompreender enquanto processo de construção de um profissional engajado ao
desenvolvimento contínuo de sua formação. Os objetivos específicos são: a) Conhecer as
potencialidades das práticas gamificadas no ensino superior em contextos híbridos e
multimodais; b) Refletir sobre a docência universitária e os desafios dos professores em
gamificar suas práticas pedagógicas em contextos híbridos e multimodais. A pesquisa é de
abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva em relação aos seus objetivos. O
método a ser utilizado é o método cartográfico de pesquisa-intervenção que se caracteriza
pela processualidade em curso, ou seja, o aprendiz-cartógrafo participa do plano de
experiência, ao ir a campo e ao se mobilizar em direção aos contextos/espaços de
aprendizagem/convivência produzindo dados para serem tratados por meio da cartografia.
Assim, realizar-se-á uma discussão sobre a gamificação na formação de professores que atuam
no ensino superior, e estão comprometidos com o seu processo de aprendizagem na
perspectiva da formação de um profissional engajado com a sua própria transformação social
e emancipatória.
Palavras-chave: Professor. Gamificação. Docência universitária. Formação.
INTRODUÇAO
Este artigo se dedica a discutir a docência universitária e o desenvolvimento de competências
dos professores, evidenciadas na cartografia, enquanto processualidade em curso, ou seja,
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acompanhamento de percursos e implicação em processos de produção, proposta por Passos,
Kastrup e Escóssia (2009). Essa discussão se contextualiza nos espaços de aprendizagens
híbridos e multimodais, partindo da perspectiva conceitual do que é o hibridismo e a
multimodalidade.
Na sequência é evidenciado o que é a gamificação e quais são suas características,
apresentando um recorte por meio de uma narrativa sobre o desenvolvimento de uma prática
pedagógica gamificada em espaços de aprendizagens híbridos e multimodais no ensino
superior.
Por fim, propomos discussão sobre o processo de formação do professor, enquanto professorreflexivo e, diante deste contexto, evidenciamos a gamificação como um caminho possível para
contribuir com a formação continuada do professor.
O PROFESSOR E A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: COMPETÊNCIAS EM DISCUSSÃO
Para Tardif (2002) há distintos fatores sobre a relação de complexidade entre os professores
universitários e o eixo pedagógico: ensinar é desenvolver um programa de interações junto aos
estudantes, com o intuito de alcançar objetivos formativos que envolvam a aprendizagem de
conhecimentos, mas também, de valores, atitudes, maneiras de ser e de se relacionar.
Corroborando com este pensamento, Soares e Cunha (2010) compreendem que a interação
pressupõe um complexo de negociação não só de expectativas, como também de interesses e
necessidades entre os atores envolvidos.
Reconhecer a interatividade como um traço característico da docência é
considerar que o processo formativo se desenvolve num contexto grupal, em
que pessoas com histórias de vidas distintas se implicam mutuamente. Isso
coloca, para o professor, o desafio de compreender essa trama invisível que
impacta os processos de ensino e de aprendizagem e de saber orientar o grupo
de alunos para compreender essas implicações, aproveitando determinados
elementos relacionais que emergem como objetos de análise e de
aprendizagem sobre os conteúdos e sobre os valores e atitudes. (SOARES;
CUNHA, 2010, p. 27).

Soares e Cunha (2010, p. 26-27) citam Altet (2001, p. 26) que explica que o professor: “[...] é,
antes de tudo, um profissional da articulação do processo ensino-aprendizagem em
determinada situação, um profissional da interação das significações partilhadas.” Já para
Pimenta (2014, p. 9-10)
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[...] Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos,
educacionais, sensibilidade, indagação teórica e criatividade para encarar as
situações ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes, violentas, presentes
nos contextos escolares e não escolares. É da natureza da atividade docente
proceder à mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais
concretas e a formação humana dos alunos, questionando os modos de
pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir conhecimentos na sociedade.

Neste contexto, entendemos que a atividade docente está imbrincada aos saberes pedagógicos
e por esta razão, a ação de ensinar não se reduz a uma simples atividade. Para Soares e Cunha
(2010), a docência universitária é o exercício do magistério que se materializa por um conjunto
de atividades complexas as quais tem por objetivo garantir a aprendizagem dos estudantes.
E, assim, esse conjunto de atividades complexas com foco na aprendizagem também está
atrelada as reflexões sobre a profissionalidade dos docentes que atuam no ensino superior.
Sacristan (1995) explica que a profissionalidade docente se configura nas competências,
saberes e atitudes as quais os docentes colocam em evidência em suas ações durante a prática
pedagógica. Deste modo, a profissionalização está ligada ao processo histórico de
desenvolvimento profissional e, desta forma, a profissionalidade se relaciona ao conjunto de
habilidades, saberes, valores e hábitos que contribuem para que de fato, este profissional se
constitua enquanto professor.
Assim, pensar a formação continuada implica materializar um processo de formação-ação que
direcionará o professor para o desenvolvimento de competências, que se apresentam como
conhecimento, ações e posturas determinantes ao exercício desta profissão. Neste contexto,
para Pimenta e Anastasiou (2002, p. 196)
Pesquisar a própria prática em sala de aula é ação realizada com
intencionalidade que revela a profissionalidade do docente: rever a própria
prática, debruçar-se e refletir sobre ela é necessário a toda profissão. Uma
ação profissional competente é diferente de uma ação resultante de uma
ocupação, emprego ou bico. A diferenciação entre profissionalidade e
empregabilidade permite maior clareza no processo de construção dos
professores como categoria profissional. Enquanto a empregabilidade
caracteriza-se pela capacidade da pessoa de executar, de forma eficaz,
atividades requeridas pelo modelo vigente de desenvolvimento (o que explica
o senso comum a respeito de que o docente universitário necessitaria apenas
conhecer sua área de atuação para ser bom professor), a profissionalidade
envolve ter capacidade para conceber e implementar novas alternativas,
diante da crise e dos problemas da sociedade.

Pensando assim, acreditamos que a profissão de professor implica em um processo de reflexão,
tanto individual, como também coletivo, para que juntos, possamos sistematizar questões
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norteadoras com relação a prática docente, pois a “pesquisa da prática individual e coletiva e
de seus determinantes possibilita a construção de um pensar compartilhado sobre nossas
próprias incertezas e dificuldades”, contextualiza Pimenta e Anastasiou (2002, p. 1999).
Para além disto, as autoras explicam ainda que a profissão de professor caminha por percursos
que permeiam três elementos: alteração, flexibilidade e imprevisibilidade. Na docência
universitária a experiência acumulada não deve ser entendida como um modelo a ser seguido,
mas somente como referência e, assim, deste modo, a experiência acumulada levada como
referência poderá experimentar a flexibilidade, a alteração e a imprevisibilidade na ação
docente. E, é neste caminhar de experiências que a pesquisa da prática individual e coletiva
também se caracteriza por trilhar os seguintes contextos:
[...] Dá voz ao professor como autor e ator. Favorece uma autocrítica
extremamente salutar. Reconstrói a teoria existente. Permite esvaziar os
aspectos e ações imediatistas, levando à construção de uma teoria
emancipatória: torna os professores mais sujeitos de sua própria história
profissional, fomentando a concepção e a implementação de novas
alternativas diante do desafio que é ser professor universitário. (PIMENTA;
ANASTASIOU, 2002, p. 1999).

Nessa perspectiva, o desafio de ser professor universitário e se autorizar a pesquisar a própria
prática contribui não só para dar voz ao docente, mas também para construir novos saberes,
experimentar uma atividade que possa inovar a prática docente. Neste contexto, falamos em
inovar no sentido do desafio de propor aprendizagens que estejam em sintonia com o perfil do
estudante atual, que está conectado com as tecnologias analógicas e digitais, que integra a
Sociedade em Rede, que produz conteúdos para as mídias digitais, contribuindo para
caracterizar uma nova geração: aquela que ocupa o seu lugar de gerar/produzir conteúdo e que
tem voz nas mídias sociais, diferentemente do perfil de outras gerações que ocupavam seu
lugar - enquanto processo comunicacional - como emissor e receptor da mensagem.
Compreender o contexto delicado da prática docente diante dos novos
paradigmas sociais, econômicos e políticos se apresenta como grande desafio
para a atuação docente. As diferentes adversidades enfrentadas no cotidiano
da prática de sala de aula, os aspectos multiculturais presentes na formação
docente, as novas formas de acesso ao conhecimento, os novos conteúdos
midiáticos, a relação com o mundo do trabalho, as perspectivas de inserção
social, a precariedade das condições de trabalho, entre outros aspectos, tem
gerado nos docentes certo estado de instabilidade e medo ante as questões
levantadas. [...] Na trajetória de constituição da docência, por muito tempo,
prevaleceu a ideia de vocação e de ofício em detrimento da noção de
profissão, o que favoreceu sua compreensão como atividade que poderia ser
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adquirida na experienciação, pressupondo uma relação simplificada dos
afazeres, em nada parecidos com os dias atuais, quando a complexidade dos
saberes e do exercício da profissão demarcam um novo tempo, implicando um
jeito diferente de manusear o tear. (RAMOS; FARIAS; RIBEIRO, 2017, p. 265266).

Portanto, para além das aprendizagens e experiências desenvolvidas durante a sua vivência
como estudante em busca de um diploma universitário, o processo vivenciado pelo professor
no exercício de sua profissão possibilita também competências e habilidades para tornar-se
professor. Deste modo, compreendemos que a docência se configura como uma construção
social e cultural, ou seja, é a prática do professor que se constrói e se reconstrói em um processo
recorrente enquanto ser humano que se constitui a partir das aprendizagens, conhecimentos,
saberes e experiências adquiridas ao longo de sua vida pessoal e profissional.
DELINEAMENTO METODOLÓGICO
O problema de pesquisa que dá origem a este artigo é assim explicitado: como a gamificação
pode contribuir enquanto processo formativo de professores que atuam no ensino superior? O
objetivo geral consiste em compreender como a gamificação da prática pedagógica pode
contribuir na formação docente provocando ação-reflexão, na perspectiva do fazercompreender enquanto processo de construção de um profissional engajado ao
desenvolvimento contínuo de sua formação. Os objetivos específicos são: a) Conhecer as
potencialidades das práticas gamificadas no ensino superior em contextos híbridos e
multimodais; b) Refletir sobre a docência universitária e os desafios dos professores em
gamificar suas práticas pedagógicas em contextos híbridos e multimodais.
Quanto ao delineamento metodológico se caracteriza como uma pesquisa de abordagem
qualitativa, sendo exploratória e descritiva em relação aos seus objetivos. O método utilizado
é o método cartográfico de pesquisa-intervenção - proposto por Passos, Kastrup e Escóssia
(2009) - que se caracteriza pela processualidade em curso, ou seja, o aprendiz-cartógrafo
participa do plano de experiência, ao ir a campo e ao se mobilizar em direção aos
contextos/espaços de aprendizagem/convivência produz dados para serem tratados por meio
da cartografia.
Para Passos e Barros (2009) a Cartografia como método de pesquisa-intervenção orienta um
percurso, um caminhar, sem prescrições. A diretriz cartográfica pressupõe que as metas são
traçadas durante o percurso que o aprendiz-cartógrafo caminha, ou seja, as pistas emergem a
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partir do movimento, imbricamento, implicação e mobilização do cartógrafo em direção ao seu
objeto.
Passos e Barros (2009) explicam também que a intervenção acontece a partir do “mergulho”
na experiência que conecta sujeito e objeto, teoria e prática. Para demais esclarecimentos, eles
informam que:
Considerando que objeto, sujeito e conhecimento são efeitos coemergentes
do processo de pesquisar, não se pode orientar a pesquisa pelo que se suporia
saber de antemão acerca da realidade: o know what da pesquisa. Mergulhados
na experiência do pesquisar, não havendo nenhuma garantia ou ponto de
referência exterior a esse plano, apoiamos a investigação no seu modo de
fazer: know how da pesquisa. O ponto de apoio é a experiência entendida
como um saber-fazer, isto é, que vem, que emerge do fazer. Tal primado da
experiência direciona o trabalho da pesquisa do saber-fazer ao fazer-saber, do
saber na experiência à experiência do saber. Eis o ‘caminho’ metodológico.
(PASSOS; BARROS, 2009, p. 18).

Portanto, a intervenção como caminho exige do cartógrafo uma imersão no plano da
experiência, uma vez que conhecer e fazer se tornam inseparáveis, pois “conhecer é, portanto,
fazer, criar uma realidade de si e do mundo, o que tem consequências políticas”, explicam
Passos e Barros (2009, p. 30).
A GAMIFICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: DA TEORIA À PRATICA
Para Kapp (2012, p. 23) “Gamification techniques can be applied to learning applications within
any type of industry, from the military to retail to computer services to manufacturing
organizations”. De acordo com Fardo (2013) a Gamificação pressupõe o uso de elementos
tradicionais presentes nos games como a narrativa; sistema de feedback; conflito; cooperação;
competição; objetivos e regras claras; níveis; tentativa e erro; diversão; interação;
interatividade, dentre outros elementos que podem ser utilizados em uma atividade não-jogo,
“com a finalidade de tentar obter o mesmo grau de envolvimento e motivação que
normalmente encontramos nos jogadores quando em interação com bons games”, explica
Fardo (2013, p.2).
Assim, a Gamificação trazida para o cenário educacional pode funcionar como uma estratégia
de ensino e de aprendizagem que instiga

e engaja os participantes em espaços de

aprendizagens que se caracterizam como espaços de convivência os quais podem ser híbridos
e multimodais. Por híbrido deve-se compreender os seguintes aspectos: “[...] quanto à natureza
dos espaços (geográfico e digital), quanto à presença (física e digital), quanto às tecnologias
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(analógicas e digitais) e quanto à cultura (pré-digital, digital, gamer, maker)”, explica Schlemmer
(2015a, p. 40-41). Já a multimodalidade se materializa a partir do seguinte contexto:
Por multimodal entende-se as distintas modalidades educacionais imbricadas,
ou seja, modalidade presencial, modalidade online, incluindo: eletronic
learning (e-learning), mobile learning (m-learning), pervasive learning (plearning), ubiquitous learning (u-learning), immersive learning (i-learning),
gamification learning (g-learning), game based learning (GBL). (SCHLEMMER,
2015b, p. 408).

Assim, o hibridismo se estabelece junto com a multimodalidade em espaços de aprendizagem
onde as tecnologias - na perspectiva do hibridismo - analógicas e digitais podem, sem que uma
anule a outra, coexistir imbrincadas na modalidade presencial física e/ou na modalidade online.
Como exemplo deste processo de hibridismo e multimodalidade em conjunto citamos a
seguinte situação: um estudante pode ter o seu celular em mãos e no momento em que a aula
se desenvolve ele acessa o facebook e entra no grupo daquela respectiva turma. Naquele
momento há uma discussão sobre um tema específico proposto pelo professor sendo realizado
de forma presencial física em sala de aula. O estudante por sua vez, faz postagens com vídeos,
reportagens ou arquivos em pdf com indicação de textos para contribuir com aquele debate.
Enquanto isso, o professor também está presente no facebook na modalidade online e, ao
perceber a participação/interação do estudante online coloca em cena na sala de aula as
contribuições do estudante para que o debate/discussão sobre o tema continue em
desenvolvimento. No quadro, o professor sistematiza as principais reflexões proposta surgidas
durante o debate.

Desta forma, aspectos como a colaboração, autoria, autonomia e

cooperação ganham força e aparecem no decorrer da atividade desenvolvidas por ambos
atores: professor e estudantes. Assim, o hibridismo se alia a multimodalidade em espaços de
aprendizagens que permitem essa coexistência das formas híbridas e multimodais e, nesta
perspectiva de união, a gamificação entra em cena como mais um elemento que se configura
como uma estratégia que contribui com as técnicas de ensino e aprendizagem.
A gamificação pode ser pensada a partir de pelo menos duas perspectivas:
enquanto persuasão, estimulando a competição, tendo um sistema de
pontuação, de recompensa, de premiação etc., o que do ponto de vista da
educação reforça uma perspectiva epistemológica empirista; e enquanto
construção colaborativa e cooperativa, instigada por desafios, missões,
descobertas, empoderamento em grupo, o que do ponto de vista da educação
nos leva à perspectiva epistemológica interacionista- -construtivista-sistêmica
(inspirados, por exemplo, por elementos presentes nos Massively Multiplayer
Online Role Play Games – MMORPG). (SCHLEMMER, 2014, p. 77).
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Schlemmer (2014) explica que a Gamificação quando trazida para o cenário educacional requer
critérios e estratégias ao ser desenvolvida. A autora explica que essa relação entre as
mecânicas, dinâmicas e pensamento de jogo apropriados em contexto não jogo precisa de
atenção, objetividade e clareza.
Narramos a partir daqui uma experiência gamificada no Ensino Superior desenvolvida por dois
professores os quais identificaremos por professores A e B. De forma sucinta, apresentaremos
os principais elementos que fizeram parte dessa prática gamificada em contexto híbrido e
multimodal. Em 2015 foi realizada uma experiência de desenvolvimento de prática docente
gamificada numa Atividade Acadêmica no curso de Graduação em Jogos Digitais.
Como ponto inicial dessa vivência, foi apresentada pelos professores A e B uma narrativa
interativa que serviu como inspiração e norteamento para a criação dos Clãs (grupo não
hierarquizado ligado por laços de solidariedade em prol de um objetivo comum), bem como
para todas as trilhas que seriam construídas e percorridas pelos estudantes:
Houve um determinado momento na história da evolução do mundo em que
setores fundamentais da sociedade, tais como Educação, Saúde, Segurança e,
principalmente a política, entraram em colapso, eram tantos os problemas
que por mais que as pessoas pudessem pensar em formas de solucioná-los, o
sentimento era de total frustração. Vinculado a essa situação, a humanidade
atravessava uma profunda crise de valores e de ética. Tudo parecia estar
perdido... quando então surgiu um grupo de pessoas que criaram uma tribo,
denominado Reino da Virtualidade Real (REVIR), todos ali compartilhavam de
uma mesma crença, o uso de jogos, ou, pelo menos, da maneira de pensar (a
lógica) os jogos e como poderia contribuir para mudar o mundo. Nessa tribo
todos eram líderes em potencial que poderiam contribuir para a mudança que
desejavam ver no mundo. Foi então que começaram a se organizar em
pequenos Clãs, ou Guilda, cada um com o objetivo de melhor conhecer essas
problemáticas. (Professores A e B).

Após a apresentação desta narrativa, os estudantes se dividiram em quatro clãs com o intuito
de criar um espaço de discussão e reflexão sobre diferentes contextos da sociedade
contemporânea em que o jogo está ou possa estar presente. Cabe explicar que: cada Clã
representava uma temática diferente de discussão e tais temas foram propostos pelos
estudantes.
Esses clãs tiveram a oportunidade de construir um jogo ou desenvolver um processo
gamificado, desde que tivesse alguma relação com o aspecto social. Esse trabalho com os Clãs
foi pensado e articulado pelos professores para que as atividades desenvolvidas com os
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estudantes tivessem missões, com objetivos e achievements, as quais foram inspirados nas
pistas do método cartográfico de pesquisa-intervenção, inicialmente proposto por Kastrup
(2007; 2008) e (Passos, Kastrup, Escóssia, 2009), mais especificamente, no que se refere as
quatro variedades da atenção cartográfica, adaptadas enquanto metodologia para o
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação dos percursos de aprendizagem, realizados
pelos sujeitos.
Além deste contexto de missões com objetivos e achievements, os professores desta atividade
acadêmica também trouxeram para essa prática docente gamificada em um espaço de
aprendizagem híbrido e multimodal a apresentação das pistas humanas (Pistas Vivas com
conhecimento específico sobre um determinado tema que estava ali para conversar e orientar
sobre as discussões que o jogo - desenvolvido pelos clãs - poderia trazer) e Pistas não humanas
(em QR Codes com vídeos ou textos em pdf para direcionar/orientar para alguma discussão que
estava relacionada com algum jogo que estava sendo criado por um dos clãs e também em
Realidade Aumentada). Houve ainda, como já apresentamos anteriormente, a narrativa inicial
que foi desenvolvida e informada pelos professores no início do semestre letivo. A utilização da
narrativa inicial potencializou o desenvolvimento de projetos de aprendizagem pelos clãs que
buscaram resolver os problemas identificados e referentes aos diferentes contextos presentes
na sociedade, aos quais os jogos ou processos gamificados poderiam contribuir.
É importante salientar que a narrativa inicial foi sendo ampliada no contexto de cada clã. Já
para a socialização das produções foram utilizadas as seguintes Tecnologias Digitais: Moodle,
Facebook (fanpage e grupos), ferramentas Google, Youtube, Prezi, blogs, dentre outros. Por
meio dessas TD foram socializados também subsídios teóricos, metodológicos e temáticos para
que as estudantes pudessem compor, juntamente com o material que pesquisaram
autonomamente, um conjunto de informações para embasar a produção nos Clãs.
A atividade teve como foco centrar as ações no pensamento dos atores participantes e, desta
forma, de acordo com Schlemmer (2014) o foco está nas pessoas, suas experiências e de que
forma elas lidam com os problemas que surgem ao longo do processo. Dentre os resultados
obtidos, na visão dos docentes envolvidos, foi possível evidenciar que a relação design – Jogos
Digitais vinculados à configuração de Espaços de Convivência Híbridos e Multimodais na
perspectiva da Gamificação, “ocorre na medida em que o docente configura, juntamente com
os discentes, esses espaços de convivência, em que o outro é reconhecido como legítimo na
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interação e, portanto, alguém com quem também se aprende”, explica Schlemmer (2014, p.
87).
Além disso, a atividade apresentou-se como um espaço de construção de jogos relacionados a
diferentes contextos os quais relacionavam-se a perspectiva do Games for change, ou seja, um
jogo com o intuito de propor discussão sobre temas que envolvam problemas sociais. O
objetivo foi conhecer, compreender e discutir uma vivência de gamificação desenvolvida numa
Atividade Acadêmica no ensino superior no decorrer do semestre letivo.
Essa atividade gamificada teve duração de 18 encontros e teve como suporte um grupo criado
em uma mídia social. Por meio dos posts no facebook, no decorrer do semestre letivo, os
estudantes (organizados em clãs) contribuíam colaborativamente com os demais clãs quando
estes demonstravam o desenho do game que estava sendo criado por eles, além disso, também
registravam suas dúvidas e seu desempenho semanal.
Portanto, acompanhados pelo método cartográfico de pesquisa intervenção, adaptado
enquanto prática pedagógica, os estudantes, realizaram as missões as quais foram desafiados,
resultando no desenvolvimento de jogos, cumprindo então com os objetivos e atingindo os
achievements a eles correspondentes. Cabe ressaltar que isso se deu em diferentes níveis para
cada um dos estudantes que vivenciou as experiências gamificadas, pois, se refere a
aprendizagem que cada um desenvolveu ao longo do processo.
A EXPERIÊNCIA COM A GAMIFICAÇÃO COMO UM CAMINHO DE POSSIBILIDADES PARA O
PROCESSOS FORMATIVO DO PROFESSOR
A atividade docente exige um constante processo de pesquisar/refletir sobre sua própria
prática, o que tem sido referido por Pimenta (2012) por Professor reflexivo. A autora indica que
essa denominação proposta por Schon (1990); Alarcão (1996) refere-se ao profissional em
processo contínuo de formação.
Enquanto tal, pensar sua formação significa pensa-la como um contínum de
formação inicial e continuada. Entende, também, que a formação é, na
verdade, autoformação, uma vez que os professores reelaboram os saberes
iniciais em confronto com suas experiências práticas, cotidianas vivenciadas
nos contextos escolares. É nesse confronto e num processo coletivo de troca
de experiências e práticas que os professores vão constituindo seus saberes
como praticum, ou seja, aquele que constantemente reflete na e sobre a
prática. (PIMENTA, 2012, p. 32).
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Partindo desta perspectiva de ação-reflexão sobre sua prática, Nóvoa (1992) desloca o debate
sobre a formação de professores de uma visão focada nos aspectos curriculares e disciplinares
para um olhar centrado no âmbito profissional. Ele evoca o percurso histórico da formação da
profissão docente para refletir a formação de professores.
Opondo-se à racionalidade técnica do trabalho dos professores
compreendidos como funcionários (ora da Igreja, ora do Estado), mero
aplicadores de valores, normas, diretrizes e decisões político-curriculares,
aponta para a importância do triplo movimento sugerido por Schon, da
reflexão na ação, da reflexão sobre a ação, e da reflexão sobre a reflexão na
ação, enquanto constituinte do professor compreendido como profissional
autônomo (relativamente autônomo). (PIMENTA, 2012, p. 32).

Assim, Pimenta (2012, p. 33) indica que Nóvoa (1992) propõe reflexão sobre a formação do
professor numa perspectiva a qual ele denomina por crítico-reflexiva. Ele considera três
processos na formação docente: “produzir a vida do professor (desenvolvimento pessoal),
produzir

a

profissão

docente

(desenvolvimento

profissional),

produzir

a

escola

(desenvolvimento organizacional)”, explica o autor.
Ele também comenta que produzir a vida do professor significa enaltecer a valorização de suas
vivências compartilhadas, como também valorizar, como conteúdo de sua formação, seu
trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas que costuma realizar. Neste contexto, Pimenta
(2012, p. 33) esclarece que Nóvoa (1992) compreende que “a teoria fornece pistas e chaves de
leitura, mas o que o adulto retém está ligado à sua experiência”.
A formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: saberes
de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma
militância pedagógica. O que coloca os elementos para produzir a profissão
docente, dotando-a de saberes específicos que não são únicos, no sentido de
que não compõem um corpo acabado de conhecimentos, pois os problemas
da prática profissional docente não são meramente instrumentais, mas
comportam situações problemáticas que requerem decisões num terreno de
grande complexidade, incertezas, singularidade e de conflito de valores.
(PIMENTA, 2012, p. 33).

Assim, para Pimenta (2012) a formação do professor deve ser pensada como um projeto no
qual estão englobadas a formação inicial e contínua. Neste sentido, compreende-se que a
formação do professor acontece por meio de dois processos, são eles: “o de autoformação dos
professores, a partir da reelaboração constante dos saberes que realizam em sua prática,
confrontando suas experiências nos contextos escolares; e o de formação nas instituições
escolares em que atuam”, conclui Pimenta (2012, p. 33).
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Portanto, nesse processo de formação continuada compreendemos que a partir da açãoreflexão como conduta que pesquisa e reflete sobre sua própria prática, a experiência com a
gamificação em espaços de aprendizagens híbridos e multimodais pode contribuir como um
caminho possível para a formação/reorientação/reelaboração constante de saberes dos
professores que estão em constante aprendizado com relação a complexidade e
profissionalidade da docência universitária.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar na formação de professores que atuam no ensino superior é refletir sobre o binômio
ação-reflexão sobre sua prática pedagógica na perspectiva da construção de um profissional
comprometido/engajado com seu crescimento/aprendizagem. A docência universitária se
caracteriza como a ação/atividade docente com foco na aprendizagem e neste sentido, o
desenvolvimento de práticas pedagógicas gamificadas no ensino superior coloca o professor
num processo de “fazer e compreender” sobre sua própria atuação enquanto docente que tem
autoria e autonomia e coloca-se aberto ao desenvolvimento de competências como a
colaboração e a cooperação em contextos de espaços de aprendizagens/vivências híbridos e
multimodais.
Compreendemos que a complexidade da atividade docente que se alia aos saberes pedagógicos
e, aliadas, se entrelaçam com as aprendizagens que são vivenciadas em sala de aula. Neste
sentido, a experiência com o desenvolvimento de atividades que envolvem a gamificação pode
contribuir para a formação continuada do professor, de forma que há, por parte do professor,
uma mobilização que vai ao encontro de novos caminhos tanto para o desenvolvimento da
prática docente, como também para a formação continuada deste profissional. Esta
mobilização implica em reelaborar/reorientar sua maneira de ensinar a partir de um processo
de reflexão também do seu aprender e, ao desenvolver a gamificação como mais uma
estratégia de ensino e aprendizagens em sala de aula, tal movimento faz com que este
profissional reelabore seus saberes, se desafie e se engaje na própria formação ao demonstrar
que está em movimento na ação-reflexão sobre sua própria prática docente.
Portanto, é no cotidiano da prática docente que se percebe a necessidade de reorientação das
maneiras de ensinar e aprender e, por essa razão, pesquisar sobre a própria experiência em
sala de aula pode contribuir com discussões sobre como reelaborar sua prática docente. Ao
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observar, por meio da experiência, o que funciona ou não como estratégia de ensino e
aprendizagem, percebemos que o perfil dos estudantes é diferente das características de
outras gerações e, diante deste contexto, o professor necessita se desafiar e se transformar em
um profissional que se comunica com os estudantes deste tempo histórico e social.
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RESUMO:
Os vlogs de literatura na internet são vídeos produzidos por pessoas que falam de livros e temas
literários no Youtube, e publicam semanalmente seus conteúdos em seus canais. É uma nova
maneira de divulgação do texto literário no Brasil. Os novos influenciadores têm produzido um
impacto na multiplicação de leitores por todo o país. Aliado a isso, a literatura pós-moderna
traz consigo uma insegurança propícia de quem tem muito por escolher como referência
temática de (gênero, raça, sexualidade, nacionalidade, comunidade). Essa fluidez tem como
causa o processo de globalização, pois o mundo compartilha hábitos e conhecimento com uma
facilidade em que a tecnologia opera com maior rapidez, agilidade e praticidade, diluindo as
fronteiras mais rígidas de tempo e espaço de produção e difusão do conhecimento. Assim, o
objetivo do presente trabalho é a tentativa de encontrar alguns motivos que levaram o vlog de
crítica literária a emergir nesse espaço virtual. Faz-se uma relação entre o contexto de crise da
crítica literária com a atividade da crítica cultural dentro de uma perspectiva produtiva. Isso
requer uma crítica cultural e literária sem um conceito auto-evidente, de modo que se faz
necessário percebê-las enquanto posturas críticas possíveis de diferentes papeis na história.
Dessa maneira, a pergunta de partida se dá pela análise e interpretação do próprio objeto, o
vlog, inserido no contexto de diferenciação e significações próprias resultantes de uma série de
fatores como: os estudos culturais, a inespecificidade da literatura e de uma produção literária
pós-autônoma. Os principais referenciais teóricos são: Eneida Souza, Silviano Santiago,
Florência Garramunhõ e Nancy Ludmer e Jacques Ranciére. Os resultados aparecem na forma
de um inexplicável fluxo de público anônimo que procura na partilha do sensível uma "imagem
pública" que não está no objeto em si mesmo mas no fora, na imaginação ficcional de um
comum partilhado.
Palavras–chave: Crítica em vlog. Pós- crítica. Partilha do sensível.
INTRODUÇÃO
O conceito que este trabalho aborda sobre o vlog: é aquele cuja junção se dá através da
abreviação vídeo + blog, pois o gênero se constitui num tipo de blog em que os conteúdos
predominantes são os vídeos (Disponível em: www.significados.com.br/vlog/ acessado em:
17/10/2016). Os vlogs de literatura são produzidos por pessoas que falam de livros e temas
literários no YouTube, e publicam semanalmente seus conteúdos em seus canais uma ou duas
vezes por semana. A divulgação e a utilização desse espaço na web tem se tornado algo tão
considerável, que as empresas já investem nos canais do YouTube para promoção dos seus
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produtos, devido a tamanha proporção que hoje alcançam os chamados: influenciadores
digitais, as pessoas, personagens ou grupos que se tornam famosas por alcançar um público
alto de seguidores em suas redes, sejam elas no YouTube ou em sites de relacionamento.
Os meios de comunicação eletrônicos tem um papel importante no que se refere às práticas
sociais e culturais hoje. A confluência rápida, prática e por que não dizer mais acessível ao
conhecimento tem transformado e configurado um novo espaço de entretenimento que
chegou mudando as práticas sociais de aprendizagem e obtenção de conhecimento, revelandose problemática, principalmente quanto a veracidade e compromissos de quem a produz.
Portanto, nesse artigo, abordaremos o vlog de literatura sobre uma produção que surge depois
de longa produção de crítica moderna, elitista e hermética. Não é possível contudo
compreendê-las fora de suas perspectivas produtivas, assim não serão possíveis considerar um
conceito de crítica literária e crítica cultural como auto-evidentes cujos fundamentos são
abordados numa comparação trivial dos termos pois não há necessidade de uma junção ou de
uma exclusão.
O que se pretende aqui neste artigo é notar que na contemporaneidade e os aparelhos e os
usos dos espaços virtuais dão uma nova dimensão na produção e publicação de conteúdos
literários. Essas produções contemporâneas ao esfacelarem as formas de produtividade fazem
ecoar de maneira disforme os conhecimentos e produtos literários. Leva-se em conta uma
produção que emerge de baixo para cima, ou seja, não mais de quem tem o poder e que
manipula minimamente as produções, agora é a era do descontrole de multiplicação de vozes
mesmo sabendo que as produções de bens culturais não se dão de forma igualitária, a internet,
se mostra um poderoso modelo de contradições, ao mesmo tempo que ela é emerge sobre
forças combativas contra as tradições e sua imposição, ela favorece um poderoso instrumento
de dominação, onde o controle é exercido pelo viés do grande capital econômico, político e
social.
Pensar o vlog, na maioria das vezes, é analisar uma literatura feita e produzida de jovens para
jovens. Esse fato poderá estreitar caminhos mas também apresentar discursos já cristalizados
pela velha crítica. A modernidade e seus critérios encontram-se falidas, por seus discursos de
validade e literariedade reduzindo a literatura ao antigo campo literário, centralizador e
dominador de um único discurso. Essas e outras questões advém do problema de não
compreender o que é o contemporâneo. Certamente, a dificuldade de formar um conceito
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sobre literatura contemporânea vem do caos de produção e da multiplicidade dos conteúdos
disformes e complexos produzidos nos tempos atuais tais como: livros mosaicos com junção de
vários gêneros, livros que confundem propositadamente autobiografia e ficção, series
inacabadas, livros que quebram a antiga classificação do romance, livros de testemunho
fragmentado, diários-romances e assim sucessivamente.
Mas o imprescindível a se notar é que o contemporâneo é a tentativa de dessujeitamento do
indivíduo e assim segundo o filósofo italiano Giorgio Agambem (2009), o “contemporâneo é
aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro”
(AGAMBEM, 2009, p. 6). Assim, deslocar-se para perceber seu próprio tempo é problemático,
pois é uma tentativa quase que ao mesmo tempo de olhar o passado e o presente no mesmo
ato. É posicionar na transversal entre um e outro momento histórico para não haver fuga.
Portanto, afastar-se do seu tempo é mirá-lo de longe, por mais impregnado que estejamos, é
a tentativa de nos expurgar intencionalmente para notar o imperceptível das ações. O excesso
de luz produz um certo ofuscamento na visão, mas é assim que um estudioso do seu tempo
deve seguir com um olhar desconfiado e cético em relação a sua época.
O VLOG E SEU MODELO DE CRÍTICA
O vlog é um dos elementos culturais que marcam por assim dizer uma fratura entres os tempos
moderno e o pós-moderno. Procura-se entender essas questões a partir da argumentação de
Nelly Richard (2002b, 177), ao afirmar que o exercício da crítica cultural é “criticar o desenho
do presente”. A interpretação se dá exatamente sobre um produto cultural que tenciona e
desloca ainda mais a crise da crítica mas que ao mesmo tempo potencializa um outro fazer
literário que tem produzido uma gama de leitores socialmente. Pode-se afirmar que o começo
dessas questões se dão a partir dos estudos culturais que traz o que foi negado como cerne
político entre (gênero, raça, sexualidade, nacionalidade, comunidade) como também a
produção de novos elementos que não estão nem dentro nem fora mas no ponto onde se
dramatiza o não-lugar: a (trans)disciplinaridade.
O vlog por ser objeto de uma crítica eminentemente cultural revela um ponto que é justamente
o exercício de uma crítica no âmbito das produções públicas de cultura de auto-gestão. E por
isso mesmo
(...) a noção de cultura já não se encontra provida da segurança e da
legitimidade que lhes atribuíram – igualmente, embora em circunstâncias
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históricas e correlação de forças diversas – o empreendimento civilizacional
iluminista, o Estado nacional moderno e, no último caso, as elites letradas. Por
esta razão a cultura, em nosso tempo, tornou-se especialmente o território da
instabilidade, do conflito e da disputa.( CUNHA, 2009).

No mundo da web há uma clara disputa política de ideias. Os conflitos surgem de forma variada
e dão visibilidade à coisas de toda ordem, inclusive aquelas que quer-se findar, como, por
exemplo, atos de preconceito, de intolerância, pedofilia. Mas em contrapartida é um grande
potencializador da subversão, tirando de cena a grade mídia, construindo seu público e seus
meios de produção e divulgação próprio.
Falar de crítica no YouTube é constatar uma condição de crítico-autor que é ao mesmo tempo
produtor e produto de si mesmo. Mas para Paula Sibilia (2016, p. 58).
Há limites, porém, para as possibilidades criativas desse eu que fala e se
mostra enquanto vai se construindo. De fato, o narrador de si não é onisciente
e nem pode tudo inventar a seu respeito, pois muitos dos relatos que dão
espessura ao eu são inconscientes, involuntários e até mesmo contraditórios
e indesejados. E, além disso, boa parte desses discursos se origina fora de si,
já que os outros também nos narram. (SIBILIA, p. 58).

E aí é onde entra o biopoder, pois trata-se de uma política invisível de controle dos corpos
baseados no modelo de organização política entre o governo, o estado e o poder. Esse se
ordena a partir da gestão da vida no controle subjetivo sobre os corpos, que se apresenta como
força impositiva de trabalho, usando a ideia de bem estar social para controlar e gerir vidas.
Na contemporaneidade esse controle é mais sutil, quem aplica o poder são os próprios
sujeitados na situação de opressão do poder. Ironicamente facilitando não só o controle pelo
Estado, produzindo uma cortina de fumaça de quem tem de fato interesse no controle dessas
subjetividades. Segundo Foucault (1999, p. 153), o biopoder está sempre direcionado ao corpo
"uma vez que só pode ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de
produção". O Youtube é a marca incessante desse corpo que se submete as políticas desse
dispositivo garantindo um controle substancial de produção e fazer social em geral. Dessa
forma, a reinvenção do eu, não é solidária, nem tão pouco gratuita, ela parte de princípios de
quem impõe padrões de racionalidade, que afetam a vida e o corpo do indivíduo.
Na crítica em vlog, nota-se que os discursos autorrefentes de leitura da vida e de mundo, são
conjugados a partir da experiência de leitura, que vão aos poucos ganhando forma e conteúdo,
que ganham sentido e consistência entorno do eu, mas não de qualquer eu, mas do eu leitor
assíduo. Mas as formas de poder vem na forma de como se conduz essa leitura. Tem de ser
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rápida, tem que ser pontual e não pode sair dos padrões de gosto estético nem tão pouco
podem se revelar no negativo.
No entanto, o leitor segundo Ludmer (2017, p. 2) entra em um realidade que está para além do
literário e por isso:
Saem da literatura e entram "na realidade" e no cotidiano, na realidade do
cotidiano (e o cotidiano é a TV e os meios de comunicação, os blog, o email,
internet, etc). Fabricam o presente com a realidade cotidiana e essa é uma das
suas políticas. A realidade cotidiana não é a realidade histórica referencial e
verossímil do pensamento realista e da sua história político social (a realidade
separada da ficção) mas sim uma realidade produzida e construída pelos
meios, pelas tecnologias e pelas ciências.(LUDMER, 2017, p.2).

Entre realidade, ficção e fantasia tudo isso misturado, a experiência de leitura produzidos pelos
vlogueiros, tem feito muito sucesso na internet. E o que mais pode-se levar em conta são as
multiplicidades de produções a que eles se submetem a ler, sem se preocupar com esse ou
aquele discurso sobre validade e qualidade dos escritos. Cada vez mais percebe-se um mundo
que tenta captar o todo e não mais o específico deixando de fora as denominações que
aprisionava os leitores sobre esse ou aquele gênero, ou discurso e até mesmo sobre
comparações entre as diversas formas artísticas. Com o mundo descentralizado, pode-se inferir
que a arte é um elemento cultural e em cada época convive-se de forma diferente com ela. Por
isso, as artes são linguagens em fruição no entanto " A arte pela arte é apenas uma tautologia
de espiritualistas perdidos nas nuvens da estética romântica" (SANTIAGO, 2017, p.). É a partir
daí que surge a inespecificidade, para usar o termo da Florencia Garramuño (2014) dissolvendo
os estatutos e a autonomia das artes.
A inespecificidade nas artes são necessárias, pois não aprisiona nenhum objeto e mostra a face
da linguagem que muitos ainda tentam esconder: o limiar entre essa ou aquela linguagem. Há
sempre um desconforto no inespecífico, pois não dá para definir e conceituar sem levar em
consideração essa ou aquela transversalidade e mostra como tudo é possível quando se lida
com o comunicar. Quais os limites do texto? a fotografia é um texto, a instalação é um texto,
o romance é um texto, uma pintura é um texto e que tal misturá-los todos num mesmo
suporte? o que fazer se eles deixam de ser essa ou aquela linguagem específica? e passam a
percorrer nesse entre - lugar dos discursos. Como buscar uma linguagem única se posso confluílas entre si, se posso navegar entre elas? As artes e a literatura vão encenar e dramatizar esse
ponto, e ao dramatizar ela vai estender o campo da literatura.

939

São com todas essas possibilidades que o vlogueiro se depara, mas tudo é consumido por ele,
e os obstáculos de leitura são enfrentados a cada semana e essa experiência de leitura é
relatada, o os processos de mediação entre o vlogueiro e os leitores vão se transformando em
uma conjugação de experiência compartilhada e conduzida a novos enfrentamentos e novas
comunidades de leitores.
Assim, um dos modos de se entender a literatura na contemporaneidade é analisar a sua
relação com o inespecífico. O objeto verbal inespecífico tem uma configuração disforme na
ordem do discurso, pois tencionam as formas de fazer e ser das linguagens artísticas. Neles
confundem-se história, realidade e ficção perdendo voluntariamente a especificidade e o seu
valor enquanto objeto artístico. Dessa forma, obras podem ser pensadas
a partir da ideia de campo (expanded field) que Rosalind Krauss usa para
analisar as instalações de artes visuais. Nesta sentido, a obra dos dois
escritores-artístas é vista como texto-instalação, o que dá à comunidade de
leitores/ visitantes novas possibilidades de construir seu papel e definir as
regras a que se deve submeter, abrindo espaço para o que está fora do texto.
O sentido político desse procedimento amplia o horizonte de expectativa da
literatura ou do que Christophe Hanna chama de "dispositivo" ou "objetos
verbais não identificados" (MIRANDA, 2017).

Outrossim são as questões entre a forma, o conteúdo e público, pois não há evidências
explicitas no texto que leve a esse ou aquele público especificamente. Para salientar essa
discussão Silviano Santiago (2002, p. 64) em seu texto Singular e anônimo discute a posição que
se encontra o leitor e afirma:
O poema, sem ser carta, sem ser carta aberta, abre no entanto lugar para um
destinatário que apesar de ser singular, não é pessoal porque necessariamente
anônimo. Singular e anônimo o leitor, ele não é todos como não é um discurso
em praça pública para a massa indistinta, nem papo a dois confluente e íntimo,
apesar de ser linguagem em travessia- aclaremos. Paul Valèry disse preferir
um leitor que lê muitas vezes um poema a muito leitores que o leriam uma só
vez. Nada de elitismo aí por favor. O poema não é fácil nem difícil, ele exigecomo tudo o que, na aventura, precisa ser palmilhado passo a passo.
(SANTIAGO, 2002, p. 64)

Mesmo um leitor assíduo, quando pega um texto com um assunto que nunca viu, cheio de
termos estranho a si mesmo, vai sentir dificuldade. Então o leitor é aquele que se debruça
disposto a encarar esse texto. Seguir ou a manipular suas regras estruturais, é uma tarefa que
designa a leitura a uma ação, e mais do que um objetivo de chegada, ela requer atenção e
enfrentamento.
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Quem profere algum discurso não pode prever um leitor. pois o leitor é singular e anônimo.
São todos aqueles disposto a ler. A construção da leitura se dá portanto considerando a força
do desconhecido e a possibilidade do obstáculo (SANTIAGO, 2002, p. 64). Para Santiago, a
leitura é uma escalada, pois as exigências para fazê-las são variadas e múltiplas, e para ele "o
poema que as nomeie com clareza e destemor", porque ao fazê-las a linguagem abre-se para a
configuração do leitor.
A internet permite a ampliação de uma partilha do sensível, que segundo Rancière (2005, p.15)
é denominada como:
sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de
um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma
partilha do sensível fixa portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e
partes exclusivas.(RANCIÈRE, 2005, p.15).

Mas que partilha é essa que o vlog está possibilitando? que tipo de experiência sensível eles
estão compartilhando? todo que gira em torno da internet excede o modelo de ficção, assim,
entramos em contato com outra dimensão: pensar a vida e a arte. O vlog entrar nos lares como
entretenimento mas alcança algo que está para além disso. Ela proporciona a comunhão entre
o ordinário do trabalho e a "excepcionalidade" artística. O que nos permite a elaboração de
diversas outras realidades em paralelo. A internet produz o que Ludmer (2017) chama de
imaginação pública
(...) um meio (em uma matéria) real-virtual, sem foras, a imaginação pública:
em tudo o que se produz e circula e nos penetra e é social e privado e público
e real. Ou seja, entrariam em um tipi de matéria e em um trabalho social (a
realidade cotidiana) em que não há "índice de realidade" "ou de ficção" e que
constrói presente. Entrariam na fábrica do presente que é a imaginação
pública para contar algumas vidas cotidianas em alguma ilha urbana latinoamericana.(LUDMER, 2017, p. 4).

A "imaginação pública" é fruto do compartilhamento das vivências do eus que produzimos
constantemente. Com o uso dos sites de relacionamento essas comportamentos se tornaram
mais evidentes por conta da gama de utensílios disponíveis hoje para produção de uma ficção,
fantasia ou realidades possíveis, de um eu, que quer se mostrar, se modelar e ao mesmo tempo
se negar diante das constante construções do sujeito. A imaginação pública das pessoas, coisas
e grupos circulam naquilo que produzimos nas redes, mas a realidade não está no objeto em si
mesmo, mas no fora, na imaginação ficcional de um comum partilhado. Ou seja, o que circula
na imaginação da pública são ideais de comportamento produzidos pelos seus autores sociais
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que agora passaram a ter os instrumentos necessários para a manipulação e construção de uma
dada realidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso considerar, portanto, que os livros ou escritos demonstram uma grande instabilidade
de formas na literatura e nas artes em geral. Esses novos textos devem ser visitados como se
visita uma instalação (MIRANDA e SOUZA, 2017), por que na instalação você tem vários campos
do estético. Sua relação com realidade e obra são atroes mas que em algum momento se tocam
e representam uma coisa nova. Assim, a hipótese de Florencia Garramuño (2014), que nas
palavras de Moraes (2014), diz que:
em algumas das produções artísticas contemporâneas brasileiras e latinoamericana, a deliberada corrosão de limites entre as formas de expressão,
suportes e discursos, por parte dos artistas, delimita um espaço de não
pertencimento que termina, justamente, criando uma identidade do
inespecífico, ou seja, uma arte que se recusa a ser confinada a um único jogo
de regras e enunciados possíveis, passando, assim, a ocupar novos lugares,
tanto do ponto de vista estético quanto discursivo.(MORAES, 2014).

As dissensões na internet, portanto, aparecem como resultado dos trabalhos dos vlogueiros,
na forma de um inexplicável fluxo de público anônimo que procura na partilha do sensível uma
"imagem pública" que não está no objeto em si mesmo mas no fora, na imaginação ficcional de
um comum partilhado. Fazendo surgir uma gama micro-políticas que são financiadas e
compartilhadas segundo critérios que só funcionam na rede, como por exemplo dar nota em
livro, ou estrelas. Dessa maneira, a vida gira em torno dessa fruição que mistura arte, ficção e
vida, mostrando aquilo que elas tem em comum, e que de alguma maneira pareciam já não ter
mais relação com nossa (bios).
E assim entra o papel da literatura pós-moderna, que emerge contra as imposições e estatutos
da arte e do fazer literário. Segundo Ludmer(2010),
As literaturas pós-autônomas( essas práticas literárias territoriais do
cotidiano) se fundariam em dois (repetido, evidentes) postulados sobre o
mundo hoje. O primeiro é que todo cultural (e literário) é econômico e todo o
econômico é cultural( e literário). E o segundo postulado dessas escrituras
seria que a realidade (se pensada a partir os meios que a constituiriam
constantemente) é ficção e que a ficção é realidade. (LUDMER, 2010).

A literatura separou tanto vida e arte, que o contemporâneo através do seu potencial
maquinico como a internet reinventou as realidades e tornou óbvio aquilo que antes na
literatura dividia ficção e realidade. Assim, pensar a crítica contemporânea é sobretudo analisá-
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la do ponto de vista da perda total de sua autonomia naquilo que Ludmer está chamando de
"ficçãorealidade". O esvaziamento está relacionado diretamente as obstruções que se
encontram no limiar do inespecífico que se revelam num jogo entre a ficção e a realidade, a
vida e a arte, o autor e o narrador.
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RESUMO:
Este trabalho tem o objetivo de apresentar as experiências do Projeto “Interação em rede: a
leitura e a produção textual no ambiente hipermídia”, que se caracteriza como uma atividade
extensionista e prevê em suas ações o desenvolvimento de práticas de leitura e de escrita no
ambiente virtual com alunos da educação básica. O texto está organizado em três seções, além
da introdução e conclusão. Inicialmente são discutidos os conceitos teóricos que fundamentam
a proposta, partindo do pressuposto de que a linguagem digital é uma linguagem de síntese,
que engloba aspectos da oralidade e da escrita em novos e diferentes contextos, rompe com
as formas narrativas circulares e repetidas da oralidade e com o encaminhamento contínuo e
sequencial da escrita e se apresenta como um fenômeno descontínuo, fragmentado e, ao
mesmo tempo, dinâmico, aberto e veloz (KENSKI, 2007, p. 31). Em seguida, apresentam-se as
ações desenvolvidas e as estratégias metodológicas utilizadas para a (hiper)leitura no ambiente
virtual, ferramentas digitais que favoreceram as produções escritas e o contexto da intervenção
pedagógica. Na terceira seção, constam as reflexões e desafios que se impõem ao trabalho com
o uso de ferramentas digitais na sala de aula de Língua Portuguesa. Como pressupostos teóricos
recorreu-se aos estudos da linguagem, na perspectiva do multiletramento, a saber, Azzari e
Lopes (2010), Belloni (2009), Chartier (1998), Kenski (2007), Lemke (2010) Levy (1996 e 1999),
Marcuschi (2002), Rojo (2013), Santaella (2013), Silva (2013), dentre outros. Concluiu-se que a
experiência vivenciada aponta para a necessidade de ampliar o uso das ferramentas digitais na
aula de Língua portuguesa, tendo em vista a participação ativa dos sujeitos envolvidos, a
interação com novas e diferentes linguagens, e ainda, o desafio de reconfigurar a aula como
espaço de discussões e produções significativas bem como de (multi)letramentos críticos.
Palavras-chave: leitura. Escrita. Hipermídia. Hipermodalidade. multiletramento.

INTRODUÇÃO
Em face da revolução digital é cada vez mais urgente a necessidade de entender o fenômeno
da comunicação digital e as diferentes formas de usos da linguagem no ambiente virtual,
principalmente, porque este fenômeno gerou uma série de novos gêneros, e com eles,
mudanças significativas nas formas de recepção e interação na leitura e na escrita de
textos. Segundo Kenski (2007, 31), a linguagem digital é: uma linguagem de síntese, que
engloba aspectos da oralidade e da escrita em novos e diferentes contextos, rompe com as
formas narrativas circulares e repetidas da oralidade e com o encaminhamento contínuo e
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sequencial da escrita e se apresenta como um fenômeno descontínuo, fragmentado e, ao
mesmo tempo, dinâmico, aberto e veloz.
Desse modo, a escola além de incluir as ferramentas tecnológicas, em suas práticas
pedagógicas, deve favorecer a reflexão crítica sobre os usos da linguagem nos ambientes de
interação multimidiática. Isso significa um trabalho voltado para o desenvolvimento de
habilidades e competências que permitam aos sujeitos envolvidos nos processos de
aprendizagens (professor e aluno) se instituírem como autores e coautores de diferentes
práticas de linguagens que circulam socialmente.
No entanto, na formação inicial do professor de língua portuguesa, estas questões ainda
ocupam espaço restrito, apesar da rica produção acadêmica a respeito da reconfiguração das
práticas de linguagem, em decorrência da evolução tecnológico, especialmente, com o
surgimento das mídias digitais. Muitos professores egressos do no curso de Letras resistem ao
uso destas ferramentas na sala de aula e desconhecem as potencialidades destes recursos
digitais no processo de letramento dos alunos.
A partir dessas inquietações, surgiu o Projeto de extensão “Interação em rede: a leitura e a
produção textual no ambiente hipermídia”, o qual prevê em suas ações o desenvolvimento de
práticas de leitura e de escrita no ambiente virtual com alunos da educação básica. Este artigo
tem o objetivo de apresentar as experiências vivenciadas na realização deste projeto, em
especial, a aplicação de uma oficina virtual, refletindo criticamente a respeito do uso das
tecnologias digitais na aula de língua portuguesa, a partir de pressupostos teóricos pautados
nos estudos da linguagem, na perspectiva do multiletramento, como Azzari e Lopes (2010),
Belloni (2009), Chartier (1998), Kenski (2007), Lemke (2010) Levy (1996 e 1999), Marcuschi
(2002), Rojo (2013), Santaella (2013), Silva (2013), dentre outros.
O texto está organizado em três seções, além desta introdução e conclusão, a saber: 1) aspectos
teóricos relacionados à linguagem no ambiente digital, multiletramento e multimodalidade; 2)
as ações desenvolvidas no referido projeto e as estratégias metodológicas utilizadas para a
(hiper)leitura no ambiente virtual, ferramentas digitais que favoreceram as produções escritas
e o contexto da intervenção pedagógica; 3) considerações sobre a proposta e os desafios que
se impõem ao trabalho com o uso de ferramentas digitais na sala de aula de Língua Portuguesa.
MULTIMODALIDADE E MULTILETRAMENTO
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Os atos de ler e escrever são atividades linguísticas e sociais que estão intimamente
relacionadas às formas de compreensão de mundo de uma sociedade. Partindo de uma
perspectiva sociointeracionista de linguagem, concebe-se a leitura como formas de interação
entre autor-texto-leitor, e a escrita como prática social, nas quais o sujeito autor mobiliza
conhecimentos prévios, colabora para a produção de sentidos, situados histórica, social e
ideologicamente.
Ocorre, porém, que apesar desta concepção de linguagem permear as discussões relacionadas
ao ensino de língua portuguesa, o trabalho de leitura e escrita na sala de aula, em geral, tornase mecânico e autoritário, refletindo práticas de leitura como decodificação, na qual as
atividades se restringem ao reconhecimento de palavras idênticas no texto, nas perguntas ou
comentários; como avaliação, geralmente feita em voz alta para verificar se a entonação e
pronúncia corretas ou por meio de resumos, relatórios, preenchimento de fichas; ou a leitura
como interação numa concepção autoritária de leitura, que pressupõe existir somente um meio
de abordar o texto, e uma interpretação a ser dada. (KLEIMAN, 2000, p. 107).
A despeito disso, conceber a leitura e a escrita como práticas sociais preconiza o entendimento
da linguagem como atividade humana, como lugar de interação, de interlocução, como
possibilidade de constituição dos sujeitos. Neste contexto, a língua não está pronta, acabada,
mas constrói-se ao tempo em que os sujeitos interagem e intervém sobre ela. Deste modo, o
texto passa a ser considerado o lugar da interação e os interlocutores são vistos como sujeitos
ativos que, dialogicamente, nele se constroem e são construídos (KOCH, 2001). E para
compreender o sentido do texto, o leitor deve mobilizar conhecimentos prévios, demonstrar
competência lexical, gramatical e comunicativa. Isso implica interagir com os diversos gêneros
e tipos textuais, sejam orais ou escritos, materializados em diferentes suportes, inclusive os
meios digitais e de caráter multimídia.
Segundo Marcuschi (2002), os gêneros textuais caracterizam-se enquanto atividades sóciodiscursivas e, neste sentido, considerados como fenômenos históricos, profundamente
vinculados à vida cultural e social e surgem à medida que as necessidades humanas
impulsionam novas e diferentes relações com a linguagem. Sendo que o texto constitui o objeto
de estudo de Língua Portuguesa, a interação com esta diversidade de gêneros textuais, na
escola, contribuem para o processo de (multi)letramento do indivíduo. E ao considerar-se o
advento das mídias digitais, as atividades da leitura e da escrita se ressignificam e exigem

946

habilidades cada vez mais refinadas dos leitores ou hiperleitores, denominando o letramento
digital.
Ler e escrever no contexto da sociedade contemporânea, marcada pela revolução tecnológica
e pelo hipertexto, vai muito além da simples decodificação ou interação com a diversidade de
gêneros textuais, implica fazer escolhas, selecionar caminhos, redesenhar projetos e
elaborações cognitivas complexas e conectadas entre si, sem necessariamente perder o foco.
De acordo com Pierre Lèvy (1993, 33), o hipertexto
É um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras,
páginas, imagens, gráficos, ou partes de gráficos, sequências sonoras,
documentos complexos, que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de
informação não são ligados linearmente, como uma corda com nós, mas cada
um deles ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular.
Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar um percurso em uma
rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por
sua vez, conter uma rede inteira (LÈVY, 1993, p, 33).

Este conceito implica que as práticas de letramento contemporâneas envolvem múltiplas
linguagens, impõe novos desafios para o autor/leitor, que não é mais constrangido a intervir na
margem, no sentido literal ou sentido figurado. Ele pode intervir no coração, no centro
(CHARTIER, 1998, p.88). Desse modo, as capacidades de criação resultam em múltiplos modos
de significar, em textos multissemióticos que rompem os limites até mesmo dos ambientes
digitais, invadindo o campo impresso e reconfigurando todas as modalidades de linguagens e
mídias.
A estes diferentes sistemas de significação integrados dos textos multimídia eletrônicos, o
Grupo de Nova Londres (ROJO 2013, p.14) denomina multimodalidade, cujos modos de
significação se apresentam como design linguístico, sonoro, espacial, visual, gestual. Com isso,
presume-se que o ambiente virtual intersemiótico exige do leitor/autor um papel mais ativo e
crítico, a fim de lidar com os mais diversos recursos que o hipertexto utiliza na produção dos
textos e na disseminação do conhecimento. Habilidades que exigem além do letramento
linguístico, letramentos da cultura participativa/ colaborativa, letramentos críticos,
letramentos múltiplos e multiculturais ou multiletramentos (SILVA, 2013, p.93).
AR este respeito, Lemke (1989 e 2010) esclarece que letramentos são legiões. Cada um deles
consiste em um conjunto de práticas sociais interdependentes que interligam pessoas, objetos
midiáticos e estratégias de construção de significado. E se houvesse que explicitar quais
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recursos semióticos e quais materiais tecnológicos define um letramento em particular, então
seriam tantos letramentos quanto o número de gêneros multimidiáticos.
Desse modo, o letramento digital marca a inclusão necessária e definitiva da escola no contexto
tecnológico intrínseco à sociedade contemporânea, na qual a informação se propaga de forma
rápida, interativa e por meio de textos e designers multimodais que consideram em sua
interação aspectos como escolha lexical, estruturação do texto, esferas de produção e
circulação, imagens e cores utilizadas, além da relação entre esses elementos na constituição
do discurso (AZZARI e LOPES, 2013, p. 193).
Quanto a isso, já prenunciava Levy (1999) se a cibercultura promoveria a inclusão ou a exclusão.
Reiterando este questionamento, podem-se pensar além dos excluídos da cibercultura, os
excluídos na cibercultura, e com isso, outra questão que se apresenta é de que modo as pessoas
ao conectarem-se em rede, desconectam uns dos outros.
Segundo Belloni (2009, p.39), as características fundamentais da sociedade contemporânea
que mais têm impacto sobre a educação são, pois, maior complexidade, mais tecnologia,
compreensão das relações de espaço e tempo, trabalho mais responsabilizado, mais precário,
com maior mobilidade exigindo um trabalho multicompetente, multiqualificado, capaz de gerir
situações de grupo, de se adaptar a situações novas, sempre prontas a aprender. Eis, então, o
desafio imposto também à escola.
A PROPOSTA DE INTERAÇÃO EM REDE
O Projeto de Extensão "Interação em rede: a leitura e a produção textual no ambiente
hipermídia" é resultado das inquietações surgidas na docência em Estágio Curricular
Supervisionado no curso de Letras, cujo currículo ainda não contempla espaço significativo para
aprofundamento das discussões em torno das práticas de linguagens no ambiente multimídia
e das possibilidades de uso das ferramentas digitais no ensino aprendizagem de língua
portuguesa. Outro aspecto a considerar diz respeito ao uso dos laboratórios de informática nas
escolas campo de estágio, quase sempre destinados a servir como almoxarifado ou para uso
restrito do professor.
Além disso, observou-se muitos profissionais da área de Língua Portuguesa que resistiam ao
uso das tecnologias digitais em sala de aula e desconheciam as potencialidades destes recursos
no âmbito do ensino da leitura e da escrita de textos, desconsiderando, assim, o perfil do

948

estudante contemporâneo, o qual exige, naturalmente, uma aula mais dinâmica e interativa,
na qual ele seja atuante e realize produções mais elaboradas e com maior autonomia.
Estes anseios demandam práticas pedagógicas que oportunizem uma reflexão sobre a língua/
linguagem nas diversas situações comunicativas, de modo a corroborar para o desenvolvendo
de habilidades de análise e síntese, seleção de informações e elaboração própria, ao invés do
copia e cola, como se pode resumir a pesquisa escolar de muitos desses alunos. E ainda,
dinamizar a relação destes sujeitos com as ferramentas tecnológicas, as quais muitas vezes são
utilizadas como meros recursos de entretenimento.
A partir deste pressuposto, o projeto "Interação em rede: a leitura e a produção textual no
ambiente hipermídia", de caráter semipresencial, foi desenvolvido sob minha coordenação, no
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), campus XXI – Ipiaú (BA), nos anos 2013, 2016 e 2017, contemplando ações formativas
voltadas para professores da educação básica, graduandos do curso de Letras e alunos do
ensino fundamental II. E apresentou como objetivos principais: 1) promover reflexões sobre a
linguagem no ambiente hipermídia e suas implicações para o ensino aprendizagem de língua
portuguesa; 2) desenvolver práticas de leitura e de escrita com alunos do 9º ano da educação
básica, no ambiente virtual, visando o aprimoramento dessas habilidades e a significativa
relação com os recursos da mídia digital.
A fim de alcançar estes objetivos, as atividades propostas, em cada edição, totalizaram uma
carga horária de 60h, sendo 40 horas destinadas a estudos, pesquisas, interação virtual,
orientações e planejamento com os discentes da graduação e professores da educação básica,
20 horas de interação com os alunos da escola parceira. Além dos seminários de formação e
aplicação de oficinas virtuais nas escolas, foi realizado, em 2017, o “Encontro de linguagens e
mídias” com ampla participação da comunidade acadêmica e externa.
Neste trabalho, destaca-se uma oficina virtual realizada com uma turma de EJA II do Colégio
Municipal José Mendes de Andrade, em agosto de 2017, Ipiaú(BA), tendo como monitores 1
professora da educação básica e 14 discentes do curso de Letras.
Oficinas Virtuais
As oficinas virtuais, assim denominadas pela intenção de promover a leitura e a produção
escrita no ambiente virtual, foram organizadas de modo a contemplar temas de interesse do

949

público adolescente, leitura de textos multimodais, escrita colaborativa, uso de ferramentas
digitais, pesquisas online e retextualização.
Em face do planejamento das oficinas, foram realizadas visitas à escola parceira, a fim de
apresentar a proposta, estabelecer os primeiros contatos com os alunos e sondar as condições
estruturais. A adesão do colégio ao projeto foi mediante a condição de ser aplicado para uma
turma da EJA, turno vespertino, que segundo informações dos gestores, era composta por
alunos desmotivados e repetentes. Constatou-se que os alunos indicados para participar do
projeto, em sua maioria, possuíam aparelho celular, porém sem acesso à internet, interagiam
em redes sociais, principalmente facebook e whatsapp e não utilizavam email. Além disso, a
diretoria do colégio informou que o uso do celular era proibido durante as aulas, e, segundo os
alunos, o uso do laboratório era restrito às atividades do professor.
O colégio dispunha de laboratório de informática, com um espaço relativamente pequeno,
porém devidamente equipado, inclusive com aparelho de projeção multimídia. De acordo com
informações dos gestores, o laboratório encontrava-se em condições de uso, montado com 10
computadores e acesso à internet.
A partir desses dados, foi planejada uma oficina de interação virtual organizada em três
sequências didáticas, envolvendo leitura, discussão e produção escrita, totalizando 15 horas/
aula. A primeira sequência didática previa: 1) exibição de imagens relacionadas ao cotidiano
dos adolescentes; 2) a partir destas imagens, discussão sobre as formas de ser e de estar no
mundo, culturas juvenis, contracultura, tecnologias/ mídias digitais, escola, leitura; 3) exibição
e discussão dos vídeos: “Ler deveria ser proibido” e “Dom Casmurro”, do canal do Youtube “Ler
antes de morrer”, de autoria da jornalista Isabella Lubrano; 4) caça ao tesouro, que consistiu
em seguir pistas enviadas pelo whatsapp e navegar pela internet, a fim de encontrar as capas
dos livros correspondentes e pesquisar o enredo das obras; 5) análise crítica das capas dos livros
encontrados com base em roteiro previamente estabelecido; 6) produção escrita em grupo selecionar uma das capas dos livros encontrados e compor uma nova proposta de capa com
base

no

resumo

da

obra,

utilizando

as

ferramentas

disponíveis

no

site:

https://www.canva.com/pt_br/criar/capa-livro/; 7) socialização das capas produzidas.
A segunda sequência didática propôs: 1) a exibição em vídeo da crônica “Pai não entende
nada”, de Luís Fernando Veríssimo; 2) pesquisa e leitura da crônica disponível na internet em
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outra modalidade diferente; 3) análise do texto, explorando aspectos como, conflito de
gerações, relação pai e filho, menina/mulher, homem/menino, adolescente e cultura do corpo,
apelo da mídia, motivações pessoais e culturais; 4) ampliação das discussões, a partir dos
vídeos: “As 5 crianças brasileiras mais influentes da internet” e “ Só os cambito”, do youtuber
Whindersson Nunes; 5) criação de um banco de palavras e imagens relacionadas ao tema, com
o auxílio do programa powerpoint; 6) produção colaborativa de uma crônica no ambiente
google drive, considerando o banco de palavras, a discussão anterior e o roteiro enviado pelo
whatsapp; 7) socialização dos textos e considerações sobre a experiência com a produção
colaborativa.
Com o objetivo de ampliar as possibilidades de produção escrita com o uso das ferramentas
digitais, a terceira sequencia didática propôs uma atividade de retextualização: 1) os alunos
auxiliados pelos monitores deveriam explorar os recursos dos sites de produção escrita online
-

https://www.pixton.com/br/

http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/historias/

https://www.wattpad.com/?locale=pt_PT e o http://portacurtas.org.br, a fim de conhecer
algumas das possibilidades de autoria na rede; 2) retextualização das crônicas produzidas
utilizando as ferramentas digitais para produção de história em quadrinhos, vídeo de curta
duração com gravação no celular e edição no movie maker, escrita de um conto e produção de
uma história fantástica, nos respectivos ambientes virtuais. E como conclusão do trabalho, foi
proposta a publicação dos textos produzidos durante a oficina numa página de facebook criada
para esta finalidade.
Desafios e Inquietações
A inserção das tecnologias no ensino não constitui uma tarefa simples, apesar do investimento
intelectual e econômico, os desafios são inúmeros, a começar pelas condições materiais.
Atualmente, observa-se um esforço para formação do professor através de cursos institucionais
oferecidos pelas Secretarias de Educação Estadual em parceria com as universidades. No
entanto, é impossível realizar um trabalho produtivo e significativo com tecnologias na sala de
aula, tendo em vista o multiletramento, se não há acesso à internet de qualidade nas escolas
ou equipamentos disponíveis.
No desenvolvimento desta proposta de extensão, um dos desafios enfrentados foi o número
de alunos participantes. Inicialmente, se previa a participação de 15 alunos da educação básica,
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considerando o quantitativo de monitores e de equipamentos disponíveis. No entanto, a escola
impôs como condição para aplicação da oficina, a participação de uma turma composta por 33
alunos. Esta quantidade consistiu num problema, uma vez que o laboratório não dispunha
desta quantidade de equipamentos.
Além disso, nos primeiros contatos com a escola, obteve-se a informação de que o laboratório
estava equipado com acesso à internet, mas no momento da oficina, verificou-se que apenas
um dos computadores estava conectado à rede. A fim de minimizar a questão e viabilizar a
realização das atividades, foi roteada a internet do celular para todos os computadores da sala,
os alunos foram organizados em grupos e algumas tarefas foram realizadas conjuntamente com
o auxílio de um projetor multimídia, outras foram reelaboradas com o uso de ferramentas
offline como na atividade do caça tesouro. A nova capa foi criada com o auxílio do programa
powerpoint, pois o site sugerido não abriu adequadamente.
Vale ressaltar que a experiência de escrita colaborativa e a atividade de retextualização ficaram
prejudicadas, pois a maioria dos alunos não conseguiu utilizar as ferramentas devido à má
qualidade da internet. Ainda assim, as produções ocorreram de formalaternativa, com o editor
de texto word e a socialização ocorreu via whatsapp e em páginas pessoais do facebook.
Observa-se, com isso, que o uso do celular na sala de aula pode ser muito mais profícuo do que
o uso de computadores ultrapassados, e se potencializado pelo professor de Língua Portuguesa,
com atividades inovadoras e criativas, pode contribuir significativamente para os processos de
leitura e de escrita, uma vez que são mais acessíveis.
Quanto a este aspecto, corrobora a autora Santaella (2013), ao defender que a expansão
tecnológica, precisamente, o advento dos dispositivos móveis inaugurou processos de
aprendizagem abertos, ou seja, processos espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos,
atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades contingentes. Por meio desses
dispositivos, que cabem na palma de nossas mãos, à continuidade do tempo se soma à
continuidade do espaço: a informação é acessível de qualquer lugar. Os artefatos móveis
evoluíram nessa direção, tornando absolutamente ubíquos e pervasivos o acesso à informação,
a comunicação e a aquisição de conhecimento. Esta era da mobilidade dá origem a um
fenômeno inteiramente novo denominado aprendizagem ubíqua.
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Apesar das dificuldades apresentadas, os recursos selecionados motivaram a participação e
envolvimento dos alunos. Em se tratando de uma turma rotulada como desmotivada e com
desempenho abaixo do esperado, mostrou-se bastante envolvida nas atividades,
principalmente nas discussões provocadas pelos vídeos propostos, destacando aspectos
relacionados à busca pelo corpo perfeito, tanto dos homens quanto das mulheres, com
inferências pertinentes, argumentação consistente em relação às opiniões divergentes, e
interesse em resolver os conflitos surgidos em decorrência dos problemas técnicos.
CONCLUSÃO
A era da mobilidade tecnológica afeta diretamente os modos de ser do adolescente, o modo
como ele acessa e produz conhecimento, num contexto social marcado pela revolução
tecnológica e democratização desse conhecimento. Impondo-lhe novos desafios relacionados
ao letramento digital. Se por um lado, o aluno recusa ler e escrever na escola, por outro, nunca
se leu ou se escreveu tanto, em âmbito privado.
Desse modo, o papel das instituições educacionais vai além de promover a democratização do
acesso à informação e, com isso, a inclusão digital. É necessário refletir sobre o uso das
tecnologias e da linguagem digital voltado para o desenvolvimento de habilidades críticas e
mais humanizadoras.
Neste sentido, não é suficiente apenas a inserção das tecnologias na sala de aula, mas utilizálas de modo a promover a interdisciplinaridade e inovação, potencializar a construção do
conhecimento de modo contextualizado, impulsionar a criação, a criatividade e a autonomia
dos sujeitos, e com isso, uma quebra de paradigmas em relação ao fazer pedagógico.
Conclui-se que a experiência vivenciada aponta para a necessidade de ampliar o uso das
ferramentas digitais na aula de Língua portuguesa, tendo em vista a participação ativa dos
sujeitos envolvidos, a interação com novas e diferentes linguagens, e ainda, o desafio de
reconfigurar a aula como espaço de discussões e produções significativas bem como de
(multi)letramentos críticos.
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RESUMO:
Frente aos campos do conhecimento, existe a clareza que a ciência tem influência direta na
delimitação do patrimônio cultural material e abstrato, pois, a partir do momento que se
refutou o senso comum, houve a preocupação de investigar os questionamentos que afligiam
a sociedade, buscando assim, cada vez mais métodos que estimulassem a busca pela verdade.
A vista dessa incessante demanda pela informação, recursos digitais surgiram e tornaram-se
fonte expressa da promoção do discernimento nos tempos modernos. Portanto, meios
específicos emergem para orientar a pesquisa científica em sua diversidade acadêmica. Dessa
forma, o hipertexto aparece como característica intrínseca no processo de aprendizagem,
denotando qualidades não-lineares ou não-sequenciais, voláteis, descentralizadas, interativas
etc., proporcionando incomplexidades no desenvolvimento da perquisição. Outrossim,
modelos estruturados abordam a preocupação dos estilos de incorporação analítica para o
público, na qual normas técnicas foram elaboradas por entidades idôneas no sentido de unificar
e difundir as melhores estratégias na área da investigação. De natureza igual, o presente artigo
tem como principal objetivo identificar a aplicação do hipertexto como fonte de construção de
práticas de pesquisa científica em estudos acadêmicos. Assim como também expor seus
conceitos, apresentando a metodologia adotada como ferramenta para dirimir incerteza ou
dubiedades, proporcionando revelar quais as premissas na aplicação do hipertexto como
instrumento de pesquisa científica, além de nortear a elucidação dos objetivos de seu emprego.
Para tanto, será realizado por meio de estudos direcionados através de livros, trabalhos
acadêmicos e outros materiais disponíveis a respeito do assunto. Por conseguinte, identifica-se
o real papel que a produção textual abordada dentro do hipertexto introduzido no cenário
acadêmico, sendo responsável pela adequação moderna da pesquisa, visualizando sua
flexibilidade e agilidade na condução de estudos sequenciados ou reestruturados, mantendo a
integridade da coerência e união conceitual e temática a respeito do objeto a ser investigado,
constituindo a promoção da continua geração do conhecimento.
Palavras-chave: Conhecimento. Pesquisa científica. Hipertexto. Processo de aprendizagem.
Estudos acadêmicos.

INTRODUÇÃO
Uma série de transformações em diversas áreas do conhecimento humano proporcionaram
uma inevitável hegemonia tecnológica presente em todo mundo. A compreensão dessa nova
era passa por uma necessária reflexão e efetiva aprendizagem das novas maneiras de ler e de
escrever, representado pelo Hipertexto. Esse. por sua vez. tende a mediar as relações dos
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sujeitos e instituições com a produção e circulação do saber na denominada Sociedade da
Informação, cujo funcionamento obedece à lógica tecnocrática de conhecimento, de acordo
com a qual as pessoas valem quanto sabem (XAVIER, 2002).
Para tanto, algumas questões importantes inseridas nesta problemática são investigadas no
curso das análises e considerações aqui realizadas, todas sempre objetivando problematizar
este fenõmeno de confluência de linguagens (o hipertexto) em toda a sua amplitude e
diversidade.
Delimitação do Tema e Formulação do Problema
A partir da informatização expandida em diversos nichos globais, facilitando a pluralidade de
conhecimento entre as nações e as pessoas, recursos tecnológicos foram desenvolvidos para o
atendimento das necessidades específicas da pesquisa, realizando, assim, uma interligação
entre estudos acadêmicos e sistemas intrínsecos a fonte de informação.
A partir deste contexto, este trabalho propõe identificar: Como a utilização do hipertexto pode
conduzir à estudos acadêmicos para prática da pesquisa científica?
Objetivo Geral
Identificar a aplicação do hipertexto como fonte de construção de práticas de pesquisa
científica em estudos acadêmicos.
Objetivos Específicos
 Expor os conceitos do hipertexto;
 Apresentar a metodologia da prática do hipertexto na produção científica;
 Identificar quais as premissas para a aplicação do hipertexto como ferramenta de pesquisa
científica;
 Elucidar os objetivos da utilização do hipertexto como ferramenta de pesquisa científica.
Justificativa
A pesquisa vem a contribuir para uma melhor percepção acerca dos benefícios gerados através
da utilização do hipertexto no contexto científico, a partir de estudos práticos de pesquisa, que,
por conseguinte, refletem na adequação moderna dos recursos tecnológicos dispostos para
novos processos de aprendizagem, além da aquisição e promoção do conhecimento.
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Metodologia
Para atingir os objetivos propostos, será utilizado o método de pesquisa bibliográfica como
fonte de informação, a partir do material já publicado a respeito do tema estudado, constituído
principalmente de livros, trabalhos acadêmicos como monografias e dissertações, artigos de
periódicos, material disponibilizado na Internet e outros materiais disponíveis a respeito do
tema.
CIÊNCIA E SENSO COMUM
Com o desenvolvimento da espécie humana, o homem sempre buscou novas experiências e
questionamentos como tentativa de elucidar os significados e reações do cotidiano,
proporcionando princípios organizados e classificações dos elementos existentes, tornando
possível a construção inicial do pensamento.
Através da evolução dessas técnicas e métodos, pode-se observar a divisão do conhecimento
em dois segmentos, sendo eles, o senso comum e senso crítico. A principal hipótese que é
considerada em relação ao senso comum se refere a compreensão adquirido por meio de
experiencias em consonância com a sociedade, possuindo características subjetivas,
generalizadas e muitas vezes preconceituosas. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), o
conhecimento vulgar ou popular, às vezes denominado senso comum é o modo banal, corrente
e espontâneo de conhecer, que se adquire no trato direto com as coisas e os seres humanos:
"é o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou estudado,
sem a aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo". Neste sentido, o mesmo
caracteriza-se por ser predominantemente superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático e
acrítico.
Em contrapartida, o conhecimento científico surge pela necessidade de eliminação do estafo
passivo que a sociedade se encontrava em face dos fenômenos ao seu redor, tendo a pretensão
de construir uma resposta segura e adequada para perguntas impostas pela própria
comunidade. Tal aspecto do discernimento humano apresenta atributos de objetividade,
racionalidade e critérios quantitativos. Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2003), expõe essas
características como ciência, sendo uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de
proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se
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deseja estudar: "A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais, dirigidas ao
sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação".
A partir destas conceituações, pode-se realizar uma análise entre ambas definições, no qual o
senso comum apresenta determinadas soluções que se revelam satisfatórias e ao mesmo
tempo incentivam a investigação científica. Por conseguinte, ambos surgem para solucionar
necessidades do homem. Contanto, ao contrário do senso comum, a ciência não admite opinião
ou sensação como fundamento de justificativa para uma afirmação, sendo necessário
comprovação experimental e avaliação de dados.
PESQUISA CIENTÍFICA
A partir de novas descobertas em diversos ramos sociais, culturais e comportamentais, o
conhecimento científico foi produzido a partir da investigação científica, requerendo métodos
aplicáveis a suposições ou idealizações em face ao questionamento. Assim, sua origem se
remete a procedimentos experimentais de verificação, permitindo, a partir disso, a elaboração
conceitual da realidade que se revela verdade e impessoal, passiva a submersão de testes de
falseabilidade. Assim, Vergara (1990) vê quatro tipos de pesquisa, segundo o critério modos de
obtenção dos dados. São eles subdividido em bibliográfica, documental, de campo e
laboratorial. Entretanto, o conhecimento científico apresenta um caráter provisório, sendo
uma vez que pode continuamente ser testado, enriquecido e reformulado, como visto através
da história humana. Dentro desses moldes, se torna necessário que o objeto se torne público.
Descartes (1983), expõe o melhor caminho para a compressão de um problema, sendo a ordem
e clareza com que se realiza as reflexões, propondo assim, um método de aplicação. Na qual se
revela que: Jamais aceitar como exata coisa alguma que não se conheça à evidência como tal,
evitando a precipitação e a precaução, só fazendo o espirito aceitar aquilo, claro e distinto,
sobre o que não pairam dúvidas; Dividir cada dificuldade a ser examinada em quantas partes
for possível e necessário para resolvê-la; Pôr em ordem os pensamentos, começando pelo mais
simples e mais fáceis de serem conhecidos, para atingir, ao poucos, os mais complexos; Fazer,
para cada caso, uma enumeração tão exata e uma revisão tão ampla de não ter esquecido ou
omitido algo. De acordo com Descartes (1983), o método conseguiu a autonomia da razão,
libertando-a das amarras religiosas.
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Dessa forma, a pesquisa cientifica objetiva fundamentalmente contribuir para a evolução do
conhecimento humano em todos os setores, sendo sistematicamente planejada e executada
segundo rigorosos critérios de processamento das informações. Será chamada pesquisa
científica se sua realização for objeto de investigação planejada, desenvolvida e redigida
conforme normas metodológicas consagradas pela ciência. Dentro do contexto atual, os
centros acadêmicos constituem seus trabalhos de graduação e de pós-graduação, a partir de
pesquisas científicas, para produzir ciência.
Metodologia do Trabalho Científico
A medida que se inicia a pesquisa científica se torna imprescindível uma projeção reflexiva
acerca da mesma, assim, inevitavelmente a elaboração prévia de um plano de pesquisa
fundamenta os pilares do trabalho científico, idealizando a abordagem, os tópicos que serão
focalizados, bem como sua condução etc. Assim, o trabalho de pesquisa é desenvolvido por
etapas, que se constituem num método, cujo determinação de passos facilitadores do
processo. Mapeamento do caminho proporciona, então, o aparecimento de imprevistos,
norteando, a partir disso, os rumos para o próprio pesquisador. Desta forma, Prodanov (2013),
relata que Método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que devemos
empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Os métodos
que fornecem as bases lógicas à investigação são: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo,
dialético e fenomenológico. Neste sentido, Nicolau (2013), recomenda-se que a pesquisa siga
o seguinte encadeamento:
Escolha do tema: podem ser utilizados alguns critérios para ajudar na escolha do tema, como
originalidade (mesmo que o trabalho não seja original deve apresentar alguma novidade,
novo enfoque, novos argumentos ou pontos de vista), relevância (importância ou utilidade),
viabilidade (econômica e de tempo), preparo técnico e existência de fontes;
Revisão de literatura: embora ao se escolher um dado tema já seja conhecido algo sobre o
mesmo, a releitura exploratória tem o mérito de aumentar a extensão e a profundidade dos
conhecimentos conhecidos, ajudando a distinguir o secundário do essencial e facilitando a
delimitação do conteúdo dos temas a investigar;
Problematização: transformação de uma necessidade humana em problema. O pesquisador
deve ter ideia clara do problema que pretende resolver, da dúvida a ser superada, caso
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contrário sua pesquisa correrá o risco da prolixidade, da falta de direção, da ausência de algo
para se resolver. Se o problema é estabelecido de forma clara, ele desencadeará a
formulação da hipótese geral, que será comprovada no desenvolvimento do texto. Ao optar
por uma solução que deseja demonstrar (ou seja, a hipótese, nascida do problema
apontado), tem-se uma tese;
Seleção/delimitação do assunto: deve-se delimitar o problema que se quer ou se precisa
estudar para analisa-lo em profundidade. Mesmo que todos os aspectos sejam considerados
importantes, devem ser tratados um por vez e, ao escolher um deles, abandonam-se os
outros. Esta é uma prerrogativa do método.
Mediante ao exposto, surge a necessidade da padronização destes elementos, caracterizada
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), sendo esta uma Entidade privada e
sem fins lucrativos, cujo propósito é:
prover a sociedade brasileira de conhecimento sistematizado, por meio de
documentos normativos, que permita a produção, a comercialização e o
uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável nos mercados
interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico e
tecnológico, proteção do meio ambiente e defesa do consumidor (ABNT,
2017).

Por conseguinte, dentro da estrutura social presente na área científica, as universidades
representam um grande aporte na produção do conhecimento, usufruindo destes requisitos
como modelos de introdução, desenvolvimento e afirmação dos estudos técnicos acerca de
temas específicos.
Informatização na Pesquisa Científica
De acordo com Petri e Weber (2006), a globalização é um fenômeno altamente abrangente, o
qual ultrapassa as fronteiras, influenciando os mais diversos setores da sociedade, como
cultural, social, financeiro, econômico e educacional. Esse fenômeno é facilitado pela rapidez
nas comunicações, transportes e alimentado pela informática, como consequência a
globalização rompe todos os limites imagináveis. Advento deste fenômeno estão as inovações
na área da educação. Neste sentido, estas ferramentas permitem a melhoria dos processos
internos de aprendizagem e a interação entre a produção científica e o agente consumidor das
matérias disponíveis. Essa interação oportuniza a participação da sociedade efetivamente das
publicações em todos os aspectos do conhecimento.
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Entretanto, McLuhan (2005), informa que as consequências da evolução das novas tecnologias,
centradas na comunicação e difusão do conhecimento, ainda não se fizeram sentir plenamente
no ensino, pelo menos na maioria das nações. Contudo, a aprendizagem a distância, sobretudo
a baseada na Internet, parece ser a grande novidade educacional neste início de novo milênio.
A educação opera com a linguagem escrita e a nossa cultura atual dominante vive impregnada
por uma nova linguagem, a da televisão e a da informática, particularmente a linguagem da
Internet. A cultura do papel representa talvez o maior obstáculo ao uso intensivo da Internet,
em particular da educação a distância com base na Internet. Por isso, os jovens que ainda não
internalizaram inteiramente essa cultura adaptam-se com mais facilidade do que os adultos ao
uso do computador. Eles já estão nascendo com essa nova cultura, a cultura digital.
Nesse sentido, DOS SANTOS (2008), informa que a busca sistemática de informações científicas
é uma atividade indispensável à realização da pesquisa. Esta atividade fornece uma visão global
sobre o estado da arte referente ao campo de atuação abordado, permitindo ao pesquisador
obter uma noção clara sobre a influência de sua pesquisa no desenvolvimento do referido
campo. Além disso, evita a realização de atividades de pesquisa já desenvolvidas. O Esquema 1
apresenta uma abordagem passível de ser adotada.
Esquema 1: Etapas sistemáticas no processo de levantamento bibliográfico

Fonte: DOS SANTOS (2008)

961

Assim, Teixeira (1997), informa que em 1989 foi implementada a Rede Nacional de Pesquisa
(RNP) que se tornou a chave dessa grande rede de computadores existente hodiernamente,
rompendo paradigmas e nos colocando em plena revolução ''informacional''. O principal
objetivo era promover e incentivar a troca de informações entre cientistas brasileiros e
estrangeiros, permitindo um intercâmbio global de conhecimentos. Desse modo, a internet
integra os esforços em redes acadêmicas no país, de forma independe da plataforma, isto é,
pode se conectar a qualquer tipo de meio.
HIPERTEXTO
Komesu e Galli (2014), explicam que a contraparte constitutiva da atividade de escrita, a
atividade de leitura pode ser concebida de diferentes perspectivas teóricas. No campo dos
estudos da linguagem, pode-se destacar, por exemplo, as abordagens estruturalistas,
cognitivista, interacionista, discursiva, as quais têm pontos de aproximação e de
distanciamento no que se refere ao tratamento dado à temática também, por outras. Para
tanto, Marcuschi e Xavier (2004), analisam as características de um conjunto de gêneros
textuais, que, por sua vez, estão emergindo no contexto da tecnologia digital em ambientes
virtuais. Os gêneros emergentes nessa nova tecnologia são relativamente variados, mas a
maioria deles tem similares em outros ambientes, tanto na oralidade como na escrita. Contudo,
sequer se consolidaram, esses gêneros eletrônicos já provocam polêmicas quanto à natureza e
proporção de seu impacto na linguagem e na vida social. Isso porque os ambientes virtuais são
extremamente versáteis e hoje competem, em importância, entre as atividades comunicativas,
ao lado do papel e do som.
A partir deste contexto, o termo hipertexto foi em 1964 para referir uma escritura eletrônica
não-sequencial e não-linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número
praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real.
Assim o pesquisador tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir de
assuntos tratados no texto sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por
um autor (MARCUSCHI; XAVIER, 2004). Assim, trata-se de uma forma de estruturação textual
que faz do hiperleitor simultaneamente coautor do texto final. O hipertexto caracteriza-se,
pois, como um processo de escritura/leitura eletrônica multilinearizado, multiseqüencial e
indeterminado, que introduz um novo ambiente de escrita, constituído por escrita eletrônica,
tendo em vista a tecnologia de base.
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Entretanto, ainda existe a dificuldade em conceituar hipertexto por questões culturais, como
informa Koch (2007), pois é referenciado como texto impresso, sendo conceituado a partir da
unificação de ideias e de dados interconectados, de tal modo que estes dados possam ser
editados unicamente no computador, sendo caracterizado como metáfora do pensamento.
Dessa forma, corresponde a uma técnica, uma estrutura de dados e uma interface de usuário,
uma coleção de textos, imagens e sons, ligados por atalhos eletrônicos para formar um sistema
que se ramifica de modo a permitir ao leitor virtual o acesso praticamente ilimitado a outros
textos, na medida em que procede a escolhas locais e sucessivas em tempo real. Suas principais
características abordam a não-linearidade ou não-sequencialidade, volatilidade, espacialidade
topográfica,

fragmentariedade,

multissemiose,

descentração

ou

multicentramento,

interatividade, intertextualidade, conectividade e virtualidade. Por conseguinte, torna o
hipertexto em um texto aberto ou “múltiplo”, constituindo uma rede, tratando de temas
diversos, embora interligados por meio dos hiperlinks. Por esta razão, o hipertexto não é feito
para ser lido do começo ao fim, mas por meio de buscas, descobertas e escolhas, que irão levar
à produção de um sentido possível, entre muitos outros, possibilitando escolher a sequência
do material a ser estudado.
ANÁLISE DO HIPERTEXTO COMO FERRAMENTA DE PESQUISA ACADÊMICA
De acordo com Braga (2004), informa que o hipertexto é hipermodal (texto verbal, som,
imagem) e que, nesse tipo de texto, o conjunto de recursos, já utilizados também em textos
impressos, é ampliado e ressignificado, visto que as redes hipertextuais permitem uma conexão
mais livre entre as informações veiculadas pelas unidades textuais construídas a partir de
diferentes modalidades, favorecendo, inclusive, a construção de textos científicos e materiais
didáticos, na medida em que uma mesma informação pode ser complementada através da
pesquisa de outro hiperleitor, reiterada e sistematizada ao ser apresentada na forma de um
complexo multimodal.
Do ponto de vista da produção científica, a função dêitica monitora o hiperleitor no sentido da
seleção de focos de conteúdo, porções de hipertextos que devem merecer sua consideração
caso esteja interessado em obter uma leitura mais aprofundada daquela pesquisa científica,
mais rica em matizes sobre o tópico em tela. Eles servem, portanto, como pistas dadas ao
pesquisador para que busque no hipertexto as informações necessárias que lhe permitam
detectar o que é relevante para solucionar o problema que lhe é posto, ou seja, aquelas que
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vão produzir, naquele contexto, efeitos contextuais, que são dotadas de saliência relativamente
àquele background (SPERBER; WILSON, 1986). Como operadores de coesão que são, cabe,
portanto, ao investigador fazê-los funcionar como orientadores da hiperleitura na direção de
sentidos coerentes e compatíveis com a metodologia científica postulada no texto científico.
Dessa forma, Foltz (1996), ao analisar o papel da coerência no hipertexto, caracteriza-a como
processo de incorporação de premissas ao texto base. Por conseguinte, proporcionar a
manutenção da pesquisa através de estudos científicos, na qual observa-se a integridade da
coerência e integração conceitual e temática a respeito do objeto a ser investigado, mas como
proposta ao pesquisador e como ponto de vista organizador. Assim, entre argumentos com
maior partilhamento de elementos haverá uma relação mais estreita, mas no caso de
proposições sem essa ligação manifesta, o hiperleitor deverá providenciar o preenchimento de
lacunas com inferências íntegras. Para realizar essa tarefa de preenchimento ou inferenciação,
se deve investir conhecimentos de natureza acadêmica, havendo, assim, uma abrangência da
metodologia do trabalho científico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em certo sentido, pode-se dizer que, na atual sociedade da informação, a Internet é uma
espécie de protótipo de novas formas de comportamento comunicativo. Portanto, é possível
expressar, de forma relativamente eficiente, a prática pluralista de fontes de conhecimento
compartilhado, a vista da imensa abrangência em diversos segmentos científicos e
tecnológicos.
Dessa forma, a simulação da diversidade de contextos de construção do conhecimento
reorienta as aprendizagens acadêmicas no sentido de expandir as atividades de pesquisa em
uma conversão metodológica de resolução de problemas através do hipertexto, tornando mais
flexível e ágil. Assim, nesse ambiente de formação de ciência, notadamente se qualifica através
da (re)criação do vínculo social com o saber (estudo e pesquisa), no desenvolvimento de um
senso crítico coletivo, que se manifesta do lugar físico para o virtual e do modelo de informação
para o discernimento que orientará o progresso da Educação para a Sociedade do
entendimento.
Por fim, identificou-se os critérios para a aplicação do hipertexto como ferramenta de pesquisa
científica, assim como a metodologia da prática do hipertexto na produção científica, sendo
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constituído pelo desenvolvimento do conhecimento a partir da própria pesquisa realizada neste
cenário, elucidando, assim, os objetivos da utilização do hipertexto como ferramenta de
pesquisa científica. Outrossim, como recomendação para próximas pesquisas, sugere-se a
investigação dos riscos inerentes da utilização do hipertexto como alternativa de práticas de
estudos científicos.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo enfatizar a importância da comunicação na produção de
informações e conhecimentos, a partir da análise de situações vivenciadas ente um programa
de Pós-Graduação e a Unidade Acadêmica, à qual ele está vinculado, retratando efeitos
positivos quanto negativos. Neste contexto, surge o seguinte questionamento: de que maneira
a comunicação interna e os procedimentos previstos no modelo burocrático interferem no
processo de concessão de passagens, diárias e hospedagens dos Programas de Pós-Graduação
em Educação e o Departamento de Educação, Campus I (DEDC–I)? Acompanha esta questão o
objetivo geral, a saber: identificar se os mecanismos existentes possibilitam uma comunicação
eficiente e eficaz capaz de assegurar a articulação entre os Programas de Pós-Graduação em
Educação e o Departamento de Educação, Campus I (DEDC–I). A ideia consiste em entender se
esta relação é capaz de dinamizar a tramitação dos processos financeiros ao tempo que
identifica se os mecanismos existentes oferecem meios para que haja uma comunicação
eficiente capaz de reduzir as situações de entraves na gestão financeira e na articulação entre
o Departamento de Educação e os Programas de Pós-Graduação a ele vinculados. Neste sentido
a fundamentação teórica está amparada em comunicação organizacional e Teoria Burocrática.
Do ponto de vista metodológico, esse artigo teve como ponto de partida um levantamento
documental e de dados, referentes à tramitação de processos de passagem, diárias e
hospedagem, utilizando como referência os processos tramitados nos anos de 2015 e 2016 no
PPGEduC e GESTEC. Em seguida foi realizada uma análise documental sobre os entraves
causados por falhas na comunicação entre o Departamento de Educação Campus I e os
Programa de Pós-Graduação a este vinculados. Concluímos que apesar de existirem vários
canais de acesso a comunicação, ainda assim, existe o desconhecimento de informações
relevantes pelas pessoas envolvidas na tramitação dos processos e por conta disso ocorrem
múltiplas interpretações em ações e procedimentos. A Comunicação Organizacional deve ser
construída de forma a permitir o conhecimento dos procedimentos por todos os envolvidos,
sendo elaborada e transmitida de forma clara trará resultados favoráveis, em tempo e sem
prejuízos. A leitura e intepretação da legislação externa (leis, decretos, instruções normativas)
e externas (resoluções dos Conselhos Superiores, Portarias e Instruções Normativas) facilitarão
o desempenho dos servidores no sentido de atender às solicitações e, consequentemente, a
instituição atingirá os objetivos, em particular os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
(PPGs) vinculados ao Departamento de Educação, campus I em Salvador (DEDC – I).
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INTRODUÇÃO
O presente estudo propõe ressaltar a importância da comunicação clara na produção de
informações, considerando os efeitos positivos ou negativos, no caso específico o processo de
comunicação entre o Departamento de Educação - campus I da Universidade do Estado da
Bahia e os Programas de Pós-Graduação a ele vinculados. Os autores KUNSCH (2009),
MINTZBERG (1999), SARAIVA (2002), SILVA (2004) e VIEIRA (2004), trazem os tópicos
Comunicação Organizacional, Comunicação Humana e a Teoria da Burocracia para
fundamentar o estudo. A vivência das autoras em Programa de Pós-Graduação, com atuação
na área administrativa como técnica ou na área acadêmica, na condição de docente, tem
acentuado a compreensão de que o processo de comunicação é essencial para que as
atividades sejam implementadas e os objetivos atingidos.
A ênfase está nas situações que evidenciam entraves nos processos de realização de despesas,
a exemplo de concessão de passagens, diárias e hospedagens. As autoras percebem que as
informações transmitidas entre as coordenações dos Programas de Pós-Graduação em
Educação e o Departamento de Educação, Campus I (DEDC–I), passam por um fluxo
conturbado, que nem sempre atingem o resultado esperado e dificultam a dinamização na
tramitação dos processos.
O ambiente geral das instituições públicas ou organizações da iniciativa privada, composto por
elementos tecnológicos, econômicos, político-legais, socioculturais e internacionais, impõe a
estas o repensar quanto a forma de atuar, cabendo aos gestores se adequarem à nova forma
de gerir atendendo a nova dinâmica, admitindo a presença da tecnologia na comunicação, não
de forma superficial, mas de forma completa, envolvendo as pessoas nos processos, utilizando
a tecnologia da informação e da comunicação possibilitando o avanço e o desenvolvimento da
organização ou instituição.
Toda e qualquer atividade no âmbito da organização depende da comunicação, mas para que
não haja falhas e interpretações incorretas a comunicação deve ser clara sem deixar espaço
para dúvidas, pois se o processo de comunicação não funcionar de forma adequada,
certamente surgirão problemas futuros.
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Entendemos por processo de comunicação, todas as mensagens enviadas ou recebidas na
organização e existem diversos instrumentos que podem ser utilizados para o envio e
recebimento dessas mensagens, intranet, murais, telefone, jornais internos, comunicados
oficiais, sites, correspondência eletrônica, formulários e outros. Todos esses instrumentos
devem ser utilizados com cautela e responsabilidade pelos indivíduos que atuam nesses
processos comunicacionais (VIEIRA,2004).
Neste contexto, a inciativa das autoras surge do questionamento: de que maneira a
comunicação interna e os procedimentos previstos no modelo burocrático interferem no
processo de concessão de passagens, diárias e hospedagens dos Programas de Pós-Graduação
em Educação e o Departamento de Educação, Campus I (DEDC–I)? Assim o objetivo geral
consiste em identificar se os mecanismos existentes possibilitam uma comunicação eficiente e
eficaz capaz de assegurar a articulação entre os Programas de Pós-Graduação em Educação e o
Departamento de Educação, Campus I (DEDC–I).
Este texto caracteriza-se como de natureza descritiva, que consiste na interpretação e descrição
da realidade, sem qualquer interferência na unidade de estudo, definido pelo processo de
comunicação entre a unidade acadêmica, departamento, e seus Programas de Pós-Graduação.
A escolha da natureza da pesquisa tem como referência a definição utilizada por Sylvia Roesch
(1999), quando relata que a partir do objetivo estabelecido é possível delinear a metodologia,
quanto à natureza, abordagem, procedimentos de coleta e análise de dados.
Em relação à abordagem, para a citada autora a pesquisa qualitativa apresenta importância
crescente e tem por objetivo descrever e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social.
A abordagem qualitativa é empregada sem desprezar a abordagem quantitativa, responsável
pelos dados para subsidiar a análise exploratória e comparativa das informações coletadas.
Registramos ainda, que a pesquisa bibliográfica foi o método utilizado para o desenvolvimento
desse trabalho, através do levantamento de trabalhos científicos sobre a temática em discussão
e documentos institucionais, a fim de evidenciar situações de entraves e a relação com o
processo de comunicação entre Programas de Pós-Graduação e unidade Acadêmica (GIL, 2002).
Paralelamente foi empregada a pesquisa documental através da leitura de documentos que
forneceram elementos para um melhor entendimento do funcionamento dos programas de
pós-graduação em educação vinculados ao DEDC na Uneb.
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Justifica-se a realização do estudo sob o olhar de membros da comunidade acadêmica no
sentido de ampliar a compreensão concernente ao processo de comunicação interna, sua
relação com a comunicação humana e seus efeitos no alcance dos objetivos institucionais.
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
A Comunicação Organizacional integra as pessoas e seus relacionamentos no ambiente de
trabalho, os processos e suas respectivas instruções de procedimentos, e os sistemas
informatizados, seja no âmbito das instituições públicas seja nos empreendimentos da iniciativa
privada, suas redes de relacionamento e sociedade. Esta comunicação organizacional pertence
a um campo de conhecimento abrangente inserido entre o objeto de estudo da teoria das
organizações, as organizações em geral e a teoria da comunicação humana. KUNSCH, (2009b,
p.64), ressalta que de início os estudos estavam focados nas áreas de administração, porém
com o avanço da tecnologia da informação e comunicação, enfrentado e absorvido pela
sociedade, atualmente estes estudos “se concentram muito mais no âmbito das ciências da
comunicação”.
Para entender melhor a comunicação nas instituições apresentamos breve retrospectiva nos
estudos realizados sobre a comunicação organizacional. Esse assunto só passou a despertar o
interesse de estudiosos a partir da segunda metade da década de 1940. Até o início da década
de 1960, os estudos eram voltados somente para comunicação de negócios na comunicação
industrial, considerando que em 1967 os estudos ainda se limitavam na visão instrumental da
comunicação. Nesta linha de exame do desenvolvimento da comunicação no processo da
organização, em 1972, W. Charles Redding defendeu a necessidade de avaliar o processo de
comunicação nas instituições na perspectiva de uma teoria mais ampla do tema. Assim,
preocupado com a comunicação interna, quanto à sua efetividade e participação referente aos
objetivos institucionais, por meio de dez postulados defendeu a importância dos receptores e
o princípio da comunicação humana no âmbito das organizações.
Com o intuito de proporcionar melhor entendimento da parceria comunicação humana e
comunicação na instituição, detalhamos a seguir os mencionados postulados defendidos por
Redding e interpretados pela autora Margarida Kunsch (2009):
1. Posicionamento da significação (do significado)
interpretativos de recepção, e não no uso de transmissão.

nos

processos
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2. Qualquer coisa é uma mensagem em potencial – insere-se o debate sobre a
comunicação não-verbal, que à época não tinha sido suficientemente
explorada.
3. Administrar a comunicação organizacional é saber ouvir, e não refutar as
informações.
4. A mensagem recebida é aquela que o receptor recria (percepção seletiva).
5. Importância do feedback nas organizações, com distinção entre feedback
receptivo e feedback responsivo.
6. Atentar para o fator custo ou a deficiência das interações comunicativas nas
organizações.
7. A redundância da mensagem deve ser equilibrada de acordo com seu custo
de eficiência.
8. É preciso ter cuidado com os exageros de comunicação e dosá-la conforme
a capacidade de absorção dos receptores.
9. Atentar para os efeitos de transmissão em série (mudança de significado
devido a distorções e filtros).
10. Considerar o clima organizacional para a comunicação como mais
importante que as habilidades e técnicas comunicativas. Kunsch (2009b, p.67)

Em 1978, Goldhaber et al., através da análise do “Estado da arte da comunicação
organizacional” identificaram duas grandes áreas de pesquisa: fluxo de informação (redes
comunicacionais); e fatores perceptivo comportamentais (percepção dos membros, clima
organizacional), além da divisão do trabalho e dos mecanismos de coordenação, a estrutura da
instituição sofre a influência da especialização.

Esta, em uma dimensão horizontal,

corresponde à subdivisão das tarefas desenvolvidas pelas pessoas e é resultado da repetição
de atividades e procedimentos padronizados. Já a dimensão vertical caracteriza-se pela
supervisão e controle do trabalho pelas autoridades hierarquicamente competentes.
A divisão apresentada facilita a compreensão sobre o funcionamento da instituição, utilizando
como referencial os cinco tipos de fluxos elencados por Mintzberg (2003), a saber: o fluxo de
autoridade formal, fluxo de atividade regulamentada, fluxo de comunicação informal, conjunto
de constelações de trabalho e o fluxo de um processo de decisão ad hoc.
O fluxo de autoridade formal obedece à cadeia de hierarquia formal constituída, representando
o quadro exato da divisão do trabalho, quantos e quais cargos existem, como estão agrupados
em unidades e como a autoridade formal flui entre eles. Na segunda posição, encontramos a
composição das atividades realizadas, as orientações e instruções por parte da hierarquia
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administrativa, do sistema de informações seja como avaliação dos resultados apresentados
seja como assessoramento para a tomada de decisão, as quais são identificadas pelo fluxo de
atividade regulamentada, que demonstra, também, a autoridade e a hierarquia, porém “coloca
mais ênfase na padronização do que na supervisão direta” (MINTZBERG, 2003).
Em outro lado, o fluxo de comunicação informal é composto pelos centros não constantes da
estrutura oficial da instituição, das redes de comunicação informal que complementam e,
muitas vezes, cercam os canais de autoridade e de regulamentação.
O quarto fluxo abrange o conjunto de “constelações de trabalho”, formado por pessoas que
atuam na instituição, reunidas em grupos de amigos não relacionados à hierarquia
organizacional, para desenvolverem o trabalho. Ressaltamos que cada grupo convive com
decisões distintas, proporcionais ao seu respectivo nível hierárquico. Por último, temos o fluxo
de um processo de decisão ad hoc, ou seja o fluxo de uma decisão estratégica do início ao fim,
envolvendo todos os órgãos que têm interferência na decisão que deverá ser tomada. Os cinco
fluxos aqui apresentados relatam a complexidade de gerir uma instituição independentemente
da sua missão, finalidade, tamanho ou setor em que atua.
A comunicação organizacional decorre do período da Revolução Industrial do século XIX que
culminou em mudanças no relacionamento. A expansão das organizações e o aumento das
indústrias implicaram na alteração das relações, as quais deixaram de ser familiares, alterando
para a relação empregados e empregadores. Neste mesmo contexto, houve mudança também
na maneira de produzir e no processo de comercialização da época, quando a divisão do
trabalho provocou a mudança da estrutura organizacional, criando unidades separadas. Surge
então, a necessidade de estabelecer a comunicação entre as unidades de uma mesma
organização, seja pública ou da iniciativa privada, de criar novas formas de comunicação com o
público interno através de publicações dirigidas aos colaboradores, servidores ou funcionários,
e com o público externo através de publicações de divulgação dos serviços e bens. Está criada
a comunicação organizacional interna e externa.
No Brasil, a comunicação organizacional só ocorre quase 100 anos depois a partir da década de
1950, segundo Kunsch (2009a) a comunicação organizacional passaria, sucessivamente, por
uma era do produto (década de 1950), da imagem (década de 1960), da estratégia (décadas de
1970 e 1980) e da globalização (década de 1990).
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Kunsh (2009a) acrescenta que os estudos sobre mudanças organizacionais e principalmente os
estudos sobre mudanças de estratégias, afirmam que a comunicação é essencial para um
processo bem sucedido, caracterizando-se como fator extremamente importante tanto na vida
pessoal dos colaboradores, servidores ou funcionários, como no dia a dia de uma organização,
todas as informações que são produzidas e transmitidas causam impactos que podem ter um
efeito bom ou ruim no desenvolvimento das atividades. A comunicação deve ser eficiente e
eficaz, mas o maior desafio é gerenciar esta comunicação em todos os níveis de forma
integrada, definindo sua filosofia em estreita relação com os objetivos da instituição e
adequado às ações específicas, promovendo confiança e credibilidade nas formas de
relacionamento organizacional alinhadas à pluralidade dos sistemas de informações (VIEIRA,
2004).
PROCESSO DE COMUNICAÇÃO: A RELAÇÃO COM O MODELO BUROCRÁTICO
Outro desafio não menos importante é utilizar as características da Teoria da Burocracia de
forma inteligente, posto que no senso comum os procedimentos burocráticos transmitem a
ideia de lentidão, ações desnecessárias com circulação e acúmulo de papeis impedindo
soluções rápidas, uma rotina ineficiente. Registramos que na prática, a burocracia organiza de
forma eficiente, explica detalhadamente como as coisas deverão ser feitas e as informações
quando não processadas de forma clara dentro de uma organização podem criar barreiras que
prejudicam o fluxo da comunicação. Portanto, é necessário permitir que a transmissão e a
recepção de informações aconteçam de forma clara a fim de possibilitar às pessoas envolvidas
compreender o sentido de suas ações, evitando estrangulamento no fluxo da comunicação e,
consequentemente, as dificuldades na tramitação de processos.
Notamos que há uma necessidade de se compreender melhor o funcionamento da PósGraduação stricto sensu em relação à demanda de passagens, diárias e hospedagens e de
entender como ocorre o fluxo de comunicação na tramitação desses processos. Este estudo
considerou principalmente a experiência profissional das autoras no Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) e no Programa de Pós-Graduação
em Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação (GESTEC) da Universidade do Estado da Bahia
(Uneb).
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O PPGEduC pelo fato de possuir mestrado e doutorado, e o GESTEC por oferecer em média 50
vagas/ano para o mestrado, têm demanda substancial nas despesas com passagens, diárias e
hospedagens e como todo programa de pós-graduação requer dinamismo, celeridade e um
fluxo comunicacional contínuo e sem ruídos. Sendo uma pós-graduação stricto sensu, dentre as
inúmeras atividades que fazem parte de seu cotidiano, as que mais se destacam são as bancas
de defesa, considerando que precisam atender os prazos regimentais e os eventos científicos
tais como: Congressos, Seminários, Simpósios e outros que também demandam despesas com
passagem, diárias e hospedagens, pois são imprescindíveis para o desenvolvimento do
processo formativo dos docentes e discentes do Programa.
Essas solicitações devem ser atendidas de forma rápida, mas para isso elas precisam ser claras
desde a fase inicial, com o preenchimento do formulário de solicitação até o despacho que
segue ao final de cada processo. Em análise feita na tramitação de processos de 2014 a 2016,
período no qual foi feito o levantamento de dados, percebemos que Inúmeras vezes processos
foram cancelados, bilhetes foram emitidos em cima da data causando desistência por parte do
solicitante, o que gerou perda de recurso para a instituição, em alguns casos desconforto por
parte dos solicitantes com a impossibilidade de planejar previamente sua viagem, emissões
equivocadas, enfim em todos os casos tiveram como consequência desgaste e
constrangimentos tanto para o solicitante como para os técnicos envolvidos.
Toda essa experiência nos mostrou que os processos comunicacionais por mais que necessitem
de dinamismo não podem se desvincular de normas e regulamentos, é importante o
entendimento de que a burocracia nas organizações possui uma lógica, pois, a mesma evita
múltiplas interpretações em ações e procedimentos. A Teoria da Burocracia de Max Weber
defende a forma detalhada de explicar como as atividades serão realizadas, tem por base a
racionalidade, ou seja, os meios devem ser analisados e estabelecidos de maneira totalmente
formal e impessoal, a fim de alcançarem os fins pretendidos. Para Weber, a burocracia, tem
respaldo no conhecimento técnico com o objetivo orientar as ações e assegurar a eficiência
administrativa. (SILVA, 2004 e SARAIVA, 2002)
O uso dos procedimentos burocráticos de forma consciente permite a organização eficiente
dos processos e ao mesmo tempo explica detalhadamente como as atividades deverão ser
realizadas. A organização depende de uma rede formal que determine os relacionamentos
dentro das organizações. Diferente da Teoria Clássica que se preocupava com a estrutura
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organizacional e a Teoria das Relações Humanas, a qual tinha uma abordagem humanística mais
preocupada com a pessoas.
Os parâmetros da burocracia permitem que a organização apresente sua estrutura de cargos,
cujas atribuições e limites definidos são pelas normas, organizados de forma hierárquica, os
cargos superiores supervisionam e controlam os cargos inferiores, existe uma divisão
sistemática do trabalho em que as funções são diferenciadas e o desempenho de cada uma das
funções fica a cargo de indivíduos com autoridade.
Na prática, a burocracia é imprescindível nos processos comunicacionais, principalmente os que
envolvem recursos financeiros. Cada vez mais as instituições de educação superior lutam para
usar a burocracia de forma estratégica. O principal caminho para se conseguir esse objetivo é
fazer com que a transmissão e a recepção de informações aconteçam de forma clara para que
as pessoas envolvidas possam compreender o sentido de suas ações, evitando
estrangulamento no fluxo da comunicação e, consequentemente, as dificuldades na tramitação
de processos, em específico, referentes às despesas de concessão de diárias, aquisição de
passagens e hospedagens, os quais viabilizam

o desenvolvimento e crescimento

principalmente de sua Pós-Graduação. O conhecimento dessas informações permite aos
envolvidos o entendimento de como funciona a gestão dos recursos financeiros, quais as
diretrizes, a competência de cada órgão, enfim, permite que a tramitação dos processos possa
fluir de forma melhor e bem mais eficaz.
CONCLUSÃO
Um dos principais problemas na comunicação institucional é o desconhecimento que ocorre
por falta de leitura e total desprezo por normas e procedimentos. Na Universidade, autarquia
da administração estadual, a sua atuação por meio de setores e departamentos, deve ser
implementada a partir do que dispõe a legislação, abrangendo também as resoluções oriundas
dos Conselhos Superiores. Neste sentido, as informações são disponibilizadas no Portal da
instituição, comunicados são enviados através de e-mails, portanto, cabe aos servidores e
interessados a leitura de todas essas informações.
Nos processos referentes às despesas com passagens e hospedagens e diárias, quando há o
desconhecimento de informações pelas pessoas envolvidas no processo de tramitação, os
resultados podem ser desastrosos com impactos bastante negativos para a instituição.

974

A Comunicação Organizacional deve ser construída de forma a permitir o conhecimento dos
procedimentos por todos os envolvidos. O processo de comunicação bem elaborado e
transmitido de forma clara trará resultados favoráveis, em tempo e sem prejuízos. A leitura e
intepretação da legislação externa (leis, decretos, instruções normativas) e externas
(resoluções dos Conselhos Superiores, Portarias e Instruções Normativas) facilitarão o
desempenho dos servidores no sentido de atender às solicitações e, consequentemente, a
instituição atingirá os objetivos, em particular os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
(PPGs) vinculados ao Departamento de Educação, campus I em Salvador (DEDC – I). A leitura e
interpretação permitirão que o fluxo comunicacional existente destinado à concessão de diárias
e aquisição de passagens e hospedagens entre esses setores dos Programas e o setor financeiro
do DEDC–I transcorra sem transtornos.
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RESUMO
As transformações ocorridas no final dos anos 70, do século passado, desencadearam uma
rápida mudança nas estruturas produtivas na base da sociedade contemporânea, porém essa
não poderá ser por decreto, e sim por uma reforma do pensamento. Nessa ótica, faz-se
necessário que o profissional de educação tenha uma formação que lhe possibilite enfrentar os
novos desafios impostos na sua práxis docente de forma consciente do seu papel. Portanto, a
formação do profissional de educação deverá possibilitar uma equilibrada articulação entre as
inovações tecnológicas e a tradição pedagógica, haja vista que a utilização das tecnologias como
recurso pedagógico não pode se reduzir à visão simplista de um treinamento operacional. Ao
contrário, a formação docente deve desencadear uma visão crítica acerca do uso das
tecnologias na área da educação, de forma a evitar a tentação das “modas” pedagógicas. Assim,
o presente estudo busca investigar se os cursos de licenciatura em Pedagogia estão formando
professores com conhecimento que possam articular inovação tecnológica e tradição e sob que
perspectivas pedagógicas essas se articulam. Como objetivos específicos destacam-se:
identificar conteúdos curriculares voltados ao ensino aprendizagem de TDIC nos currículos dos
cursos de licenciatura das universidades federais da Bahia; verificar a presença das Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação nos objetivos e no perfil do egresso e analisar os
conceitos e sentidos atribuídos às Tecnologias no curso de pedagogia e a presença
(consequências, implicações) desses saberes na definição do perfil do pedagogo. Os dados
estão sendo coletados através de pesquisa documental dos currículos e ementas dos cursos de
licenciatura das universidades federais do estado da Bahia. A princípio, tem-se como foco
analisar a ocorrência da oferta de disciplinas voltadas às TDIC. Em seguida, serão analisados os
projetos pedagógicos dos cursos de Pedagogia das seis universidades federais do estado da
Bahia. O meio escolhido para a análise está sendo junto aos sites das referidas instituições de
ensino superior (IES).
Pavavras-chave: Formação de educadores. Inovação Pedagógica. Licenciatura. TDIC.

INTRODUÇÃO
A história da humanidade ao longo de sua existência demonstra que a mesma desenvolveu
gradualmente estratégias para ampliar suas possibilidades de comunicação e locomoção,
especialmente após a Segunda Guerra Mundial, e com impulso maior no final do século XX,
destacando-se as decorrentes da conexão do sistema de telecomunicações com a informática,
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que demarcaram importantes mudanças na relação entre tecnologia e sociedade. Nesse
contexto, verifica-se uma expansão significativa das formas de comunicação, principalmente
via computadores em rede e essa, usando a expressão de Manuel Castells (1999), por uma
sociedade em rede na qual a informação e o conhecimento são de extrema importância para o
homem.
Segundo Castells (1999) o mundo está passando por uma nova etapa de transformação que se
caracteriza como multidimensional, relacionada à aquisição de um novo paradigma de ordem
tecnológica. Entretanto, não se deve considerar as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) como sendo as agentes ativas da transformação na sociedade, pois apesar de seu papel é
a sociedade “que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses
das pessoas que utilizam as tecnologias” (CASTELLS, 1999, p. 17).
A tecnologia não é um fim em si mesma, como pontua Schneider (2002) quando discute que a
tecnologia existe para servir ao homem e não para que este a sirva. O mesmo alerta acerca da
necessidade de o homem aceitar, de forma consciente, o poder da tecnologia, sem idolatrá-la
(tecnofilia) ou rejeitá-la (tecnofobia), compreendendo que a mesma deve servir não somente
aos “sofisticados tecnicamente ou privilegiados economicamente”, mas a todos, como forma
de criar oportunidades iguais e evitar maiores desigualdades.
Pretto (2013) pontua que a sociedade dos Mass Media 16 ampliou as possibilidades de
comunicação. Partindo dessa afirmação e apurando o olhar sobre o momento atual (sociedade
do conhecimento), é possível perceber que transformações ocorridas no cotidiano
demonstram ter uma relação dialética com esse desenvolvimento e, consequentemente, com
o papel da educação e da escola na contemporaneidade.
Historicamente, o conceito de educação tem um sentido amplo, porém a ideia de escola e do
seu papel é concomitantemente transformada em seu significado ao longo da caminhada
humana, a depender da crise civilizatória que cada momento histórico vivencia. No contexto
vigente da sociedade brasileira, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL,
2013) conceituam escola como um local privilegiado para formação de cidadãos competentes
e apresentam os pré-requisitos do perfil ideal para atender ao novo paradigma do
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Tratam-se dos sistemas de produção, difusão e recepção organizados com tal finalidade, geridos por empresas
de comunicação em massa, podendo se tratar tanto de iniciativas públicas quanto privadas.
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conhecimento. O documento também recomenda a utilização dos meios eletrônicos na
educação com a finalidade de aperfeiçoar as situações de aprendizagem na sala de aula,
reconhecendo, entretanto, que esses não substituem o professor.
Sendo assim, a escola não pode desconhecer essa realidade e, muito menos, andar em sentido
contrário. Para Pretto (2013), a escola precisa estar em sintonia com o emaranhado de ações,
interações e retroações em que está inserida, ou seja, não pode desconhecer a realidade que
está fora dos seus muros e enxergá-la apenas como um mundo que existe em si mesma, cujo
reconhecimento fosse o reflexo fotográfico correto ou uma analogia equivalente ao próprio
objeto.
Ainda na visão de Pretto (2013), a escola precisa romper com o velho modelo promovendo uma
revisão na formação dos professores e do papel das universidades públicas nessa área.
Argumenta, ainda, que para se pensar em um novo modelo de educação é preciso trabalhar na
formação dos professores, porque só assim poder-se-á chegar mais perto dos alunos.
Para Tardy (1976), citado por Pretto (2013), os alunos fazem parte do universo visual, uma vez
que já nasceram em um contexto imagético, assim compondo a “civilização icônica”; já os
professores estão na considerada “civilização pré-icônica”, ou seja, ainda não alcançaram o
universo dinâmico das imagens. Para que estes consigam romper essa barreira e alcançar os
alunos, faz-se necessária uma reformulação do pensamento. Vale ressaltar que essa afirmação,
apresentada na década de 70, continua sendo um desafio no campo educacional.
A esse respeito Pretto (2013) adverte sobre a urgência da formação inicial e continuada do novo
educador e para tanto é mister levar em consideração que, no dia a dia da formação docente,
estejam presentes as questões voltadas para as Tecnologias Digitais da Informação e da
Comunicação com a finalidade de tornar tais profissionais preparados para vivenciar os novos
desafios. Diante disso, uma das principais questões que se levanta é: como as universidades
estão formando o professor para lidar com as chamadas “novas”17 tecnologias?
Nesse contexto, este trabalho pretende analisar qual perfil docente as universidades estão
formando, à luz das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Tal inquietação surgiu
ao longo das reflexões teóricas realizadas sobre o potencial das novas tecnologias na reforma
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Vale pontuar que pensar sobre o que seja uma nova tecnologia no contexto atual torna-se muito difícil, pois o
que é novo hoje, amanhã se torna obsoleto.
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do processo educacional contemporâneo na disciplina de Novas Tecnologias e Educação do
Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe, evidenciando-se, assim, que
analisar a educação neste mundo é também repensar a necessidade de maior aproximação
entre o papel das novas tecnologias e a formação dos professores.
Assim, como núcleo empírico da pesquisa, elegeu-se estudar como as universidades federais
do estado da Bahia organizam sua proposta pedagógica (ementário) para a formação inicial dos
professores com vistas os desafios do mundo que se está construindo ao tempo que as
mudanças ocorrem de forma muito veloz e em grandes dimensões. Para tanto, realizou-se uma
busca nas páginas eletrônicas das três instituições públicas pertencentes a esfera federal de
ensino superior do estado da Bahia, objetivando analisar até que ponto os cursos de
Licenciatura enfocam as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação em seus currículos.
A orientação metodológica que está conduzindo esta pesquisa é de caráter qualitativo. Visto
que, segundo Richardson (1999), esse tipo de pesquisa possibilita uma descrição dos sujeitos
em ação em um dado momento em uma dada cultura e busca captar as especificidades dos
dados e acontecimentos no contexto em que acontecem numa relação movente, dinâmica,
entre o mundo subjetivo e o mundo real, o mundo dos sujeitos. A pesquisa qualitativa ainda
proporciona uma visão alargada do objeto de estudo, permitindo compreender o objeto a partir
de análises descritivas e minuciosas, abrindo espaço para interpretações fidedignas, que se
aproximam progressivamente da realidade do objeto.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOAR NA SOCIEDDAE DO CONHECIMENTO
As transformações ocorridas no final dos anos de 1970 desencadearam uma rápida mudança
nas estruturas produtivas na base da sociedade. Isso gerou a necessidade de responder aos
desafios dos novos tempos, ou seja, exigem-se mudanças radicais de paradigmas nos sistemas
educativos. Encontram-se desafios em todas as áreas e com isso se faz necessária a formulação
de novas diretrizes para a educação. Para tanto, como bem enfatizam as Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica: ao educador compete a tarefa de acompanhar, participar e
formar um aluno cidadão que atenda aos desafios deste novo tempo, capacitado para lidar com
as mudanças que ocorrem na sociedade (BRASIL, 2013).
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Neste caso, a mudança não poderá ser por decreto e sim, como já foi dito, por uma reforma do
pensamento, como bem pontua Edgar Morin (2004) 18 que para haver tal reforma se faz
necessário, antes de tudo, reformar o pensamento dos educadores, ou seja, efetivar o
rompimento de paradigmas que muitas vezes são incorporados de forma inconsciente e
formam o que Bourdieu (1989), citado por Perrenoud (1999), chama de “habitus” 19 . As
implicações disso no atual momento histórico são de grande relevância, porém é perceptível
que as mudanças na realidade educacional ainda parecem ser frágeis e pouco visíveis.
A esse respeito Netto (2005) sinaliza a necessidade do profissional de educação ter uma
formação que lhe possibilite enfrentar os novos desafios impostos na sua práxis docente de
forma consciente do seu papel. Portanto, segundo o mesmo, a formação do profissional de
educação para a utilização das novas tecnologias como recurso pedagógico não pode se reduzir
à visão simplista de um treinamento operacional. Ao contrário, para esse estudioso, a formação
docente deve desencadear uma visão crítica acerca do uso das novas tecnologias.
Assim, para atender a essas novas exigências é preciso mudar o papel da escola. Teruya (2006)
discute que a escola, além de trabalhar o conhecimento, deve também educar para a vida como
bem apresenta o relatório organizado por Jacques Delors (2006): aprender a aprender,
aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.
A afirmativa supracitada nos incita a concluir que vivemos a chamada era do conhecimento e
essa propõe outra concepção de conhecimento: “menos discursivo mais operativo; menos
particular, mais interativo, comunicativo; menos intelectivo, mais pragmático; menos
setorizado, mais global; não apenas mais fortemente cognitivo, mas também valorativo”
(MIRANDA, 1997, p. 44).
Ampliam-se as responsabilidades do professor, exigindo-lhe novas habilidades e competências
para gerenciar o processo de ensino-aprendizagem e a capacidade de autoaprendizagem e
autonomia no domínio das novas tecnologias. No entendimento de Pierre Lévy (2000),
compreender e utilizar criativamente as possibilidades dessas tecnologias favorece a

18

Pensamento de Marx extraído de uma passagem nas teses de Feuerbach que diz respeito à noção de educação
e à reforma do pensamento. Edgar Morin apropriou-se e usa para exemplificar a reforma do ensino e da educação.
19
Disposições adquiridas na e pela prática real, ou “personalidade profissional” que expressam um saber-ser e um
saber-fazer profissionais e pessoais.
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construção, assim como a execução, de um sistema de processamento que permite reconstruir
a percepção do mundo.
Na visão de Libâneo (1999), a educação na “era do conhecimento” tem como figura de destaque
a informatização. Isso acontece ao mesmo tempo em que a profissão docente é desvalorizada
pelas políticas públicas. O autor afirma que o docente encontra-se entre uma crise de
autoestima provocada pelo baixo salário, descontentamento da opinião pública, formação
deficiente e ausência de metodologias.
Pedro Demo (2006) apresenta um posicionamento significativo sobre a desvalorização do
professor no cenário atual quando discute que os docentes estão em desvantagem em relação
aos discentes pelo fato de ainda resistirem ao uso das novas tecnologias e, em alguns casos, se
sentem ultrapassados. O autor sinaliza ainda que o professor precisa ser oportunizado a
construir, desconstruir e reconstruir seus saberes, ou seja, oportunidade de aprender bem. No
que se refere à formação docente, o pesquisador alerta que há quase tudo por fazer, a começar
pela formação inicial que precisa ser reformulada dentro de um processo de aprendizagem
pedagógica e tecnologicamente adequado e para tanto as universidades precisam analisar e
melhorar seus cursos de formação de professores.
Nesse cenário, os recursos tecnológicos que ganharam expressivo espaço na educação podem
desempenhar uma função relevante na universalização e na qualidade do ensino, o que vai
implicar em uma formação mais adequada e na mudança de perfil do profissional da educação
com vistas a enfrentar esses diferentes desafios (PRETTO, 2013).
No entendimento de Moran (2004), essa formação ainda está muito distante. Em sua
concepção, teoricamente a educação está avançada, porém a prática não acompanha, pois
ainda existe um fosso entre compreender e utilizar adequadamente os recursos tecnológicos
com criatividade de forma a explorar suas possibilidades.
Entende-se, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), que o
conhecimento depende da informação, mas o acesso à informação não significa acesso ao
conhecimento capaz de produzir novas formas de representação e compreensão da realidade.
Assim, o professor precisa ser formado para buscar a informação, precisa saber com clareza o
que procura para tornar a tecnologia útil e ao exercer sua profissão consiga estabelecer uma
comunicação significativa com os educandos e, ainda, que instrumentalize o professor para
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lidar com os recursos tecnológicos, não só com instrumento, mas também como formas de
construção e transformação do conhecimento, como apresenta Pretto (2013). Para tanto, urge
pensar em uma nova escola, uma escola do futuro (FIALHO, 2012) e essa deve ser construída
como uma obra de arte em que os atores envolvem-se com sua participação efetiva.
Nesse sentido, com base em Vasconcellos (2001), entende-se que os professores devem ter
acesso a uma formação que lhes garanta saberes necessários à organização e trato com os
conhecimentos na sua prática pedagógica (formação pedagógica); assim como a construção de
uma visão ampla da realidade e da educação, que lhes proporcione desenvolver a consciência
de seu papel como intelectual orgânico, colaborando para estabelecer na escola um espaço de
tensão e resistência (formação política).
Assim sendo, fica clara a importância da análise e adequação das matrizes curriculares de cursos
com foco na formação de professores, quando se adota as tecnologias como instrumentos de
melhoria do processo educacional.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)
Conforme já foi dito, nesta pesquisa, em andamento, estamos analisando alguns ementários20
dos cursos de formação de professores das universidades federais do estado da Bahia, muito
embora, para este artigo, apresentamos apenas os dados coletados na Universidade Federal da
Bahia (UFBA), haja vista a pesquisa está incompleta.
Instituição de ensino superior pública brasileira, considerada a maior e mais influente
universidade do estado da Bahia, com sede na cidade de Salvador e campi avançados no interior
do Estado. E, dados de 2012 informam que ela possui 94 cursos de graduação nos campi da
capital, doze no antigo campus de Barreiras e seis em Vitória da Conquista, quando se fala em
formação de professores constam a existência de 5 cursos em Salvador, aqui apresentados dois
desses:
Tabela 1 – Campus de Salvador
CURSO

DISCIPLINAS

NATUREZA

Pedagogia

Educação e Tecnologias Contemporâneas
Redes e Sistemas de Informação
Computador, Ética e Sociedade·

Obrigatório
Optativa
Obrigatória

Computação
20

Ementas disponíveis nos sites da Universidade Federal da Bahia.

CARGA
HORÁRIA
68h
51h
68h
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Educação e Tecnologias Contemporâneas
Empreendedores em Informática
Banco de Dados e Aplicações
Engenharia de Software I
Engenharia de Software II
Estruturas de Dados
Informática na Educação
Inteligência Artificial
Inteligência Artificial em Educação
Interação Humana-Computador
Introdução a Lógica de Programação
Introdução as Ling. Formais e à Teoria da Computação.
Laboratório de Banco de Dados
Laboratório de Informática na Educação
Laboratório de Inteligência Artificial
Laboratório de Programação I
Laboratório de Programação Visual
Laboratório de Programação Web
Prática de Ensino de Computação I
Prática de Ensino de Computação II
Produção de Material Educativo Digital
Programação Orientada a Objetos
Projeto de Software Educativo
Redes de Computadores I
Robótica Inteligente
Sistemas Básicos de Computação: Arquitetura e
Software
Sistemas Multimídia
Sistemas Web
Tecnologias Digitais como
Estratégias de Aprendizagem
Tópicos em Inteligência Artificial
Tópicos em Programação para Educação
Tópicos em Sistemas Multimídia
Fonte: https://www.ufba.br/cursos, jul. 2018.

Obrigatória
Optativa
Obrigatória
Obrigatória
Optativa
Obrigatória
Obrigatório
Optativa
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Optativa
Obrigatória
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Obrigatória
Obrigatória
Optativa
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Optativa
Obrigatória

68h
68h
68h
68h
68h
68h
68h
68h
68h
68h
68h
68h
51h
51h
51h
51h
51h
51h
68h
68h
51h
68h
68h
68h
41h
68h

Obrigatória
Optativa
Optativa

68h
68h
51h

Optativa
Optativa
Optativa

68h
51h
68h

Dos dados coletados, é importante pontuar que o uso de determinadas palavras e/ou
expressões voltadas para o tema, a exemplo de computador, informática e internet, não
caracteriza, necessariamente, uma relação direta com o desenvolvimento de competências e
habilidades para a formação do licenciado.
A apreciação das ementas dos cursos e disciplinas (tabela 1), apesar de usarem as terminologias
próprias das novas tecnologias, não apresentam em suas descrições as potencialidades
agregadas a esse cenário, visto que não possibilitam um posicionamento no sentido do
educando refletir e analisar criticamente as demandas impostas pelas transformações
tecnológicas, muito menos no sentido de propor dinâmicas inovadoras a partir das

983

possibilidades abertas pelas ementas em questão. Ou seja, do mesmo modo que discute Pretto
(1999), percebe-se deficiência na compreensão de que o professor precisa ser formado não
somente para saber lidar com os recursos tecnológicos, mas também para entender seu
emprego na construção, desconstrução e transformação do conhecimento.
E, sobre isso, é pertinente considerar a existência de um curso de Licenciatura em Computação
pela UFBA (Tabela 1), apresentando como sua principal meta formar o educador com
competência para atuar de maneira inovadora. No entanto, esse também padece do mau
enfrentado pelas demais IES, no quesito formação de professores para lidar com as novas
tecnologias e, aqui o obstáculo resiste justamente no tecnicismo e a fraca inter-relação com as
práticas educativas.
Logo, vale considerar que o universo acadêmico, ainda, não alcançou a efetivação de uma
proposta de trabalho de base interdisciplinar, aprendizagem colaborativa ou conhecimento em
rede como bem discute Lévy (2000), ao afirmar que o professor amplia a sua atuação ao
orientar os estudantes no processo individual de aquisição de conhecimento e, ao mesmo
tempo, oferece oportunidades para desenvolver processos de construção coletiva do saber.
Ao analisar as informações, provenientes das ementas, foi possível também extrair diversos
olhares sobre o tema discutido. Assim, foram selecionados fragmentos através dos quais é
possível relacionar questões específicas: “Conceitos básicos de computação”; “Conceitos e
histórico do desenvolvimento de ciência e tecnologia”; “A sociedade e as tecnologias
contemporâneas”; “A importância da mídia na educação”. E, a partir desses fragmentos, podese constatar a contradição que se aponta para a necessidade de discutir o processo de formação
do professor e, como a escola pode contribuir para um egresso capaz de acompanhar e lidar
com o desenvolvimento tecnológico em sala de aula?
É nesse cenário que Schneider (2013) possibilita uma reflexão relevante acerca do papel da
escola e, consequentemente da formação de sujeitos capazes de transformar o mundo de
forma crítica e reflexiva. Entretanto, o mesmo também alerta que a escola somente solucionará
os desafios da sociedade do conhecimento formando professores capazes de transformar o
mundo quando romper seus próprios paradigmas.
Apesar das contradições, não se pode deixar de mencionar que a existência de disciplinas
específicas com o olhar voltado para as tecnologias sinaliza a importância e a atualidade da
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constituição dos cursos de formação de professores de parte das universidades federais da
região Nordeste do Brasil. E, ao levar em conta o fato de se viver a “era do conhecimento” e,
essa ser marcada pela virtualidade, isso implica em enfrentar os desafios de ensinar em uma
sociedade em que se fazem presentes celulares e tabletes em sala de aula e, para que esses
não se tornem um dilema para os docentes, é necessário romper com a “velha” concepção
positivista e assumir uma postura dialógica como conceitua Edgar Morin (2004) ao discutir a
teoria da complexidade, trazendo uma reflexão sobre a “consciência do incerto” e demandando
a reforma do pensamento.
Sob essa perspectiva, pode-se considerar que a dimensão técnica dos cursos de Licenciatura
nem sempre é capaz de atender todas as necessidades do educando – futuro educador – a
compreender a utilização das novas tecnologias. Assim, o professor não pode ser considerado
vilão, responsável pelo esfacelamento do sistema educativo, nem vítima das contradições do
próprio sistema. Ele, o educador, é sujeito de transformação, portanto deve compreender que
as mudanças não vêm de algum lugar e não são feitas por alguém. Essas ocorrem a partir de
um conjunto de contradições. Para tanto, o futuro professor deve ter em mãos o controle de
sua formação.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Ao considerar a aproximação com os dados primários acerca das ementas de disciplinas
voltadas às novas tecnologias nos cursos de formação de professores nas universidades
federais do nordeste brasileiro, a primeira constatação é do quanto ainda é insipiente o
desenho universitário na aproximação dos egressos às TDIC.
Assim, este trabalho contribui para a reflexão das contradições e desafios que circundam o
tema da formação docente e sua relação com as novas tecnologias, servindo como alicerce para
elaboração de outros questionamentos sobre o mesmo. Assim, há possibilidades para que o
professor, em seu processo de formação, compreenda a nova forma de organizar o
conhecimento no âmbito escolar, articulando com os recursos tecnológicos pertinentes às
dinâmicas culturais localizadas. Para tanto, torna-se imprescindível uma mudança de
perspectiva curricular nos programas de formação de professores e avanço na reflexão do
próprio modelo comunicativo que norteia a vida universitária.
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Deve-se destacar a importância do sujeito em formação que aspira assumir a carreira do
magistério. Outrossim, deve procurar desde cedo sair da posição de ouvinte passivo e assuma
o lugar de interlocutor e produtor de conhecimento em colaboração com seus pares e com
aqueles que lhes ensinam, ou seja, os professores formadores. Logo, não é possível, portanto,
pensar uma (re)significação dos caminhos e mudanças no processo de formação de professores
sem pensar em mudanças que precisam acontecer nas instituições de ensino superior, desde a
sua reconfiguração arquitetônica (para incorporar as tecnologias como elementos integrantes
do contexto), até a curricular (para romper com a fragmentação e o isolamento das áreas do
saber e, destas, com a cultura).
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TRANSFORMAÇÕES E DESAFIOS EM ART GAMES E EDUCAÇÃO: INTERATIVIDADE, IMERSÃO,
MOBILIDADE, UBIQUIDADE, CONVERGÊNCIA E PORTABILIDADE.
Tatiana Araujo de Lima
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) São Leopoldo/RS Brasil
tatypsico@terra.com.br
Eliane Schlemmer
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) São Leopoldo/RS Brasil
RESUMO:
Vivemos em ampla e complexa realidade sócio-cultural-econômica, em que novas tecnologias
digitais como também seu uso cada vez mais disseminado, têm feito parte da vida de cada dia
mais pessoas no planeta; modificado e transformado diferentes realidades, transmutando
situações e ultrapassando obstáculos, todos rumo ao alcance de novas formas de relacionar-se
com o mundo, as pessoas, o conhecimento e a produção de saberes. A Educação se enquadra
nas áreas que têm recebido influência direta dessas tecnologias digitais e suas nuances,
trajetórias e especificidades – de forma que estabelece uma relação direta pela busca
incessante pela construção de conhecimento e compartilhamento de saberes. Por meio da
troca de informações e compartilhamento de vivências, o conhecimento se encontra
resignificado pelas experiências dos atores que dão vida à construção do conhecimento, através
da ressignificação de seus saberes e práticas pedagógicas inerentes aos processos de ensino e
de aprendizagem, visíveis na educação formal e também não formal. O método cartográfico,
amplamente desenvolvido pela psicóloga Virgínia Kastrup é a metodologia utilizada nesta
pesquisa em fase de desenvolvimento no Mestrado (Bolsa/CAPES), em articulação ao que já
vem sendo contemplado e desenvolvido, em diferentes experiências, pelo Grupo de Pesquisa
Educação Digital GPe-dU UNISINOS/CNPq, coordenado pela Profª Drª. Eliane Schlemmer – da
qual sou orientanda por meio desse Projeto de Mestrado, vinculado à linha de Pesquisa
Educação, Desenvolvimento e Tecnologias, do Programa de Pós-Graduação em Educação da
UNISINOS. Cabe salientar que a partir dessa prática de natureza processual, dialética e dinâmica
(a metodologia cartográfica é amplamente utilizada nas áreas de Educação e Psicologia) se
buscará o objetivo de compreender do ponto de vista cartográfico conceitos significativos
(imersão, interatividade, captura subjetiva, agência, transformação, diversão, círculo mágico,
vitória épica) em ressonância com questões pertinentes à formação de professores e
tecnologias digitais. Ao cartografar esses conceitos a partir da perspectiva metodológica junto
dos espectadores dessa experiência, tem se como objetivos rastrear tanto indícios de algumas
hipóteses e vivências que desejamos desdobrar, quanto analisar aspectos elucidativos de
ressonâncias diretas relacionadas ao tema da Educação. Ao se considerar a crescente influência
das tecnologias digitais na educação podemos nos perguntar acerca do encanto que
determinados art games têm em capturar diferentes tipos de espectadores. Todo esse
potencial contido na imersão que essas obras conseguem suscitar em alguns sujeitos, mesmo
que seja em graus variados, transborda a ponto de transformá-los subjetivamente. Dos devires
que surgem dessa captura subjetiva há muitos aspectos envolvidos, e, principalmente, se nos
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atermos a imaginar que por meio de determinado art game que proponha em seu cerne a
interatividade; poderemos vislumbrar e analisar vários rastros que poderão ser deixados pelos
sujeitos ao longo do processo suscitado desde a sua criação, desenvolvimento, ou mesmo
acesso, exposição e/ou permanência em determinado espaço físico, ou mesmo ainda sua
dimensão digital, que poderá avançar para ambientes na internet ou presença nas mídias
sociais digitais. Desta forma, imersão e interação desenvolvidas entre sujeitos e art games,
como suas intersecções quando art games tornam-se expostos e disponíveis em eventos, ou
mesmo nos ambientes digitais na internet e através de mídias sociais digitais; tornam-se pontos
chaves para algumas das reflexões que se pretende desenvolver; unidas ao método cartográfico
de Virgínia Kastrup e alinhadas à Educação – nosso tema principal de interlocução. Dentre
nossos objetivos há também a necessária contextualização de aspectos primordiais
relacionados à interatividade, imersão, acoplamento, compartilhamento, convergência,
pervasividade, ubiquidade e hibridismo com a problemática dos art games e Educação.
Palavras-chave: Art game. Tecnologia digital. Educação. Interatividade. Imersão.

Vivemos em ampla e complexa realidade sócio-cultural-econômica, em que novas tecnologias
digitais como também seu uso cada vez mais disseminado, têm feito parte da vida de cada dia
mais pessoas no planeta; modificado e transformado diferentes realidades, transmutando
situações e ultrapassando obstáculos, todos rumo ao alcance de novas formas de relacionar-se
com o mundo, as pessoas, o conhecimento e a produção de saberes. A Educação se enquadra
nas áreas que têm recebido influência direta dessas tecnologias digitais e suas nuances,
trajetórias e especificidades – de forma que estabelece uma relação direta pela busca
incessante pela construção de conhecimento e compartilhamento de saberes. Por meio da
troca de informações e compartilhamento de vivências, o conhecimento se encontra
resignificado pelas experiências dos atores que dão vida à construção do conhecimento, através
da ressignificação de seus saberes e práticas pedagógicas inerentes aos processos de ensino e
de aprendizagem, visíveis na educação formal e também não formal.
Partindo dessa perspectiva, é possível se vislumbrar, o fato de que ao nos abrimos às
experiências artísticas sem amarras ou mesmo sem expectativas e, principalmente, decidirmos
deixar de nos preocupar em interpretá-las – há uma maior ênfase na capacidade dessas obras
nos capturarem subjetivamente, de forma que possamos vivenciar uma qualidade de
experiência mais desprendida e desapegada da mente automática e autoreflexiva, que muitas
vezes nos prende num único referencial ou ponto de vista, nos privando de vivenciar a
experiência. Nessa abordagem, há mais chances de que haja desapego e entrega, e nos
percebamos imersos no devir que tende a se processar ao longo da experiência artística.
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Da experiência artística e de suas qualidades potencialmente transformadoras surge a
performance como um dispositivo repleto de possibilidades instigadoras desse processo, o que
dentro da estética artística se presentifica em diversos pontos de referência que partem do
sujeito, mas extrapolam esse mesmo na medida que instigam diversas possiblidades de
transgressão a partir do que dialogam potencialmente ao longo do processo que instauram.
O autor Oliver Grau teve como tema de seu livro “A Arte Virtual” os diferentes aspectos dessa
temática, os vislumbrando à luz de diferentes áreas do conhecimento, que são
transdisciplinarmente articulados e contextualizados ao longo da obra. Grau (2007) integra uma
abordagem intencionalmente ampla, para nos elucidar conexões entre a arte midiática
histórica e a arte digital, de forma que se possa melhor compreender a qualidade da nova forma
de arte, contribuindo para a ciência emergente da imagem através do refinamento de alguns
aspectos básicos da história da mídia em relação à ilusão e à imersão.
Dentre as características principais presentes nessas obras de arte específicas de um dado tipo
de arte multimídia, há a imersão. Se ousarmos pensar que em estado de imersão é possível
assumir outra perspectiva, estreita à captura de subjetividade, pode-se avançar na percepção
do que isso possa representar em termos de experiência ao sujeito. De forma que você se sente
tão submerso e ao mesmo tempo capturado em meio à obra de arte, que não consegue deixar
de fazer parte dela, ou seja, de interagir, quase como que se fosse imediatamente abduzido
pela experiência, por sua qualidade imersiva, pelas especificidades e sutilezas que o capturam,
mesmo que sejam por breves momentos, algumas horas ou mesmo pelo dia inteiro. O
importante e significativo aqui não é a quantidade de tempo em que o sujeito se dedica ou
mesmo submerge à obra de arte, mas o quanto se permite cativar e mesmo se capturar
subjetivamente pela experiência. Seria o quanto deixa sua consciência viajar no próprio devir
subjetivo da obra de arte. Ou ainda, o quanto de empatia determinadas obras de arte exercem
sobre os sujeitos, em forma de captura subjetiva.
Grau (2007) salienta diferentes técnicas da “ilusão” presentes nessas obras de arte, nas quais
há um conjunto de recursos – som estereofônico simulado, impressões táteis, sensações
termoreceptivas e até mesmo sinestésicas, que visam transportar o espectador à uma dada
ilusão. Na vivência dessas obras de arte, a interface é a chave para a obra de arte midiática, a
definindo em termos de seu caráter interativo e perceptivo.
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Ousando pensar ainda mais além do autor, saliento a importância de vislumbrar a sensação de
teletransportar-se, muitas vezes presente na qualidade de imersão dessas obras de arte. A
partir dessa perspectiva, os sujeitos se perceberiam como que capturados pela qualidade do
devir subjetivo, passando a habitar para além do espaço-tempo; superando momentos
cotidianos de suas vidas, muitas vezes monótonos ou em demasiado normatizados e
esquematizados – em que se age muitas vezes como se esperam sócio-culturalmente, não
reinvindicando o que se passa na esfera do desejo, nem tampouco parando para perceber como
se sentem em relação ao mundo e aos outros sujeitos que dele fazem parte.
A vivência subjetiva na forma de captura e sensação de abdução, mesmo que seja
momentânea, breve ou sutil – torna-se envolvente o suficiente para transformar o sujeito, de
forma que passe a vislumbrar um outro vir a ser, puro devir de si, a derramar-se em meio à
experiência artística. É na qualidade residente na capacidade de transformação por meio da
obra de arte, potencialmente suscitada por meio de sua experiência, que reside seu poder
transmutador, enigmático e altamente inusitado. É por meio do vivenciar o inesperado, que,
muitas vezes, fazemos descobertas acerca de si mesmos, antes mesmo nunca imaginadas ou
mesmo pensadas e articuladas de maneira formal.
Poderíamos associar ainda a vivência subjetiva ao que Grau (2007) salienta como poder
sugestivo e sua capacidade de suspender a relação entre sujeito e objeto, ou seja, o “faz-deconta” que se processa a partir dessas obras de arte qualitativamente específicas. Elas surtem
efeitos sobre a consciência, em que o poder do desconhecido ou do meio aperfeiçoado da
ilusão levam sujeitos a agirem ou mesmo se sentirem de acordo com as cenas e as lógicas das
imagens a que se percebem submersos.
Há outro aspecto referente ao imersivo em que Machado (2007) salienta que toda navegação,
toda imersão em ambientes digitais envolve sempre uma certa dose de frustração e fascínio,
na medida em que o universo da ficção nunca pode ser conhecido em sua inteireza, nem
mesmo pelo seu criador e, portanto, tende-se a ficar com a sensação de que se pode voltar a
ele outras vezes e conhecê-lo de formas diferentes, como ao adentrar-se a uma nova história.
Poderíamos ainda avançar mais um pouco, anexando à captura subjetiva a qualidade dessa ser
uma espécie de processo de subjetivação da experiência. Rocha & Bandeira (2016) trazem à
tona aspectos constitutivos que surgem a partir das interfaces dos próprios ambientes digitais,
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em que na relação com o usuário, busca-se o vivenciar de uma experiência singular, em que a
grande jornada do século foi a constituição de uma experiência fragmentada, multimodal e
multitarefa. De forma que a experiência se torna horizontalmente organizada em matrizes que
não se sobrepõem, nem tampouco se fundem, mas se justapõem na constituição dos processos
subjetivos múltiplos e de igual relevância para o sujeito. A parir dessa perspectiva a experiência
singular se constituí através do processo de subjetivação, como que dimensionando a
densidade da experiência e não exatamente sua qualidade.
Há muito ainda a se desdobrar em torno da imersão e sua relação específica com a
especificidade dessas obras de arte interativas, que podemos chamar de arte multimídia ou
mesmo que possam abarcar o âmbito da arte digital. Contudo, Grau (2007) enfatiza as relações
multifacetadas e estreitamente interligadas, dialéticas e contraditórias, em parte, e por certo,
dependentes em níveis bastante intrínsecos dos sujeitos que dela fazem parte. A despeito de
tornar-se um processo intelectualmente estimulante, a imersão, no presente como no passado,
funde-se em muitos casos de forma mentalmente absorvente; e pode desembocar ao
desenrolar de um processo, de uma mudança ou mesmo de uma passagem de um estado
mental para outro. De forma que passa a ser sempre caracterizada pela diminuição da distância
crítica ao que é exibido ou mesmo vivenciado, ao crescente envolvimento imersivo e emocional
em direção ao que se está imerso.
A imersão vista aqui como uma espécie de captura subjetiva pode estar presente tanto no
espectador que interage junto as obras de arte, quanto ao próprio artista tanto no momento
em que ele cria a obra quanto a performatiza na forma de instalações de arte, instalações
multimídia, na arte digital como também na arte game e vídeo arte. Todas as modalidades de
arte podem estar submersas esteticamente dentro desse referencial respectivo à qualidade da
performance artística enquanto poder transformador imersivo. Deste ponto de vista, percebese nitidamente que mesmo em diferentes modalidades artísticas, o artista se vê enquanto
produtor e desenvolvedor da obra também em completa imersão subjetiva em seu processo.
Avançando um pouco além por nossa temática artística, percebemos na natureza das obras de
arte digitais algo bastante peculiar e contemporâneo, por necessariamente não precisarem
estar expostas em determinado museu físico e, principalmente, ao se utilizarem de dispositivos
presentes em tecnologias como realidade aumentada e realidade virtual, podem ser acessadas
tanto a partir de via smartphones, tablets, de qualquer parte, em que se possua uma conexão
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de wi fi. Desta forma as obras de arte digitais tornam-se capazes de potencializar experiências
de imersão e interatividade que surgem fruto da experiência dos espectadores em contato com
essas obras de arte específicas, o que pode atingir qualquer grupo de pessoas, sem exigir que
elas compreendam profundamente conceitos de arte ou sejam visitantes assíduos de museus.
A qualidade da captura subjetiva, de natureza imersiva e/ou interativa surge fruto da
experiência específica vivenciada no próprio processo de contato artístico. A arte digital como
também a art game, têm rompido barreiras tecnológicas, como também algumas das quais
impostas pela sociedade de consumo, desterritorializando e ampliando o espectro de inserção
e experienciação da arte, para além das fronteiras das salas de museus ou do que possa se
esperar adequado no quesito artístico e estético. Todas essas características se potencializam
quando as obras de arte digitais e art games se mesclam à possibilidade de utilizarem-se de
ferramentas também presentes nas mídias sociais, que trazem em seu cerne, questões
bastante contemporâneas como a convergência, o compartilhamento e a ubiquidade.
E ainda avançando sob outra perspectiva interativa e multipresencial, há as contribuições de
Machado (2007) que exemplifica o trabalho do grupo austro-alemão Knowbotic Research, em
que na grande parte das instalações e eventos promovidos pelo grupo, há informações
constantemente atualizadas e colhidas através de bancos disponibilizados na internet. É
significativo o fato dessas informações serem também produzidas por diferentes institutos de
pesquisa, e que todas são interpretadas por algoritmos e interfaces especialmente construídos
a essa finalidade, os chamados “knowbots” (algo como robôs cognitivos), que têm a finalidade
de decidir qual será a melhor estratégia para interconectar os dados e dar-lhes determinada
forma de exteriorização a que o homem possa ser sensível – como a visualização, a sonorização,
a sensação de tato ou mesmo a alteração de temperatura do ambiente. São através dos dados
colhidos através das vivências subjetivas disponibilizados no ciberespaço, e processados pelos
“knowbots”, que ao sofrer modificações pelos navegantes virtuais e finalmente ser devolvidos
novamente ao ambiente, sob a forma de instalações ou eventos concretos, que sensorialmente
se experimenta diferentes perspectivas por parte dos visitantes destas obras de arte.
Por vezes podemos nos perguntar acerca do encanto que determinadas obras de arte têm de
capturar diferentes tipos de espectadores, e, em muitas deles, o que se potencializa, por leválos a interagir com suas propostas estéticas artísticas. Todo esse potencial contido na imersão
que essas obras conseguem suscitar em alguns sujeitos, mesmo que seja em graus variados,
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transborda a ponto de transformá-los subjetivamente. Dos devires que surgem dessa captura
subjetiva há muitos aspectos envolvidos e, se nos atermos a imaginar uma obra de arte que
também proponha em seu cerne a interatividade, poderemos vislumbrar que vários rastros
poderão ser deixados pelos sujeitos ao longo do processo suscitado desde a exposição da obra,
sua permanência ou não em determinado espaço físico, ou mesmo ainda sua dimensão artística
podendo abarcar ambientes na internet ou nas mídias sociais digitais.
Em relação aos art games, que são o foco deste trabalho, praticamente as mesmas relações de
captura subjetiva se estabelecem, pois, as qualidades interativas e de imersão, são presentes
e, muitas vezes, intrigantes e persuasivas a ponto de se utilizarem de estratégias semelhantes
as usadas nas arte digitais. Contudo, os art games mesmo partindo de um limiar tênue próximo
às obras de arte digitais, não se configuram ou mesmo se esgotam ao âmbito da arte digital;
pois se ampliam para além dela, na medida em que apresentam desafios de programação
próprios de sua dinâmica e interface. Os art games também sofrem influência de suas narrativas
e da dinâmica própria em que se materializam e se interelacionam subjetivamente e
imersivamente. Desta forma, os desafios presentes nessa pesquisa, de cunho acadêmico,
transcendem em direção à transdisciplinaridade, mas também buscam diálogo junto as
questões pertinentes à Educação e presentes nas discussões contextuais no Mestrado no
Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS.
É imprescindível frisar que toda a experiência prática desse trabalho surge por meio do método
cartográfico, fundamentado a partir das obras da psicóloga Kastrup (2009, 2014), assim como
todo o planejamento e desenvolvimento vinculado à implementação dessa pesquisa. Desta
forma, alinham-se referencialmente e conceitualmente ao que já vem sendo contemplado e
desenvolvido, mesmo que em perspectivas e experiências diferentes, pelo Grupo de Pesquisa
Educação Digital GPe-dU UNISINOS/CNPq, coordenado pela Dra. Eliane Schlemmer – da qual
sou orientanda por meio desse Projeto de Mestrado, vinculado à linha de Pesquisa Educação,
Desenvolvimento e Tecnologias, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS.
Contudo, é de fundamental importância aqui salientar que não se busca por meio dessa
pesquisa aprofundar ou mesmo nos deter em aspectos estéticos das obras de arte digitais e art
games, pois aí correríamos o risco de nos desviar das propostas da pesquisa de cunho
metodológico cartográfico que afirmamos nos vincular.
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Das demandas trazidas pelo digital, estão o desafio de aprender e ensinar em um contexto
híbrido, as autoras Schlemmer e Backes (2013, 2015a 2015b) trazem em profundidade,
aspectos significativos relacionados aos ambientes digitais híbridos e multimodais, aliados as
suas perspectivas pervasivas e conetivas – o que torna o digital bastante fértil para a imersão e
a interatividade. Tais questões relevantes e bastante contemporâneas trazem em seu bojo
discussões que contextualizam o processo de aprendizagem, em que a mediação pedagógica
surge como dialógica resignificada ao longo do processo instaurado por professores e alunos.
Schlemmer e Backes (2013) salientam que para que se possa pensar a Educação na
contemporaneidade, deve-se considerar que os processos de ensinar e aprender ocorrem na
coexistência entre os espaços geográficos e os espaços digitais. Desta forma, as rápidas
transformações vinculadas à Educação e tecnologias digitais, são dialéticas e processuais. Ao
mesmo tempo em que as tecnologias digitais provocam transformações no contexto
educacional, provocam também, processualmente, a criação de novas tecnologias digitais, em
vista da relação dialética em que se encontram inseridas.
A partir dessa perspectiva, o estudo dos recursos tecnológicos passa a transitar pela questão
da apropriação destes, de forma que ao apropriar-se há a ressignificação potencial do processo
em que se está envolvido. De nada adianta utilizar uma miríade de recursos tecnológicos, se
não houver de forma intrínseca ao processo, a apropriação desse processo e, por consequente,
dos próprios recursos tecnológicos. Tal vivência apropriativa em relação aos recursos
tecnológicos, é emergência imprescindível de todos os sujeitos envolvidos nas relações de
ensino e aprendizagem; uma vez que a ressignificação desse processo é potencialmente
dinâmica e pertence a todos os envolvidos.
A mediação pedagógica também surge relacionada a teoria da cognição inventiva de Kastrup
(2015), norteadora do processo de apropriação dos recursos tecnológicos – uma vez que só se
vislumbra aquilo que se estabelece contato e sentido, professores passam ao papel de
mediadores do processo de aprendizagem, junto aos alunos que vivenciam esse processo.
Schlemmer e Backes (2013) definem a necessidade que as formações docentes levem em
consideração a necessária apropriação dos recursos tecnológicos, evitando-se o perigo de
apenas aprender a usá-los, mas tampouco, vivenciar em profundidade suas potencialidades. A
partir desta perspectiva, os profissionais da área da educação são instigados a identificar
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possibilidades e limites vinculados às tecnologias digitais; construir práticas pedagógicas em
congruência com as tecnologias digitais; e desenvolver processos formativos, os quais as
tecnologias digitais superam o perigo de serem percebidas como uma novidade, mas sim como
algo que ao apropriar-se, faz sentido, ressonância, significado.
Cabe ainda articular o que as autoras Schlemmer e Backes (2013) ressaltam significativo no
contexto do hibridismo tecnológico digital – a integração e a articulação das tecnologias digitais
ocorre de maneira complementar, em que tecnologias digitais de diferentes potencialidades de
interação e representação têm potencial sinérgico. Desta forma, as práticas pedagógicas
fundamentadas no processo de interação, no que tange a apropriação inserida no hibridismo
tecnológico digital, tornam-se significativas para o processo de aprendizagem, em parte
também pela variedade tecnológica e pela diversidade de possibilidades de representação
(textual, oral, gestual ou gráfica) do conhecimento.
Ainda a respeito ao método cartográfico de Kastrup (2009, 2014), cabe salientar, que a partir
dessa prática de natureza processual e dialética, se buscará compreender conceitos
significativos (imersão, interatividade, captura subjetiva, agência, transformação, diversão,
cÍrculo mágico, vitória épica) que cartografados a partir da perspectiva metodológica junto dos
espectadores dessa experiência, poderão nos trazer tanto indícios de algumas hipóteses e
vivências que desejamos desdobrar, quanto aspectos elucidativos de ressonâncias com
questões pertinentes à Educação e tecnologias digitais, também vinculadas à mediação
pedagógica e apropriação dos recursos tecnológicos.
Desta forma, imersão e interação desenvolvidas entre sujeitos e art games, como suas
intersecções quando art games tornam-se expostos e disponíveis em eventos, ou mesmo nos
ambientes digitais na internet e através de mídias sociais digitais; tornam-se pontos chaves para
algumas das reflexões que se pretende desenvolver; unidas ao método cartográfico de Kastrup
(2009, 2014) e alinhadas à Educação – nosso tema principal de interlocução. Dentre nossos
objetivos há também a necessária contextualização de aspectos primordiais relacionados à
interatividade, imersão, acoplamento, compartilhamento, convergência, pervasividade,
ubiquidade e hibridismo com a problemática dos art games e Educação.
Os resultados de todo o mapeamento, das pistas cartográficas e processuais que se pretende
resignificar e contextualizar, a partir dessa pesquisa, ainda estão em seus primeiros
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movimentos. Desta forma, não há ainda resultados conclusivos, pois estamos exatamente na
metade do tempo acadêmico de desenvolvimento do mestrado. Contudo, esse texto visa
trazer, de forma sucinta, diversas referências e problematizações iniciais; que têm se somado
e, nessa dinâmica, vieram a constituir alguns dos principais aspectos brevemente pontuados
nesse artigo, trazendo contextualizações referentes as dimensões imersivas e os movimentos
propulsores e interativos vinculados à arte digital e, principalmente, à art game.
É bastante instigante a oportunidade de pesquisar o universo dos art games e suas nuances,
tendo em vista toda sua processualidade, subjetividade emergente e potencial imersivo e
interativo, surgindo como recursos tecnológicos a serem utilizados pela Educação. A
apropriação tecnológica e, mesmo, sua qualidade singular, traz a vantagem de que possamos
vivenciar em profundidade os aspectos norteadores do processo de contato com um dado
recurso tecnológico, o resignificando junto e ao longo do processo de ensino e aprendizagem.
Tal ressignificação passa pela prática e vivência dialética de todos que vivenciam o processo
educativo, imersos na qualidade processual da experiência, imbricados na busca e conquista
mútua de novos saberes.
Acredita-se que o contato com obras de arte digitais e mesmo, art games, que busquem
potencializar a imersão e a interatividade, por meio do processo de captura subjetiva através
da experiência; possa trazer ganhos na compreensão sutil e lúdica, avançando na compreensão
e no desenvolvimento de habilidades peculiares que possam contribuir para lidar com o mundo
cada vez mais complexo, digital e instantaneamente veloz que vivemos. Além de que muitas
das estratégias utilizadas pelas obras de arte digitais e mesmo, art games, que se pretende
estudar, perpassam as mídias sociais, internet e dispositivos móveis (smartphones e tablets);
podendo trazer conclusões bastante instigantes e inspirações que poderão ser utilizadas pela
área da Educação, como também diferentes áreas do conhecimento e até como inspiração de
futuras pesquisas multidisciplinares correlacionadas à temática.
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UM DENVOLVIMENTO INTERACIONAL ENTRE OS TEXTOS E AS IMAGENS DO UNIVERSO
VIRTUAL E SIGNIFICADOS CONTEXTUAIS
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RESUMO
Na descrição das emoções humanas, com uma discussão dos diferentes conceitos de paixão e
suas modalidades e baseada em Greimas (1993) são apresentados textos e imagens postadas
no sítio de relacionamento facebook, bem como a concepção das paixões que geram a
manifestação dos sentimentos emergentes na sociedade atual, reações, transformações ou
novas visões de mundo. O facebook permite a análise de comportamentos através do cenário
virtual, no qual há uma mesclagem entre imagens e palavras na construção das postagens ou
da escrita. Neste sentido, a fim de obter numa interligação teórica e critico-metodológica,
para uma análise comparativa, a partir da categoria “preconceito” e seus variados
conceitos, pretende-se apresentar e detectar as diferentes manifestações preconceituosas
encontradas nos textos já referidos, no formato hipertextual, destacando as modificações de
produção e apropriação de recursos do ciberespaço para construção de sentidos e interação
pela leitura (MARCUSCHI, 2008) . Na dinâmica das redes sociais, a questão da leitura faz com
que o leitor determine seu caminho do ato de ler, e, consequentemente, do ato de escrever,
escolhendo a sequência que lhes for conveniente, induzido pelo redirecionamento, pela
mudança de links, pelo avanço de páginas, da participação e fluidez de informações do
ciberespaço. A escrita dos textos no ambiente virtual trouxe uma nova perspectiva para a
comunicação, já que, nas sociedades orais, seus participantes - emissor e receptor de
mensagens - partilhavam do mesmo contexto, isto é, a comunicação ocorria, por meio da
linguagem, no mesmo tempo e espaço em que ambos se encontravam. Mostrado, assim, o
processo de evolução da escrita, portanto, da criação de textos e o facebook, a difusão do
conhecimento, antes, restrita às aulas e escritas dos mestres, os quais interpretavam os
manuscritos, ganhou proporções mais significativas, pois, os leitores passaram a ter acesso mais
direto às obras e a interpretação passou a ser individualizada.
PALAVRAS CHAVE: Paixões. Preconceitos. Interacional. Contextual. Virtual.
INTRODUÇÃO
Para se ultrapassar o processo da descrição das emoções humanas, serão consideradas as
significações de sentimentos tido como paixões ou sentimentos passionais, de ternura e de
sensibilidade, que, a partir do percurso da dimensão cognitiva, com a Semiótica, é vista a
organização da intersubjetividade e passam a ser examinadas em nível do ser (preconceituoso)
e do fazer21 (a si e aos outros). Assim, pelo vislumbramento de manifestações preconceituosas
e subjacentes em postagens encontradas no facebook, num ambiente intersemiótico como o
21

GREIMAS, Algirdas J & FONTANILLE, Jacques. Semiótica das paixões. São Paulo: Ática, 1993.
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hipertexto, percebe-se um maior envolvimento do usuário, não somente pela facilidade ao
acesso, mas, também, pela proporção dada na dinâmica da comunicação.
Ao ser apresentada a vinculação contextual da ação e da interação social, ressalta-se o
ciberespaço, considerado um espaço de comunhão, um espaço no qual as pessoas do mundo
inteiro utilizam o potencial da telemática para reunir assuntos e interesses comuns, trocam
arquivos, fotos, correspondências, notícias, novidades e conversas. Neste sentido, a relevância
da interação discursiva esclarece a orientação dos diferentes tópicos determinados pelos
usuários da língua, bem como enfatiza os significados e controla a compreensão e influência
dos chamados “modelos mentais”, em formação. Os modelos mentais das situações
comunicativas apresentam um cenário espaço-temporal participantes das distintas
identidades, diversos papéis e relações, uma ação em andamento e e seus objetivos. De modo
especial, os modelos mentais tendem a serem comunicativos e não apenas, interacionais22.
A contextualidade do espaço é reflexiva e o contexto d’agora é o emulador ou confrontador do
contexto seguinte23. O ciberespaço é um fenômeno social, fenômeno visto como uma realidade
virtual, isto é, uma realidade repleta de imagens que presentam o mundo físico, no qual as
pessoas se encontram e partilham, bem como compartilham experiências24. O ciberespaço é
um espaço sem dimensões, de informações navegáveis e de forma instantânea, é um espaço
sem margens e sem fronteiras25, sendo que, também evidencia um local de socialização virtual,
capaz de permitir meios de interação ao usuário com meios culturais de formas
transformadoras na construção de novos sentidos26.
O hipertexto tem como característica mais importante a apresentação da informação de
maneira não linear, cuja estrutura lógica encontra-se armazenada em diversas estruturas
outras, impressas, armazenada numa rede de nós conectados por ligações. Essas ligações
podem conter gráficos, textos, sons e/ou imagens. Essas ligações são informações baseadas em
informações textuais combinadas com imagens, fotos ou mensagens que promovem uma
22

VAN DIJK, T. A. Discurso-cognição-sociedade: estado atual e perspectivas da abordagem sociocognitiva do
discurso. REVISTA LETRÕNICA, v. 9, n. esp. (supl), s9-s29, nov. 2016, p. s12.
23
ROJO, Roxane & BARBOSA, Jacqueline P. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos. São Paulo:
Ed. Parábola, 2015, p. 8.
24
SANTOS, Gildásio Mendes dos. A realidade do virtual. Campo Grande: UCDB, 2001.
25
MAGNABOSCO, Gislaine Gracia. Hipertexto: algumas considerações. In: CELLI – COLÓQUIO DE ESTUDOS
LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS, 3, 2007, Maringá. Anais... Maringá, 2009, p. 1390.
26
SOUZA, Luciano Dias de. In: XIV EVIDOSOL E XI CILTEC – Online – junho/2017, p. 5.
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leitura norteada em indexações e associações de noções e conceitos sob a forma de link27,
considerado relevante ao leitor, já que esses evidenciam as opções associativas e articulações
do leitor a partir de seus conhecimentos prévios e suas interpretações.
O hipertexto conecta palavras e frases cujos significados ligam-se uns aos outros, isto é, o texto,
na verdade, é sempre um hipertexto, já que estabelece na mente do leitor uma rede de
associações28. Os elementos de interface da escrita hipertextual são favorecidos a partir da
possibilidade de opção entre inúmeros caminhos que permitem níveis de desenvolvimento e
aprofundamento de temas, os quais podem ser observados através de postagens do facebook,
exemplificado através da figura 01.
O AMBIENTE VIRTUAL MAIS POPULAR - FACEBOOK
O facebook é, operacionalmente, uma plataforma com um grande potencial de interatividade,
um fomentador de alterações na comunicação e um possibilitador de um ambiente de recriação
e descobertas ou redescobertas de um número de gêneros textuais no mundo das imagens e
sons organizados para a promoção da leitura. O potencial do facebook está confirmado como
um recurso provocador para o aperfeiçoamento das práticas de leitura, além de ser uma
plataforma de suporte interativo.
Graças às formas reveladoras da competência cultural das pessoas, linguística, sócio-histórica
e pragmática, a partir da perspectiva na qual, falantes/leitores venham determinar as posturas
culturais, comunitárias, grupais e/ou situacionais, bem como os tipos de agremiações sociais,
grupos linguísticos, epistêmicos e comunidades sociais, grupos sociais, instituições e
organizações, ou seja, os grupos e as redes sociais29.
Como integrantes de comunidades linguísticas, são compartilhadas uma língua natural.
Sendo membros de comunidades epistêmicas, são partilhados diversos tipos de
conhecimento sociocultural sobre eventos públicos, bem como estruturas genéricas do mundo

27

MONTEIRO, Silvana Drumond. A forma eletrônica do hipertexto. Ci. Inf. Brasilia, v. 29, n. 1, p. 25-39, jan-abr.,
2000, p. 29.
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LEVY, Pierre. As tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na área da informática. Trad. Carlos Irineu
da Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.
29
RIBEIRO, Camila Belizário. Gêneros discursivos e atos de fala no facebook: uma análise de posts e memes
relacionados às eleições para a presidência do Brasil em 2014. Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa,
Faculdade de Letras, Departamento de Linguística Geral e Românica, 2015. Orientadora: Profa. Dra. Maria Clotilde
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natural e social. Como membros de grupos sociais e comunidades, eles compartilham normas
e valores e as atitudes e ideologias neles baseadas30.
Interatividade é a ação de influência mútua entre pessoas e/ou grupos de pessoas, nos quais
cada um pode tornar-se um estímulo do outro ou relacionar-se mantendo um vínculo com
cooperação e colaboração em um determinado objeto de estudo ou estímulo. Interatividade
é definida como "a extensão em que os usuários podem participar modificando a forma e o
conteúdo do ambiente mediado em tempo real”.

Por assim dizer, interatividade se

diferenciaria de termos como engajamento e envolvimento. Interatividade é uma variável
direcionada pelo estímulo e determinada pela estrutura tecnológica do meio. Ressoam, assim,
nessa definição, as vozes do behaviorismo31.
TEXTOS E CRÍTICAS OU PRECONCEITOS VELADOS
No tocante à comunicação relacionada às redes sociais, as relações semântico e conceituais
funcionam como redes complexas, o que garante debates e aprofundamento em questões
sociais analisadas na Análise Crítica do Discurso32. E, para que a pesquisa em Análise Crítica do
Discurso se torne alcançável, ela deverá ser compartilhada, sobretudo, com os grupos de
pessoas consideradas oprimidas, dominadas ou diferentes. Leva-se em conta que essa pesquisa
é enfatizada pela atitude de oposição e dissensão e, diferentemente de outras perspectivas,
assume e defende sua posição social e política. “Suas teorias multidisciplinares devem levar em
conta, as complexas relações entre as estruturas discursivas e os problemas sociais” 33. Neste
sentido, considera-se relevante, neste trabalho, a interligação crítica e teórica do processo de
formação do hipertexto ou a descoberta deste como um grande texto, já que o sentido de um
texto é construído na interação sujeitos/texto 34 , e, nesta reflexão, na elucidação de
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sentimentos compostos por manifestações veladas de preconceito e/ou intolerância, a partir
de quando se trata de sentimentos interiores e coletivos, embora nem sempre externados.
O texto não é um produto, e sim, um fenômeno que depende de sua existência do
processamento realizado por alguém em algum contexto. Seus traços característicos
dependem de sua realização discursiva, conduzidos cognitivamente. Tornar-se-á um texto
imperativo na medida em que consiga oferecer acesso interpretativo às pessoas que tenham
experiências comunicativas relevantes para a compreensão. O texto ocorre como fenômeno
comunicativo, significativo e dependente de uma rede complexa de fatores ligados ao contexto
e ao contexto, os quais irão transformá-lo. Daí, lembrar que não há texto concebido,
isoladamente. Neste sentido, o texto é repleto de uma conversa com outros textos. Presumese um texto em outro texto, ou seja, a intertextualidade. O texto ocorre como um “ato de
comunicação unificado num complexo universo de ações alternativas e colaborativas”35.
Fig. 01

Fonte: (Facebook /hipertextomultimodal.blogspot.com)

Texto é o resultado de toda e qualquer situação de interação, isto é, ele é próprio e é a forma
linguística de interação social, é uma unidade de uso. Todo o texto é tudo que é dito ou
escrito e realizado em algum contexto de uso. O contexto é experiência única e condiciona
maneiras de usar a linguagem, isto é, passa a ser discurso único. No caso do discurso, o contexto
é definido como modelo mental. A função primordial do contexto é garantir que os
participantes possam produzir textos ou falas adequadas à situação comunicativa36.
Texto é o resultado de toda e qualquer situação de interação, isto é, ele é próprio e é a forma
linguística de interação social, é uma unidade de uso linguístico. Trata-se, portanto, do
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resultado daquilo que foi produzido quando foi comunicado, ou seja, é uma coleção de
significados apropriados ao seu contexto como um objetivo comunicativo37.
Em virtude de uma base ideológica adquirida, mantida ou alterada, através da comunicação e do

discurso existe o contrapoder. Esse contrapoder, materializado na resistência à dominação,
reinaugura um novo e desejável tempo. Pode ser verificado a partir do uso frequente da frase
de negação aparente como “não tenho nada contra os negros, mas...” relacionadas com as
funções cognitivas e sociais, utilizadas para camuﬂar, para esconder, para velar, em gêneros
orais e escritos, a existência de questões étnicas e raciais. Tendo em vista que “teoricamente
impressões são representações de pessoas” e ao considerar os esquemas mentais para
deﬁnir categorias pelas quais alguém é julgado como bonito ou feio, como superior ou inferior,
a negação de racismo e de ser racista, de ser preconceituoso ou de não ser preconceituoso,
tem uma dimensão social e, outra, individual38.
Assim, as pessoas de pele não negra negam o rótulo claramente ofensivo e de cunho racista.
Na vertente social, o discurso público há uma grande audiência, já que adquire visibilidade na
mídia, setores da educação, na política, em empresas e outras organizações. É a forma mais
forte e abrangente que faz prevalecer o discurso social consensual da classe dominante. As
pessoas, por sua vez, reagem com a absorção de preconceitos, mas sem se declarar
preconceituosas. É útil não se reconhecer como tal para ser um cidadão considerado
politicamente correto.
O preconceito, juntamente com a linguagem, carrega o preconceito social, racial, cultural ou com o
diferente, possivelmente, por ser silencioso, subliminar, é utilizado por recursos velados e sutís. Já a
intolerância não usa máscaras; ela se apresenta tal como é, por meio da metalinguagem, ou seja, através
da linguagem que comenta a linguagem39.

Assim, estuda-se ‘as relações de poder da perspectiva de grupos dominados e os seus
interesses; as experiências desses grupos para compará-las à contextualização discursiva dos
grupos dominantes; e, mais decisivamente, à formulação de alternativas de resistência,
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caminhos possíveis dos grupos dominados no enfrentamento dos discursos dos
dominadores”40.
Em relação à intenção de manifestar sentimentos passionais ou por razões de intolerância, vale lembrar
que as pessoas têm acesso à informação, à cultura, por meio da leitura, o que lhes permitem expor seu
ponto de vista e opinião, a articulação do seu pensamento, a representação de suas ideias, de suas
ideologias. Contudo, a internet vem modificando esse processo de leitura. Esta passou a ser um novo
estilo de comunicação, de forma fragmentada, subdividida e misturada numa rede de linguagens e
recursos visuais41.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades de fala ou de escrita favorecem o entendimento de aspectos dos processos do
conhecimento, bem como os processos linguísticos, textuais e pragmáticos e que conduzem ao
objeto de análise42, tendo em mente a intencionalidade que nortea a constante interação, seja
de maior ou menor intensidade, durabilidade ou qualidade, entre o objeto e o objetivo da
leitura como produção de sentidos e o leitor43.
A escrita dos textos no ambiente virtual trouxe uma nova perspectiva para a comunicação, já
que, nas sociedades orais, seus participantes - emissor e receptor de mensagens - partilhavam
do mesmo contexto, isto é, a comunicação ocorria, por meio da linguagem, no mesmo tempo
e espaço em que ambos se encontravam.
A informação explícita pode ser interrogada pelo leitor, havendo ou não concordância com o
tema apresentado e com pressupostos verdadeiros ou admitidos como tal, com a finalidade de
serem considerados verdadeiros. Há, portanto, o favorecimento de descoberta de meios
implícitos que justifiquem ou conduzam à produção de sentidos que evidencie as subjetividades
e/ou identidades em construção de uma rede de sentidos já constituídos pelos sujeitos e pela
leitura de suas emoções ou sentimentos, reforçando a compreensão de imagens e noções que
circulam pelas experiências pessoais, sendo vitimados pelas diversas manifestações de
preconceito, seja racial, linguístico, religioso, gênero ou ainda por qualquer diferença. Neste
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sentido, há a pretensão de que sejam devolvidas as trocas simbólicas e um novo sentido para
a criação de sentidos através das experiências e realidades individuais e coletivas.
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RESUMO
O presente estudo refere-se ao Projeto de Pesquisa empírica, Mestrado em andamento, do
Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade-PPGEDUC da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB, tendo como Orientadora a Profa. Dra. Mary Valda Souza Sales e
como Co-orientadora a Profa. Dra. Jaciete Barbosa dos Santos. A problemática que orienta esta
pesquisa parte da seguinte questão: como tem sido o uso das tecnologias na interface entre as
práticas pedagógicas do professor da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) com o professor
da sala de aula regular, de modo a promover a inclusão escolar dos alunos com deficiência em
uma escola pública municipal de Salvador Bahia? Desse modo, o objetivo desse estudo se
propõe a analisar como o uso das tecnologias tem contribuído com o trabalho pedagógico do
professor da SRM na interface com as práticas pedagógicas do professor da sala de aula regular,
para promoção da inclusão escolar dos alunos com deficiência. Quanto à revisão bibliográfica
buscamos apoio de teóricos como: Mantoan (2003, 2011), Galvão Filho (2013, 2016), Bersch
(2009, 2017), Diniz (2007), Ainscow (2009), Lima Jr. (2005), entre outros, que nos darão
subsídios para tratar das questões relacionadas ao processo de inclusão escolar dos alunos com
deficiência na sala de aula regular, também sobre a importância das tecnologias e seus
processos quanto melhoria das práticas pedagógica de ambos os professores, para tornar
possível a inclusão escolar das pessoas com deficiência. Vale destacar ainda sobre a importância
de fundamentar conceitos como educação especial, educação inclusiva e deficiência. Para a
metodologia adotamos abordagem qualitativa, enfatizando considerações de Ludke e André
(1986), Bogdan e Biklen (1994), bem como Yin (2001) no que se refere aos fundamentos
teóricos para o método adotado nesta pesquisa, que é o estudo caso descritivo. Esse estudo
terá como instrumentos a observação in locus, entrevista semiestruturada e questionário
misto.
Palavras-chave: tecnologias, inclusão escolar, deficiência, práticas pedagógicas, interface.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa na categoria de Mestrado encontra-se em andamento, e está
intitulado “Práticas Pedagógicas, Tecnologias e Inclusão: Interfaces da Sala de Recursos
Multifuncionais com a Sala de aula Regular” se origina e decorre de minhas investidas
cotidianas e principalmente das experiências e observações no campo profissional na área de
Educação Especial e Inclusiva. O aprofundamento desse estudo decorre também do campo
acadêmico desde a graduação aos cursos de Pós-graduação em nível de especialização em
Psicopedagogia, e principalmente do curso de Especialização realizado na Universidade Federal
da Bahia (UFBA), cujo nome do curso era: “Tecnologia e Novas Educações”. Foi nesse período
que pude perceber significativamente que as tecnologias poderiam contribuir quanto às
práticas educacionais na escola regular, especialmente para os alunos com deficiência, uma vez
que o trabalho de conclusão de curso dessa Especialização teve como título “A tecnologia
Assistiva para alunos com deficiência visual: um estudo de caso em escola pública de ensino
regular”. Importante mencionar essas questões, visto que demarca a trajetória que tenho
percorrido na direção de estudos voltados para área da Educação Inclusiva, especialmente para
o público alvo da Educação Especial (Pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação - MEC/SEESP/2008). Portanto, evidencio
que nesta pesquisa de Mestrado, me reportarei apenas para os educandos com deficiência.
Ainda com relação ao campo acadêmico, esta pesquisa tem ganhado subsídios teóricos
significativos através das experiências e estudos realizados também por meio do Grupo de
Pesquisa, do qual faço parte, “Formação, Tecnologias, Educação à Distância e Currículo”
(FORTEC), da Universidade do estado da Bahia (UNEB), através do Programa de Pós Graduação
em Educação e Contemporaneidade (PPGEDUC).
Vale salientar ainda, que em minha trajetória profissional tenho vivenciado uma queixa muito
recorrente entre os professores, em que estes relatam insistentemente que não se sentem
preparados para realizar um trabalho pedagógico com os alunos com deficiência.
Pelas razões acima explicitadas é que optei por realizar este estudo, do qual a problemática que
orienta essa pesquisa é: como tem acontecido o uso das tecnologias na interface do trabalho
pedagógico do professor da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) com o professor da sala de
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aula regular, para favorecer a inclusão do aluno com deficiência em uma escola pública do
município de Salvador Bahia? Por conseguinte o objetivo geral é analisar como as tecnologias
têm contribuído com o trabalho do professor da SRM na interface com as práticas pedagógicas
do professor da sala de aula regular, para colaborar na inclusão escolar dos alunos com
deficiência. E para atingir esse objetivo foram pensados e construídos os objetivos específicos,
a saber: discutir o papel das tecnologias no processo de inclusão escolar de alunos com
deficiência; verificar o uso das tecnologias nas práticas pedagógicas dos professores da SRM na
interface com o professor da sala de aula regular no contexto da inclusão de alunos deficiência
na escola regular; descrever o processo de interação pedagógica entre o professor da sala de
recurso multifuncional e o professor da sala de aula regular a partir do uso das tecnologias e
por fim caracterizar os processos e procedimentos desenvolvidos pelos professores da SRM e
da sala regular, em que as tecnologias auxiliam na interação pedagógica entre ambos, para
favorecer a inclusão no contexto educativo.
Desse modo, tenho percorrido caminhos necessários na tentativa de atender a problemática
em questão. Por isso, quanto aos aspectos metodológicos, optei por uma investigação de
abordagem qualitativa, por meio do método estudo de caso descritivo, em que estou adotando
como referencial bibliográfico relevante, estudos de Ludke e André, (1986), Bogdan e Biklen
(1982), bem como Yin (2005). também é importante elucidar sobre alguns conceitos, definições
e reflexões acerca do tema em questão, entre os quais destaco como categorias teóricas
importantes: inclusão educacional e deficiência, interface entre o trabalho do professor da SRM
e o professor da sala de aula regular, educação especial e educação inclusiva, e
fundamentalmente as tecnologias educacionais e a Tecnologia Assistiva(TA), como propulsoras
para melhoria das práticas pedagógicas de ambos os professores no processo de inclusão
escolar das pessoas com deficiência. E para discorrer sobre as categorias teóricas mencionadas,
tomei como referência básica alguns interlocutores, dentre os quais cabe destacar: Mantoan
(2003, 2006, 2011), Galvão Filho (2013, 2016), Bersch (2009, 2017), Diniz (2007), Ainscow
(2009), Lima Jr. (2005), entre outros.
REFERENCIAL TEÓRICO E PERCURSOS METODOLÓGICOS
Quanto ao desenvolvimento desse estudo, apresento no campo teórico subsídios históricos,
legais, culturais, sociais e políticos, da educação inclusiva, referente à trajetória dos sujeitos
com deficiência, enfatizando que historicamente as pessoas com deficiência no Brasil e no
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mundo passaram pelas mais diversas formas de exclusão e segregação social, principalmente
no contexto educacional.
Porém, apresento também alguns avanços concernentes à inclusão educacional das pessoas
com deficiência, mesmo que de forma muito lenta ainda. Movimentos internacionais vêm
influenciando fortemente a educação inclusiva no Brasil e no mundo, principalmente a
Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), em que foi colocado em pauta discussões
acerca da inclusão educacional, e mais adiante a Conferência Mundial de Educação Especial,
que resultou na produção da Declaração de Salamanca (1994). Este último movimento teve
como objetivo construir diretrizes básicas para formulação de políticas públicas ancorado no
movimento de inclusão social, em que a premissa central estava voltada para que todo aluno
independente de suas condições biopsicossociais, econômicas, ou em razão de sua deficiência,
estivessem na escola regular em igualdade de condições em todos os aspectos educacionais,
na perspectiva dos direito humanos fundamentais.
Ainda com relação à inclusão educacional, Ainscow (2009), enfatiza que a inclusão escolar
envolve vários aspectos, dentre os quais destacamos: participação, reestruturação de culturas,
políticas, práticas escolares, presença. Então o autor traz algumas considerações a esse
respeito:
[...] a inclusão abrange todas as crianças e jovens nas escolas; está
focada na presença, na participação e na realização; inclusão e exclusão
estão vinculadas, de maneira que a inclusão envolve o combate ativo à
exclusão; a inclusão é vista como um processo sem fim. Assim, uma
escola inclusiva é aquela que está evoluindo, e não aquela que já atingiu
um estado perfeito. (AINSCOW, 2009, p. 20).
Mantoan (2003, 2006, 20011) também tem discutido estas questões de forma bastante
relevante quando diz que o conceito Educação inclusiva está pautado mais especificamente na
mudança de paradigmas. Isso me permite então dizer que uma sociedade só alcança uma
integral inclusão quando ela se propõe incondicionalmente vivenciar e respeitar todas as
realidades existentes entre os seres humanos e que a condição humana de cada ser, como cada
um se apresenta, seja apropriada para caber em qualquer sociedade. Voltando a Mantoan, ela
enfatiza ainda que essa mudança de paradigmas implica primeiramente na valorização da
concepção de diversidade, pois esta concepção deve estar voltada para o respeito às
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diferenças, o que ela considera fundamental para que haja uma inclusão verdadeiramente
eficaz. Vejamos o que ela traz a esse respeito:
[...] um “novo paradigma”, que se constitui pelo apreço à diversidade
como condição a ser valorizada, pois é benéfica à escolarização de todas
as pessoas, pelo respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e pela
proposição de outras práticas pedagógicas, o que exige ruptura com o
instituído na sociedade e, consequentemente, nos sistemas de
ensino.(MANTOAN, 2006, p.40).
Diante do exposto acima sobre Educação Inclusiva, se faz necessário ampliar essa discussão
trazendo abordagens significativas sobre a deficiência, uma vez esse estudo está tratando da
inclusão das pessoas com deficiência no contexto educacional. A esse respeito Débora Diniz
(2007) e outros estudiosos, vêm desenvolvendo estudos no Brasil e traz o conceito de
deficiência sob a ótica sociológica, atrelada a condição humana do ser enquanto sujeito que
tem características próprias, modos de ser e agir diferentes, como todos os demais sujeitos
ditos normais.
No início do século passado, Vygotsky, também já trazia reflexões sobre a deficiência quando
afirmava que “a tarefa da escola (...) consiste em não adaptar-se à deficiência, mas sim em
vencê-la”. Vygotsky reforça esse entendimento ao explanar: “A criança com deficiência (...)
necessita que a escola desenvolva nela os processos mentais, pois, entregue a própria sorte, ela
não chega a dominá-los”. (Vygotsky, 1989, p.119).
É nessa perspectiva de inclusão educacional que esta pesquisa tem elaborado seus estudos,
principalmente quando nos referimos ao público alvo da Educação Especial, e mais
especificamente as pessoas com deficiência. E para que haja uma compreensão do que seja
Educação Especial, apresentamos neste estudo considerações conceitual referente a esta
questão. No entanto, para esta apresentação buscamos referências em documentos oficiais
nacionais a esse respeito. Dessa forma, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva (2008), diz que a Educação Especial é uma modalidade de ensino, e por
ela perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, no intuito de realizar o
Atendimento Educacional Especializado (AEE), que disponibiliza recursos e serviços e orienta
quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino
regular. (BRASIL - MEC/SEESP/2008).
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Então a Educação Especial que antes era oferecida em Instituições Filantrópicas, sem fins
lucrativos, se constituía em uma educação segregadora, uma vez que este espaço substituía a
escola regular, impedindo as pessoas com deficiência de conviver e aprender na diversidade,
com as diferenças, negando assim, o direito constitucional e fundamental da pessoa humana
de ir e vir e de estar inserida nos espaços escolares como todas as pessoas. Então no Brasil,
somente em 2008 com a implantação da Política acima já mencionada, é que oficialmente, as
pessoas com deficiência de fato começaram a serem matriculadas nas escolas regulares,
embora já se tivesse notícia de um caso ou outro que tiveram acesso antes desse período, e
mesmo assim por meio de lutas acirradas de suas famílias para ter essa garantia, pois a própria
Constituição de 1988 já preconizava em seu artigo 205 que a educação é direito de todos.
Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, LDB (1996), ratifica esse direito.
Porém, se faz necessário entender que a Educação Especial é sim um direito importante,
contudo ela não pode ser confundida com escola regular, nem tão pouco substitui-la, ela se
constitui um serviço complementar e/ou suplementar para as pessoas público alvo da Educação
Especial, e deve acontecer no turno oposto da escola regular. Esse atendimento é chamado de
Atendimento Educacional Especializado (AEE) e deve ser ofertado preferencialmente na Escola
regular, por meio das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), podendo também acontecer
nas Instituições já referidas acima, que chamamos atualmente de Centros de Atendimento
Educacional Especializado (CAEE), (BRASIL – MEC/SEESP/2008).
Portanto, minha pesquisa tem como campo, em Salvador, as 53 escolas públicas que têm SRM,
uma vez que esse atendimento, através do trabalho pedagógico do professor dessa sala, tem
como objetivo proporcionar autonomia de aprendizagem para os educandos público alvo da
Educação Especial. Para promover autonomia de aprendizagem para estes educandos, o
professor da SRM busca estratégias diversas para o desenvolvimento acadêmico desses alunos,
e muitas dessas estratégias são potencializadas por meio das tecnologias, principalmente da
Tecnologia Assistiva (TA). A esse respeito BERSCH (2013) evidencia que “o Ministério da
Educação (MEC), introduziu o serviço de Tecnologia Assistiva nas escolas públicas, por meio do
Programa “Salas de Recursos Multifuncionais” (SRMF)” BERSCH (2013, p.18), grifo nosso.
Assim, por essa razão, pela presença das tecnologias nas SRM e por acreditar em suas
potencialidades quanto ao trabalho pedagógico dos professores tanto da SRM como o
professor da sala de aula regular, é que esta investigação se pauta na problemática já
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anunciada, mas que enfatizo mais uma vez: como tem acontecido o uso das tecnologias na
interface do trabalho pedagógico do professor da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM)
com o professor da sala de aula regular, para favorecer a inclusão do aluno com deficiência
numa escola pública do município de Salvador Bahia.
Dessa forma, cabe trazer algumas considerações sobre aspectos conceituais das tecnologias,
uma vez que representam um dos eixos importantes desse estudo. As tecnologias estão
presentes desde a existência da humanidade. Nesse sentido LIMA JR. (2005) e BURKE e
ORNSTEIN (2010) trazem reflexões sobre o conceito de tecnologia, como processos criativos e
transformativos para melhoria da vida das pessoas. Dessa forma, é notório que desde os
tempos primitivos os seres humanos vêm experimentando e transformando seu pensamento
em novas descobertas para viver melhor. Nessa direção, vale dizer a mente humana foi, é, e
sempre será capaz de criar e transformar suas realidades, buscando assim uma qualidade de
vida melhor nos mais variados aspectos.
Então, podemos dizer as tecnologias, também nos contextos educacionais, podem melhorar a
condição de vida das pessoas, sendo uma das formas relevantes de possibilitar a autonomia
aos educando com deficiência, especialmente no tocante a aquisição da aprendizagem. Para
enfatizar essa questão, GALVÃO FILHO (2013, p. 15), traz reflexões muito significativas. Assim,
ele diz: [...] “seja por gravação ou por software de síntese de voz, são auxílios que podem ser
muito úteis para qualquer estudante que tenha dificuldade de leitura, e não apenas para
estudantes com deficiência”. Porém ele evidencia, que este mesmo recurso quando utilizado
para uma pessoa cega, é considerado uma Tecnologia Assistiva (TA), pois para a pessoa cega
ter acesso à leitura de um determinado texto, esse artefato foi naquele momento,
imprescindível. Assim, esse autor nos permite refletir que as tecnologias quando utilizadas em
contextos educacionais, são chamadas de tecnologias educacionais, podendo ser utilizadas
para pessoas com ou sem deficiência, mas quando utilizadas especificamente para pessoas com
deficiência, e que sem esta tecnologia essa pessoa não teria acesso a uma determinada
aprendizagem, por exemplo, esta tecnologia recebe o nome de “TAeducacional”.
Assim, é importante dizer que o trabalho do professor da SRM tem como uma de suas principais
funções, promover a interface com o professor da Sala de aula regula, com o objetivo de, nesse
diálogo planejar estratégias pedagógicas, na maioria das vezes por meio da TA, para que os
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educandos com deficiência possam alcançar as aprendizagens escolares oferecidas mediante o
currículo escolar daquela instituição de ensino regular.
Para atender o objetivo proposto desta pesquisa, é necessários traçar um caminho
metodológico que colabore para se alcançar tal objetivo, em consonância com a problemática
a ser investigada. Assim, a abordagem da metodológica dessa pesquisa é de cunho qualitativo,
dado a natureza complexa da temática em questão. Assim para Bogdan e Biklen, (1994),
Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo
genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham
determinadas características. Os dados recolhidos são designados por
qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos
relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento
estatístico. As questões a investigar não se estabelecem mediante a
operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o
objetivo de investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em
contexto natural (BOGDAN,BIKLEN,1994 p. 16).
Para Lüdke e André (1986), o ato de pesquisar é uma tarefa complexa e exige rigor. Por isso
mesmo os critérios de investigação devem ser claros, planejados e bem definidos. Isso ajuda a
evitar conclusões precipitadas dos dados e seus resultados. Portanto, é importante investigar
como se dá esse fenômeno, e isso implica compreender o papel de ambos os professores nesse
processo. Por essa razão compreendo que precisarei contar com princípios da hermenêutica,
uma vez que há necessidade de estabelecer um processo interpretativo por conta da
complexidade e subjetividade das questões que envolvem esta pesquisa. Para revisão
bibliográfica nesse aspecto buscarei apoio em GADAMER (1997). Vale ressaltar que esta
pesquisa por se encontrar em andamento, alguns conceitos e considerações estão em processo
de construção, podendo ser ampliados de acordo com as necessidades que poderão surgir.
Quanto ao lócus dessa pesquisa, a investigação será realizada em apenas uma escola, uma vez
que não há condições operacionais, principalmente de tempo hábil para realizar visitas em 53
escolas da rede municipal que têm SRM.
O método escolhido para realizar esta investigação foi decidido pelo método estudo de caso
descritivo, para o qual me ancorei nas orientações de Yin (2005). Para Yin (2005, p. 32) um
estudo de caso é uma investigação empírica que “Investiga um fenômeno contemporâneo
dentro de seu contexto de vida real’”. Assim, conforme já mencionado anteriormente, esta
pesquisa apresenta uma natureza complexa, e o método estudo de caso, possibilitará trilhar de
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forma mais direta e ao mesmo tempo “impessoal” do ponto de vista de que o fenômeno a ser
investigado não permite, por parte do investigador, ter controle sobre a realidade observada,
em função mesmo de complexidade da questão a pesquisada.
Cabe informar que os sujeitos dessa pesquisa são os professores das SRM e os professores da
sala de aula regular, que têm alunos em atendimento nas SRM. Os instrumentos utilizados para
viabilizar a coleta de dados iniciam-se com a observação direta, alimentando o diário de
pesquisa, e em seguida a entrevista semiestruturada e o questionário misto. Quanto às
categorias de análise dos instrumentos, a princípio está estabelecido por analisar os seguintes
aspectos que considero relevantes para o significado dessa pesquisa: 1. O processo de inclusão
escolar dos alunos com deficiência do ensino fundamental I (anos iniciais); 2. O professor da
SRM na interface com o professor da Sala regular; e 3. O uso das tecnologias no acontecimento
da interface entre os sujeitos da pesquisa.
O percurso metodológico para esta investigação está previsto para acontecer da seguinte
forma: No início de junho, iniciarão as visita em lócus para observações. Terá uma visita
semanal a cada professor (da SRM e da sala regular), até meados do mês de agosto, levando
em consideração que no mês de junho teremos apenas a primeira quinzena para realização do
trabalho em lócus. Então, no período de junho a meados de agosto dará em média nove (9)
semanas de atuação em campo, uma vez que o recesso junino da rede pública municipal de
Salvador se dará entre 18 de junho a 02 de julho do corrente ano (2018). Assim, no período de
nove (9) semanas serão realizadas a observação, as entrevistas e a aplicação do questionário
misto com os professores.
CONCLUSÃO
Desse modo, é importante salientar que pelo fato do trabalho de campo ainda não ter sido
realizado até a presente data, não temos dados ainda sobre os resultados. Então concluímos
dizendo que os dados revelados após esse estudo (coleta de dados), certamente será de grande
valia para obter um entendimento de como está o trabalho de inclusão educacional nas escolas
públicas municipais de Salvador, tendo como referência a escola que será pesquisada, uma vez
que esta escola necessariamente deverá ter SRM, e por isso mesmo estará, ou deveria estar,
como as demais escolas que têm SRM, inserida dentro na Política de inclusão adotada pela rede
municipal de ensino de Salvador, que por sua devem está em consonância com as orientações
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do Programa nacional de inclusão educacional por meio da Implantação das SRM, que no Brasil
teve início em 2005, sendo intensificado com a Política Nacional de Educação Especial, na
Perspectiva da Educação Inclusiva, em 2008 (MEC/SEEP/2008).
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CONTRIBUIÇÕES PARA UMA APRENDIZAGEM CRIATIVA E AUTÔNOMA NA ESCOLA ATRAVÉS
DA MEDIAÇÃO DO SMARTPHONE.
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UNEB - Salvador/BA
taisepassos2012@hotmail.com
RESUMO
As tecnologias digitais de comunicação e informação (TDIC) possibilitaram outras formas de
relacionamento entre os indivíduos da sociedade contemporânea. Desta forma, os ambientes
escolares, juntamente com os professores, precisam acompanhar e experimentar novas formas
de construção e difusão do conhecimento de forma autônoma e criativa, visto que, os alunos
interagem cotidianamente com a linguagem digital. Diante desse contexto, visto a importância
das TDIC na sociedade e no ambiente escolar, questiono: Em qual medida o uso do smartphone
contribui para que as crianças ajam de forma criativa e autônoma na escola? Desta forma, com
o objetivo geral de: Compreender em que medida o uso do smartphone favorece no
desenvolvimento de uma aprendizagem criativa e autônoma das crianças na escola, será
realizada uma proposta de intervenção com uma turma do ensino fundamental I em uma Escola
Municipal de Salvador. Para isso, foi delineada uma metodologia de pesquisa com abordagem
qualitativa (Ludke, André, 1986), conduzida pela pesquisa-ação (Thiollent, 1985). O referencial
teórico consiste na discussão sobre: tecnologias digitais moveis (Lemos, Pellanda); autonomia
e criatividade (Freire, Behrens). O estudo feito na escola pretenderá analisar as contribuições
de uma experiência, que consiste na elaboração de um projeto em co-autoria com os docentes
da escola envolvendo a mediação do smartphone, visando possibilidades para o
desenvolvimento da autonomia e criatividade dos alunos.
Palavras-chave: Tecnologia digital móvel; autonomia; criatividade.

INTRODUÇÃO
Atualmente, o uso da internet pelo celular é uma realidade da cultura digital e já é tendência
em algumas escolas brasileiras. De acordo com os dados do CETIC44 (Comitê Gestor da Internet
no Brasil), mais de um terço dos docentes, 39%, afirma utilizar o dispositivo para realizar alguma
atividade com os alunos, sendo 36% de escolas públicas e 46% das privadas. Devido a essa
realidade, este artigo pretende apresentar uma proposta de um projeto de pesquisa,
contemplando o uso da tecnologia digital móvel no ambiente escolar, para o Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC.

44

Esses dados foram encontrados no site abaixo:
http://cetic.br/media/analises/tic_educacao_2015_coletiva_de_imprensa.pdf
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O interesse por esse estudo, primeiramente, surgiu mediante um trabalho de conclusão de
curso, em que investigou a seguinte questão: Em que medida a escola contribui para que as
crianças utilizem as tecnologias de comunicação e informação de forma criativa e autônoma?
Durante a pesquisa, foi observado que as práticas pedagógicas, em relação as TIC, estavam
centralizadas no laboratório de informática. Foi observado que durante o recreio os estudantes
interagiam em grupo com o celular. A escola tinha Wi-Fi, embora não disponibilizava a senha
para os alunos.
Diante dessa questão, é necessário compreender que as crianças interagem cotidianamente
com a linguagem digital, por isso, urge que os ambientes escolares, juntamente com os
professores, acompanhem e experimentem novas formas de construção e difusão do
conhecimento de forma autônoma e criativa. Dessa forma, visto a importância das TDIC na
sociedade e no ambiente escolar, questiono: Em qual medida o uso do smartphone contribui
para que as crianças ajam de forma criativa e autônoma na escola?
A relevância da proposta deste estudo, se caracteriza devido ao fato das tecnologias digitais de
comunicação e informação (TDIC) possibilitarem outras formas de relacionamento entre os
indivíduos da sociedade contemporânea. Atualmente, o uso da internet pelo celular e à medida
que os dispositivos móveis começaram a incorporar mais funcionalidades, eles se tornaram
parecidos com os computadores e possibilitaram, também, a ubiquidade e portabilidade,
características da cultura da mobilidade. Assim, o acesso às TDIC é sem dúvida fundamental
para a educação e o uso do smartphone está cada vez mais presente no cotidiano. Desta forma,
se faz necessário a compreensão dessas tecnologias no ambiente escolar e de sua contribuição
para a formação do sujeito. Assim, com o objetivo geral de: Compreender em que medida o uso
do smartphone favorece no desenvolvimento de uma aprendizagem criativa e autônoma das
crianças na escola, o estudo pretende: Identificar e analisar as propostas pedagógicas
desenvolvidas em uma escola da rede municipal que envolvem o uso do smartphone; Propor um
projeto em co-autoria com os docentes que envolva a mediação do smartphone e crie espaço
para o desenvolvimento da autonomia e criatividade dos alunos; Analisar as contribuições desta
experiência para o desenvolvimento da autonomia e criatividade dos alunos.
TECNOLOGIA DIGITAL MÓVEL E EDUCAÇÃO
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Hodiernamente, as interações na web, que acontecem de forma compartilhada, contribuem
para promover o desenvolvimento de novos conhecimentos, essa inteligência surge a partir da
colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades, Lévy (2014) utiliza o conceito da
inteligência coletiva para caracterizar essas relações em rede. O autor, também, chama atenção
para a importância dos educadores ajudarem os alunos a desenvolverem habilidades para
participar desse processo, vale ressaltar, a consciência em rede, quando se faz algo em rede não
estamos sozinhos, guiamos pessoas através do compartilhamento de informações.
Entretanto, os compartilhamentos de informações aumentaram com o uso do smartphone, a
tecnologia móvel permite estar conectado todo o tempo, ela agrega ao mesmo aparelho
diversas funções que, por sua vez, possibilitam produzir várias informações em diferentes
linguagens. De acordo com Pellanda (2003), o perfil dos super-conectados do passado, onde
observávamos pessoas trancadas em casa por várias horas, difere bastante dos internautas
móveis, estes por definição da tecnologia estão todo o tempo conectados mas só acessam
quando necessitam. Para Lemos (2009), a cultura da mobilidade entrelaça questões
tecnológicas, sociais e antropológicas, sendo assim, um tipo de mobilidade tem sempre
impacto sobre outro. Segundo o autor, uma das dimensões da mobilidade é a informacionalvirtual, com acesso rápido, pleno e fácil à informação, tendo impactos diretos sobre o lugar e o
espaço onde opera.
No que se refere a educação, as tecnologias móveis, sobretudo o smartphone, permite novas
possibilidades de aprendizagem no ambiente escolar, visto que, as crianças que já nasceram
nesse contexto, interagem e são capazes de produzir a cibercultura infantil de forma lúdica, de
acordo com Couto (2013):
As crianças que fazem parte da chamada “Geração Net”, ou seja, que
nasceram inseridas no contexto das tecnologias de informação e
comunicação, participam ativamente do mundo digital, e vivem,
sobretudo, por meio das tecnologias móveis, a conectividade. Nesse
contexto, tocar em telas e brincar são modos especiais de construir
subjetividades e existências, de viver e produzir a cibercultura infantil.
(2013, p.899)
Desta forma, as tecnologias digitais podem servir de estímulos para que os alunos se tornem
mais participativos e criativos, que busquem alternativas e soluções, o que conduz a construção
do ser autônomo. De acordo com Behrens (2005), na visão da aprendizagem colaborativa com
a tecnologia interativa, os alunos devem ser incentivados a utilizar as TIC de forma que possam
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buscar soluções possíveis para serem discutidas e que tenha relação com suas vivências, a partir
daí, professores e alunos passam a serem parceiros, atitudes que levam a colaboração.
Nessa abordagem, o professor pode ser um instigador, para que os alunos busquem respostas
e conhecimentos, pois a criatividade pode se manifestar a partir do momento em que os alunos
pensam por si mesmo e expressam suas ideias para criar com liberdade. Segundo Freire, “Não
haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente diante do
mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos.” (1996, p.32).

No que se refere as tecnologias digitais, no contexto atual, o uso da internet pelo celular já é
tendência nas escolas brasileiras. De acordo com o CETIC 45 (Comitê Gestor da Internet no
Brasil), em uma pesquisa realizada em todas as regiões do território nacional, no ano de 2015,
mostrou que 36% dos professores das escolas públicas utilizam a internet no celular para
atividades com alunos. Outro dado relevante é que 84% das escolas públicas urbanas já
possuem acesso ao Wi-Fi, desse total: 6% liberam a senha para todos, inclusive alunos; 62% é
restrito com senha e os alunos não podem acessar e 16% são de uso restrito com senha, mas
os alunos podem acessar.
Assim, segundo Kenski (2015), a incorporação da internet na educação básica brasileira
avançou nos últimos vinte anos, embora é preciso ir além e avançar mais em termos de acesso
e uso, mas isto virá em um processo lento. Neste sentido, para a autora, é preciso mudar não
apenas as condições de acesso e uso da internet nas escolas, é necessário mudar, sobretudo, o
pensamento e o posicionamento dos dirigentes de todos os níveis em relação às ações
mediadas pelas redes e os seus reflexos na formação dos alunos.
Desta maneira, o estudo proposto pretende ser conduzido pela abordagem da pesquisa
qualitativa, que ganhou espaço na área educacional justamente por aderir algumas
características fundamentais que contempla uma investigação de caráter subjetivo. Alguns
elementos são característicos desse tipo de pesquisa, como por exemplo: a importância do
contato direto do pesquisador com o ambiente a ser investigado; dados descritivos, incluindo

45

Esses dados foram encontrados no site abaixo:
http://cetic.br/media/analises/tic_educacao_2015_coletiva_de_imprensa.pdf
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transcrições de entrevistas; depoimentos; fotografias e outros que caracterizem essas
descrições. (LUDKE, ANDRÉ, 1986)
A investigação propõe ser realizada com uma turma do ensino fundamental I em uma escola
municipal de Salvador. Os sujeitos da pesquisa serão professores e alunos, os instrumentos
serão: relatório de observação e entrevista semiestruturada com professores e alunos. Para
isso, o estudo pretende ser conduzido pela pesquisa-ação que, de acordo com Thiollent (1985),
está associada a uma ação coletiva, isto é, faz necessário uma interação entre pesquisadores e
envolvidos, assim como, pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o nível de
consciência das pessoas e grupos que participarem do processo, bem como, contribuir para a
discussão ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas.
Sendo assim, para identificar e analisar as propostas pedagógicas desenvolvidas em uma escola
da rede municipal que envolvem o uso do smartphone será feito observação, além da sala de
aula é importante observar outros espaços da escola, que poderá ser realizada nos horários de
entrada e saída das crianças e no recreio, desta forma, é possível perceber as relações das
crianças com as tecnologias digitais retratando o cotidiano escolar em toda a sua riqueza.
Em seguida, como sugestão, irei propor um projeto em co-autoria com os docentes que envolva
a mediação do smartphone e crie espaço para o desenvolvimento da autonomia e criatividade
dos alunos, em seguida, a professora da turma irá aplicar a proposta e será feito observações
por parte do pesquisador.
O estudo feito durante a aplicação do projeto servirá para analisar as contribuições desta
experiência para o desenvolvimento da autonomia e criatividade dos alunos, será analisado se,
durante o processo do desenvolvimento do projeto, os alunos tiveram atitudes como:
resolução de situação-problema; tomada de decisões; espírito investigativo; situações de troca
entre alunos e entre professores e alunos; qualquer posicionamento que caracterize como uma
reflexão individual ou coletiva; tolerância; convivência com as diferenças; dentre outras que
caracterizam o sujeito como autônomo e criativo, essas atitudes são citadas por Freire apud
Behrens (2005) como elementos caracterizadores para uma aprendizagem colaborativa, crítica
e transformadora. A análise da contribuição dessa experiência também será feita através das
entrevistas realizadas com professores e alunos.
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CONCLUSÃO
Portanto, a temática proposta faz – se importante, pois os processos da sociedade de hoje já
se estruturam a partir da linguagem digital. Por muito tempo observamos que as tecnologias
digitais no ambiente escolar foram, em muitos casos ainda são, encaradas como recursos
didáticos permanecendo fragmentadas dentro de um laboratório de informática. As
tecnologias móveis permitem novas possibilidades de aprendizagem, visto que, as crianças já
nasceram nesse contexto. O desenvolvimento da criatividade e autonomia no ambiente escolar
é impossibilitado quando o professor permanece como responsável pela transmissão do
conhecimento. Para Vygotsky apud Castro (2006), a imaginação da criança é uma função
necessária e é importante que as práticas pedagógicas estejam voltadas também para ampliar
as experiências infantis por meio da interação com o mundo, outros sujeitos e objetos para,
assim, construir a base criadora, quanto maiores forem as atividades incentivadoras maiores
serão as possibilidades, assim as crianças se tornam capazes de formular perguntas, buscar
respostas, descobrir e construir o conhecimento. Portanto, as tecnologias digitais podem estar
presente na escola como forma de mediar a aprendizagem criativa, elas podem servir de
estímulos para que os alunos experimentem, se tornem participativos, exponham seus pontos
de vista, busquem novas alternativas e desafios conduzindo a construção da autonomia do
indivíduo.
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TECNOLOGIAS DIGITAIS MÓVEIS NA ESCOLA HOSPITALAR E DOMICILIAR: UMA REALIDADE
EM CONSTRUÇÃO NA CAPITAL BAIANA
Cristiane Silva de Jesus
PPGEduC - UNEB - Salvador/BA
cris.crikika@gmail.com
RESUMO
A proposta investigativa intitulada “Tecnologias digitais móveis na Escola Hospitalar e
Domiciliar: uma realidade em construção na capital baiana” questiona de que maneira a
tecnologia contribui para a aprendizagem junto aos alunos da Escola Municipal Hospitalar e
Domiciliar Irmã Dulce, levando em consideração as particularidades dos contextos (a saber:
hospitais, clínicas, casas de apoio e domicílios-residências) e dos sujeitos atendidos (com suas
patologias e comorbidades relacionadas). O objetivo geral intenciona compreender as
tecnologias digitais móveis, enquanto processos interventivos potenciais para o
desenvolvimento de aprendizagens significativas nesses contextos das práticas educativas da
EMHDID. Em presença da diversidade de perspectivas possíveis, o ponto de vista teóricometodológico pensado para a implementação dessa pesquisa baseia-se nos princípios da
interdisciplinaridade, pelo objeto de investigação permear em distintas áreas do conhecimento
(Educação, Saúde e Tecnologia), com inspiração nos fundamentos da Etnometodologia, abrindo
a possibilidade dos sujeitos serem ativos, autores de sua existência, capazes de ampliar sua
compreensão sobre o mundo e sobre si.
Palavras-chave: Escola Hospitalar e Domiciliar; Aluno; Tecnologias Digitais Móveis;
Aprendizagem Significativa.

CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A ESCOLHA DO TEMA DE INVESTIGAÇÃO
No ano de 2008 surgiu a possibilidade de ingressar no grupo de professores atuantes em
contextos de saúde (atual Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce) na cidade de
Salvador. Desafio abraçado, um turbilhão de dúvidas, de inquietações tomaram conta do
consciente, enquanto o inconsciente pulsava na direção do mergulho nessa nova experiência.
Profissionalmente, um trabalho diferente de todos os anteriores. Pessoalmente, mobilizador,
instigante e ligado ao afeto. “Mas, afinal, o que significa ‘afeto’? Derivada do latim affectu, essa
palavra diz respeito àquilo que toca, atinge, afeta; para a psicologia, é um fenômeno psíquico
que se manifesta sob a forma de emoções, sentimentos e paixões.” (FORTUNA, 2007, p. 11).
Questões diversas emergiram nessa fase inicial de ambientação e ganham novos contornos
com os anos de experiência: Qual é mesmo o papel do professor em uma unidade hospitalar e
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domiciliar? Que tipo de metodologia e recursos podem ser utilizados? De que forma os avanços
tecnológicos, em especial as tecnologias móveis, compreendidas enquanto elementos
mediadores, podem contribuir para uma prática educativa significativa nesse contexto? Qual o
sentido da interação com as tecnologias móveis para os educadores e para os educandos
hospitalizados, bem como os atendidos em domicílios?
As formações continuadas em serviço, os grupos de estudos com os pares, os eventos na área
hospitalar (participação em congressos, seminários, encontros, fóruns), o movimento em
direção a estudos acadêmicos e o curso de extensão, intitulado “Dispositivos móveis nas Classes
Hospitalares”, ministrado pela pesquisadora Isa Beatriz da Cruz Neves no 1º semestre de 2014,
específico para o grupo de professores municipais atuantes em classes hospitalares
(participantes da sua pesquisa de doutorado), foram mobilizadores/impulsionadores do
direcionamento temático aqui proposto.
Em sua tese de doutorado, Neves (2016) adentrou no universo da escolarização hospitalar e
realizou um mapeamento de dissertações e teses em todo o território nacional, bem como
organizou um quadro-síntese das iniciativas nacionais e internacionais que integram as
tecnologias digitais nas classes hospitalares, tecendo um panorama bastante significativo para
os interessados na área, sob a orientação da Profª Drª Lynn Alves, vinculada ao PPGEDUC –
UNEB.
A respeito do movimento dinâmico de questionar, de investigar, Lima Junior (2004) elucida que
Na realidade, o ser humano, individual e coletivamente, é desafiado a
encontrar saídas e respostas aos problemas colocados por suas
demandas, necessidades, interesses (materiais e imateriais), dentro de
certos contextos existenciais, condicionados e marcados pelo espaçotempo, em contínua relação consigo mesmo e com os outros,
semelhantes e diferentes de si mesmo (p. 413).
Diante da relevância e contemporaneidade do tema, nasce o desejo de investigar sobre a
potencialidade das tecnologias móveis na Escola Hospitalar e Domiciliar, levando em
consideração os diferentes contextos de atuação docente (hospitais públicos e privados, casas
de apoio e domicílios); a potencialidade da interação com os elementos mediadores (tablets,
notebooks, smartphones, entre outros) para os educandos e para os educadores; o lugar das
tecnologias móveis no currículo; o desejo, os investimentos pessoais dos educadores na
formação continuada, no desenvolvimento de novas oportunidades de aprendizagem, bem
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como as políticas públicas fomentadoras para a efetiva integração das tecnologias móveis na
Escola Hospitalar e Domiciliar.
Na tentativa de organizar as ideias, a questão fundamental desse anteprojeto de pesquisa pode
assim ser delineada: Como as tecnologias digitais móveis contribuem para a aprendizagem
dos alunos e alunas matriculados na Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce
(EMHDID), levando em consideração as particularidades dos contextos e dos sujeitos
atendidos?
O objetivo geral proposto intenciona compreender as tecnologias digitais móveis (TDM)
enquanto processos interventivos potenciais no desenvolvimento da aprendizagem de alunos
e alunas em contextos de práticas educativas da Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã
Dulce (EMHDID) e os objetivos específicos perpassam por:
- Identificar os tipos de TDM utilizados pelos educadores nas aulas, bem como os motivos para
as escolhas e as possibilidades de aprendizagem apresentadas a partir da mediação
tecnológica;
- Analisar a potencialidade da inserção das tecnologias digitais móveis, compreendidas
enquanto elementos mediadores, para o desenvolvimento de aprendizagens significativas nos
contextos de atendimento da Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce (a saber:
hospitais, casas de apoio e domicílios);
- Descrever os aspectos facilitadores e dificultadores para a mediação das tecnologias digitais
móveis nos atendimentos pedagógicos hospitalares e domiciliares.
Considerando o imbricamento com a temática eleita, a mobilização e o envolvimento pessoal,
a relevância das categorias teóricas evidenciadas e a emergente necessidade de dialogar com
diversos saberes para uma reflexão significativa sobre o objeto proposto, delineia-se a presente
proposta investigativa.
PISTAS DOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS
A Escola Hospitalar e Domiciliar na cidade de Salvador constitui-se como espaço fundamental
para garantir a aplicação da Constituição Federal Brasileira, no que se refere ao direito de
acesso e permanência, ao direito de estudar de todos os cidadãos que se encontram
hospitalizados e em tratamento de doenças crônicas.
Em âmbito nacional pode-se afirmar que essa modalidade de atendimento educacional
caracteriza-se enquanto espaço de convergência das Ciências da Saúde e da Educação,
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atendendo a um público amplo (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos) em condição
de hospitalização temporária e/ou permanente. Os portadores de necessidades educacionais
especiais (PNEE), bem como os pacientes matriculados em classes regulares que, mediante
internações sequenciadas, encontram-se sob o risco iminente da evasão e do fracasso escolar,
também são alcançados por políticas públicas intersetoriais como essa. Portanto,
...o papel da educação junto à criança hospitalizada é resgatar sua
subjetividade, ressignificando o espaço hospitalar através da linguagem, do
afeto e das interações sociais que o professor pode propiciar. Portanto, é
possível pensar o hospital como um espaço de educação para as crianças
internadas. Mais do que isso, é possível pensá-lo como um lugar de encontros
e transformações, tornando-o um ambiente propício ao desenvolvimento
integral da criança. Enxergar e acreditar na criança enferma, assim como em
qualquer criança, é um primeiro passo para compreendê-la, respeitá-la e
auxiliá-la em seu processo de desenvolvimento, porque “a criança não sabe
senão viver sua infância. Conhecê-la pertence ao adulto” (Wallon, 1941, p.
11).” (FONTES, 2005, p. 136)

A Escola Hospitalar e Domiciliar brasileira respalda-se nos seguintes documentos:
- Constituição Federal do Brasil;
- ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente);
- Resolução 41/49 do Ministério da Justiça / CONANDA (Conselho Nacional de
Educação);
- Resolução CNE/CEB (Conselho da Educação Básica) 02/01.
O contato com o ambiente educacional em situações adversas é estruturante para esses
pacientes. Revela suas potencialidades e suas possibilidades cognitivas, sócio-afetivas,
trazendo algo familiar para o ambiente, desfocando os pacientes em atendimento escolar da
doença e de todos os aspectos do seu entorno. Segundo CECCIM (1999):
Dispor do atendimento de classe hospitalar, mesmo que por um tempo
mínimo e que talvez pareça não significar muito para uma criança que
frequente a escola regular, tem caráter de atendimento educacional e de
saúde para a criança hospitalizada, uma vez que esta pode atualizar suas
necessidades, desvincular-se, mesmo que momentaneamente, das restrições
que um tratamento hospitalar impõe e adquirir conceitos importantes tanto à
sua vida escolar quanto pessoal, acolhendo um outro tipo de referendamento
social à subjetividade e podendo sentir que continua aprendendo e indo à
escola, portanto, renovando seu ser criança e renovando potências
afirmativas de invenção da vida (p. 44).

Na cidade de Salvador – BA, a Escola Hospitalar e Domiciliar foi oficialmente criada no Diário
Oficial do Município do dia 29/07/2015, portaria nº 286/2015, de acordo com o que estabelece
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o inciso XI, do artigo 13, do Regimento da SMED (Secretaria Municipal de Educação), aprovado
pelo Decreto nº 23.922 de 14 de maio de 2013.
A Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, assim nomeada para homenagear a
precursora das Obras Sociais Irmã Dulce – OSID (instituição na qual os primeiros atendimentos
pedagógicos em ambiente hospitalar aconteceram na cidade do Salvador), funciona
atualmente em 13 unidades hospitalares, 4 casas de apoio e 18 domicílios (residências), com
um contingente de 45 professores, 03 coordenadoras e uma gestora, todos concursados,
pertencentes ao quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação – SMED. Está organizada
como um grupo heterogêneo, com uma estrutura de funcionamento dinâmica e pulverizada,
funcionando em contextos hospitalares e domiciliares diferenciados.
A sistemática de trabalho caracteriza-se pela flexibilidade, que é determinada pelos
condicionantes envoltos nas especificidades das patologias de cada aluno-paciente atendido,
pela dinamicidade, criatividade, afetividade, ludicidade, pela inserção dos dispositivos móveis
e todas as possibilidades em torno do aparato tecnológico, como a mediação dos jogos nos
atendimentos, levando em consideração que a
[...] interação com esses suportes tecnológicos tem uma ação terapêutica, na
medida em que o jogador pode extravasar as suas energias e emoções
reprimidas, desviando, assim, esses sentimentos dos seus semelhantes. Dessa
forma, o sujeito libera o stress através da participação vicária (ALVES, 2004, p.
369).

Na conjuntura social contemporânea e no panorama educacional, em especial, “os meios
tecnológicos de comunicação e informação assumem, assim, o papel de rearticuladores e
reorganizadores de toda a sociedade” (ALVES, 2004, p. 371), possibilitando uma contínua
reconstrução do saber.
No que se refere ao profissional da educação atuante nesses contextos, a pesquisadora Eneida
Fonseca (2003) ressalta que:
O ambiente hospitalar é para o professor uma fonte de aprendizagem
constante por meio da escuta às informações de vida da criança com o seu
conteúdo de representação da doença, do tratamento, da hospitalização e da
equipe de saúde. Isto leva o professor a aperfeiçoar a assistência, de maneira
a tornar a experiência da hospitalização um aspecto positivo para o
crescimento e desenvolvimento da criança (p.31)

Elocubrando ainda sobre a atuação do professor, as intervenções pedagógicas mediadas pelas
tecnologias móveis constituem-se numa realidade em construção na Escola Municipal
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Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce. Isso porque a interatividade depende muito mais de uma
mudança de postura do professor e do aluno do que da inserção das novas tecnologias sendo
“[...] importante que o professor, além dos conhecimentos teóricos e
tecnológicos, esteja aberto para o mais comunicacional, para deixar o aluno
expor suas ideias e trilhar seus próprios caminhos. O professor [...] o desafiará
a entrar no labirinto, mergulhar no mar de informações, interligar os saberes
e buscar as soluções para os seus problemas, construindo conhecimentos”
(FERREIRA, 2004, p.260).

Na Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, a metodologia que embasa o trabalho
parte dos pressupostos sociointeracionistas, da Pedagogia de Projetos, das Diretrizes
Curriculares da Educação Municipal e documentos correlatos, pilares de sustentação da prática
educativa no município de Salvador – BA.
Nesse movimento incessante de construção e reconstrução de conhecimentos, estes
...emergem como inscrições históricas e são transitórios, contextuais,
subjetivos, complexos. O conhecer [...] implica num atribuir sentido e
significado ao real de modo irregular, variável, com diversas possibilidades de
organização da própria representação do real (diversas ordens), que é instável
na medida em que se constitui contextualmente. [...] Conhecer é, ainda,
cruzar/articular/jogar com essas possibilidades, não a partir de uma exigência
teórica, mas das demandas existenciais e contextuais. [...] Então, conhecer é
uma ação aberta, flexível, histórica, que acontece, até certo ponto, de modo
rigoroso, previsível, consciente, estável, pois, ao mesmo tempo e a partir de
certo ponto da situação, torna-se altamente criativo, original, fruto da
imprevisibilidade e do caráter inusitado, irregular, caótico da
situação/contexto. (LIMA JUNIOR, 2004, p. 414)

Pela trilha esboçada, “aprender” e “ensinar” são sinônimos de mudar, de emancipar, de
libertar, de transformar - a si mesmo, ao outro, ao mundo.
ITINERÁRIOS METODOLÓGICOS
De acordo com Biklen (1994, p. 54), “[...] a realidade só se dá a conhecer aos humanos da forma
como é percebida”. A experiência humana é mediada pela interpretação e os indivíduos
interpretam o mundo com o auxílio direto dos outros, dos seus pares. Os significados, portanto,
são construídos através das interações. Em consonância com essas concepções reveladas e com
os escritos de Biklen (1994), a investigação qualitativa postula como características: o ambiente
natural como fonte direta de coleta de dados; a descrição para a compreensão esclarecedora
do objeto de estudo; um maior interesse pelo processo do que pelos resultados ou produtos
da pesquisa; a tendência a analisar os dados de forma indutiva; a importância vital no
significado – o interesse genuíno no modo como diferentes pessoas atribuem sentido às suas
existências.
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Para Minayo (1994), o método qualitativo é o mais apropriado no exame da estrutura
motivacional da ação humana, principalmente na abordagem dos problemas humanos e sociais.
Ele possibilita a compreensão das relações e atividades humanas com os seus significados, ou
seja, a subjetividade e o simbolismo, considerando que as ações humanas são portadoras de
significado. Segundo Minayo e Sanches (1993), esse método considera os instrumentos, os
dados e a análise sempre numa relação interior com o pesquisador, e as contradições acaso
existentes como a própria essência dos problemas reais.
Segundo Gil (1999), a abordagem qualitativa permite uma aproximação valiosa e íntima entre
sujeito e objeto, pois considera que ambos são da mesma natureza. Esse método admite o
envolvimento entre os participantes, a empatia, até para que os motivos, as intenções e
projeções dos indivíduos possam tornar-se significativas e expressas nas suas ações, estruturas
e relações do pesquisador-pesquisado.
Em presença da diversidade de perspectivas possíveis, o ponto de vista teórico-metodológico
pensado inicialmente para a implementação dessa proposta investigativa baseia-se nos
princípios da interdisciplinaridade, pelo objeto de investigação permear em distintas áreas do
conhecimento (Educação, Saúde e Tecnologia), com inspiração nos fundamentos da
Etnometodologia, pela aproximação do tema com um oferecimento de compreensão social
atenta aos métodos do sujeito, indexicalizada (ou seja, estabelecedora da ligação de uma ação
ao seu contexto), construcionista (compreensiva de que nada existe para além da construção
humana), focada nas ações das pessoas, preocupada com a cultura, com a inserção do sujeito
no social, com sua subjetividade, abrindo a possibilidade do sujeito ser ativo, ser autor de sua
existência, ser capaz de ampliar sua compreensão sobre o mundo e sobre si, ser capaz de mudar
/ emancipar a si próprio e o seu entorno.
A Etnometodologia é, portanto, concebida como a “ciência dos etnométodos”, sendo estes
compreendidos como procedimentos de descrição, registro e análise sobre o microssocial,
através de uma prática reflexiva, explicativa, interpretativa e singular do cotidiano. É a busca
empírica das maneiras que as ‘pessoas comuns’ usam para dar sentido e tecer suas ações
diárias, sob o olhar do cientista social. Para o pesquisador francês Alain Coulon, “...todos nós
somos “sociólogos em estado prático” (In:. RIOS, 2011, P.23).
Os instrumentos sugeridos para a coleta de dados dessa investigação são: a entrevista, a
observação participante e o diário de campo. De acordo com Santos (2006), a elaboração do
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“diário” objetiva o registro da experiência subjetiva do pesquisador de imersão no campo, num
mundo novo; pode também ser compreendido como uma âncora para o estabelecimento do
imprescindível diálogo do pesquisador consigo mesmo e com a experiência investigativa. O
hábito da escrita diária constituiu-se num instrumento auto-formativo, não apenas de registro
de informações, mas da busca de sentido e de significado do que está sendo investigado,
observado, percebido no campo.
A técnica da entrevista constitui-se num espaço legítimo para a produção de novos
conhecimentos, por “[...] entendê-la como ação (interação) situada e contextualizada, por meio
da qual se produzem sentidos e se constroem versões da realidade” (Pinheiro, in SPINK, 2004,
p. 186), além de sua interpretação pressupor do pesquisador uma atitude mais flexível no que
tange à categorização das respostas construídas pelo entrevistado. Para Melo (1996) e Valsiner
(citado por MADUREIRA, 2001), “o momento da entrevista consiste em um espaço dialógico,
perpassado pelos significados (co)construídos pelos participantes, ou seja, pelo entrevistado e
pesquisador” (p.72). Vale ressaltar que a situação da entrevista é favorável para a constituição
de um espaço de compreensão mútua, de atribuição de sentido específico dos fenômenos
estudados e que nesse contexto, tanto o entrevistado quanto o pesquisador, traduzem o
caráter interativo do processo de produção do conhecimento.
A respeito do entrevistador-pesquisador, Biklen (1994, p. 139) o caracteriza como uma espécie
de detetive, pois ele têm que reunir “...partes de conversas, histórias pessoais e experiências,
numa tentativa de compreender a perspectiva pessoal do sujeito”, trazendo para a ceara da
objetividade elementos do subjetivo do autor-ator em foco.
Para a análise das informações recolhidas no campo, será utilizada a análise de discurso, pois
esta “...constitue o foco central da análise na abordagem construcionista. Implicam ações,
seleções, escolhas, linguagens, contextos, enfim, uma variedade de produções sociais das quais
são expressão. Constituem, dessa forma, um caminho privilegiado para entender a produção de
sentidos no cotidiano” (SPINK, 2004, p. 38). As entrevistas serão gravadas e transcritas, sendo
que na sua interpretação haverá concentração nos indicadores verbais, em decorrência da
dificuldade de recuperar (no sentido da análise detalhada) a complexidade dos processos
comunicativos e metacognitivos (o que transcende a linguagem verbal) envolvidos na situação
comunicativa efetivada entre entrevistador e entrevistado na ocasião.
ÉTICA NA PESQUISA
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No que concerne à relação entre pesquisador e participantes, os cuidados éticos essenciais
desta proposta perpassam pelo asseguramento do anonimato, pelo uso do consentimento
informado (termo que sela a colaboração e discute informações e pressupostos norteadores da
pesquisa), “...a proteção dos sujeitos contra qualquer espécie de danos” (BIKLEN, 1994, p. 75),
o resguardo do respeito e da consideração positiva na interrelação estabelecida.
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RESUMO:
Na proposta de pesquisa em desenvolvimento, busca-se discutir como a TV pública e educativa,
tendo como corpus a TVE Bahia e as políticas públicas voltadas para ela, representa (ou deveria
representar) um espaço narrativo próprio para a prática da comunicação e do exercício
democrático na formação cidadã e cultural da audiência televisiva. E ainda, como tal aspecto
se manifesta nesse momento marcado pelas tecnologias digitais, na experiência de TV
resignificada e convergente às diversas mídias e linguagens. Nesse percurso, busca-se
identificar também a construção e diferenças instituídas (ou não) entre os conceitos de TVs
públicas, educativas, culturais, estatais e não-comerciais, com base nos debates teóricos
estabelecidos por autores como Pierre Bourdieu, Jesus Martin-Barbero, Lalo Leal Filho, entre
outros. Neste estudo de caso da TVE BA, registros e debates sobre a tentativa de democratizar
a TV ganham notoriedade. São exemplos, entre outros, a chegada do sistema brasileiro de TV
digital (SBDTV) e a implantação –na Bahia- do primeiro canal da cidadania do Brasil, a TV
Kirimurê. O diálogo com as redes sociais é um elemento importante no processo da pesquisa,
na medida em que elas possibilitam um tráfego da programação da TVE extra Bahia, interagindo
com outros territórios culturais em todo o mundo. Conceitos importantes norteiam essa
pesquisa, tais como democracia, comunicação pública e educativa, além de televisão e mídias
digitais, e são trazidos, entre outros, nos estudos de Nestor Garcia Canclini, Staurt Hall, Jürgen
Habermas e Henry Jenkins. Em tempos de crise social e política no país, e de tantos ataques a
princípios fundamentais, coloca-se em evidência um direito pouco questionado e entendido
pela população brasileira: o direito à comunicação. Ademais, traz a pauta da TV pública, que
mesmo com as tentativas de articulação nacionais e locais, segue fragilizada e precisando, mais
do que nunca, ser discutida, ocupada e participada.
Palavras-chave: TV Pública; TVE Bahia; Era digital; Direito a comunicação.

INTRODUÇÃO
A televisão é o que há de mais importante
de tudo aquilo que é menos importante. (RICON, 2002, p. 14)

Qualquer pessoa é capaz de identificar como a televisão está dominando o mercado de todo o
mundo desde a sua ascensão, pós-segunda guerra mundial. Ela passou a ser o objeto em torno
do qual se arruma a sala de estar, e a cada dia ganha mais espaço com as mudanças de suporte
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e as novas de linguagens. Ao contrário de uma TV que está fora do contexto sócio, econômico
e cultural, toda história aponta para um sistema com alto grau de participação em muitas
esferas públicas e decisivas de poder. Desse modo, na dimensão de meio mais popularizado do
globo, a televisão se coloca de maneira irrefutável como uma mídia representativa de época,
fato da cultura do nosso tempo (MACHADO, 2005, p. 21).
No Brasil, assistiu-se a uma TV que foi suporte para o Golpe do Governo Militar, em 1964, e a
um sistema televisivo que regulou suas concessões para outorga a partir de interesses políticos,
deixando o gerenciamento da maior parte dos canais nas mãos de uma minoria da elite; um
sistema que demorou décadas para dar espaço a discussões sobre a radiodifusão pública, e que
nesse grande mar de ondas irregulares, continua a centralizar interesses comerciais em
detrimento de qualquer outro.
Ainda hoje, é só olhar para ver: As maiores produtoras de cinema nacional são gerenciadas por
oligopólios da comunicação; uma série televisiva sobre a operação Lava Jato46, investigação da
Polícia Federal no Brasil desde 2014, lançada na Netflix em abril de 2018, meses antes das
eleições presidenciais; ou mesmo o tradicional programa de entrevistas que começa no sinal
aberto e continua ao vivo nas redes sociais, e pelo celular, ou quaisquer outros dispositivos
móveis, onde você pode adquirir outros produtos associados.
Números da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016 (PMB 2016) 47, realizada em todo território
nacional pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, reforçam a
premissa da ampla ação da TV. Com o papel de ser um instrumento para a compreensão da
dinâmica comunicativa entre cidadãos, a pesquisa aponta que a televisão permanece como
meio mais utilizado pelas pessoas para se informarem no Brasil. A média de tempo dedicado a
este veículo é de três horas e meia, diariamente, e o hábito de assistir a TV vem relacionado a
outras atividades concomitantes, tais quais assistir enquanto come, navega em outras redes
no celular, ou mesmo enquanto conversa com alguém. De acordo com Castells (1999, p.358),
o consumo de mídia é, nas sociedades urbanas, a segunda maior categoria de atividade, atrás
apenas do trabalho.

46
47

O Mecanismo. Dir.: José Padilha, Marcos Prado, Felipe Prado. Ano: 2018.
Disponível no site www.pesquisademidia.gov.br/#/Geral/details-917, acesso em 10 de abril de 2018.
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Acontece que nesse grande fluxo de formar e informar, as TVs do campo público mal aparecem
nos dados. A saber, juntas, a Rede Globo, a Band, a Record e o SBT, redes comerciais e abertas,
dominam mais de 70% da audiência no país, enquanto as TVs não-comerciais raramente
ultrapassam 5% do total de telespectadores. A TV brasileira nasceu comercial e se acostumou
a olhar para a sua audiência como consumidor, e não como cidadão, e o seu mercado televisivo
é regido pela lógica do entretenimento e pelo interesse do anunciante. A regra é inexorável:
quanto mais audiência, mais faturamento (PRIOLLI, 2009), e assim, a história da TV no Brasil é
marcada por muitas contradições e narrativas unívocas, especialmente enquanto se trata da
pluralidade sociocultural do país.
É nesse contexto de centralidade da TV comercial, que se evidencia a importância da existência
de um discurso diferenciado, de uma narrativa alternativa, na qual predomine o interesse pela
cidadania, cultura e educação, pelo direito à comunicação, e que ofereça lugar para diferentes
manifestações culturais e históricas se colocarem, movimentos que possivelmente não
encontrariam oportunidades na grande mídia. É onde a TV Pública deve ser interlocutora.
E foi sob essa perspectiva que nasceu a proposta da pesquisa. Para refletir sobre a TV Pública,
tomando por recorte a TVE Educativa da Bahia e seu período de digitalização. Atualmente ela
está sintonizada no canal 10.1 da faixa aberta, e sofre, junto com todo o país, mudanças
técnicas, conceituais e, por vezes, políticas, em função da era digital e das convergências. Com
a chegada do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, por exemplo, o estado inaugura o primeiro
canal da cidadania do país, pautado, sobretudo, em descentralizar os meios de radiodifusão.
Tal escolha se deu também pelo relevante papel da TVE BA nos contextos local e nacional,
sendo importante ferramenta nos processos de valorização da identidade da Bahia, e
atendimento, por sua finalidade pública, a certas demandas de informação e educação com
abordagens diferentes da hegemônica.
O estudo tem como uma de suas bases, a revisão teórico-crítica, para abordar conceitos
essenciais à pesquisa, com destaque para a televisão na era contemporânea (e ênfase em seus
aspectos legais de complementariedade, suas transformações ante as mudanças digitais e de
culturas convergentes), e para os debates sobre comunicação pública, inteligência coletiva,
interatividade e a democratização das mídias, tão caros à fase política que o Brasil atravessa
nos últimos três anos.

4
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A isso se soma o estudo de caso, com análise da TVE BA pautada em alguns instrumentos, tais
quais os seus relatórios de gestão, projeto de digitalização, e alguns de seus produtos e ações
da era digital, como redes e mídias, canal da cidadania, qualidade e ampliação do sinal de
transmissão, e outros, sempre em diálogo com a bibliografia levantada, a legislação e as
políticas públicas voltadas para comunicação, além de distinguir as fragilidades e problemas
enfrentados pelo canal nesse processo.

SOBRE A CENTRALIDADE DA TV COMERCIAL E O LUGAR DA TV PÚBLICA
Conta-se que no Brasil a TV nasceu com o sonho do empresário e gênio empreendedor,
Francisco de Assis Chateaubriand. À época, já dono da maior rede de comunicação do país, a
Diários Associados, com rádios, revistas e jornais impressos, ele descobre a magia da TV e
decide implantar a televisão brasileira.
Livros e pesquisas da área repetem a imagem da ação pioneira do homem que, em 1950,
entusiasmado com a criação de um novo espaço para “dá asas à fantasia mais caprichosa e
juntar os grupos humanos mais afastados”48, contrabandeou duzentos aparelhos de TV para o
que seria a primeira transmissão televisiva do país. Vale dizer, esta aconteceu no estado de
São Paulo e reuniu homens e mulheres bem vestidos no saguão dos Diários Associados, para a
festa de inauguração da TV brasileira.
Não para todo o povo, não para a maioria, não ainda para as regiões nordeste ou norte do
Brasil, mas para um pequeno grupo da já então grande São Paulo, que pôde ter acesso, ao vivo,
à atriz Iara Lins anunciando o prefixo da emissora PRF-3, TV Tupi de São Paulo; ao primeiro
programa de TV da história, o Show da Taba, e também à cerimônia de inauguração, presidida
por Chateaubriand, que ainda em seu discurso reforça:
O empreendimento da televisão no Brasil, em primeiro lugar, devemolo a quatro organizações que, logo, desde 1946, se uniram aos Rádios
e Diários Associados para estudá-lo e possibilitá-lo neste país. Foram a
Companhia Antarctica Paulista, a Sul América de Seguros de Vida e suas
subsidiárias, o Moinho Santista e a Organização Francisco Pignatari.49

48

Discurso de Assis Chateaubriand na inauguração da TV Tupi em 18 de setembro de 1950. Disponível em
https://jornalismounisuam.wordpress.com/2009/09/18/aniversario-da-tv-no-brasil/, acesso em 28 de abril de
2018.
49

Idem.
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Estava dada a largada, pois, ao movimento da TV brasileira na direção do interesse comercial,
do lucro. Vale dizer, no entanto, que seis anos antes desse lançamento considerado oficial, em
1944, os aspectos comerciais da TV já estavam prenunciados no Brasil, quando a publicidade
da empresa General Eletric divulgava, em uma publicação na revista Seleções, “uma nova
ciência para um novo mundo”. Nesse anúncio, uma garotinha loira apontava para a tela da TV
em preto e branco, e o texto prometia que a Eletrônica traria a televisão aos lares brasileiros.
A empresa vinha testando aparelhos transmissores de TV há anos, e depois da experiência
durante a 2ª guerra, tais receptores iriam permitir que “V.S. convide à sua casa, seus amigos e
parentes para assistir a uma ópera ou a um filme cinematográfico transmitido por televisão”,
como encerrava o anúncio. (RIBEIRO, SACRAMENTO, ROXO, 2010).
Assim também, pelo que contam as narrativas dominantes, somente em 1967, no centro do
poder ditatorial do país, durante o governo do General Humberto de Alencar Castelo Branco,
aconteceu o primeiro passo para uma TV pública no país. Trata-se do Artigo 13, do decreto-Lei
236 da constituição de 1967, que se referia aos serviços de radiodifusão: A televisão pública e
educativa se destinará à divulgação de programas educacionais, mediante transmissão de
aulas, conferências, palestras e debates. Um projeto de integração dentro do plano nacional
de alfabetização e educação básica, com uso do que chamavam meios de comunicação de
massa (MCM).
Já asseguradas as outorgas de canais para grandes empresários e políticos, num modelo de
regulação e fiscalização centralizador e moldado aos interesses dos poderosos no país, dezoito
anos depois da TV Tupi Difusora SP, em 1968, vai ao ar a TV Universitária de Pernambuco,
primeira TV educativa do Brasil. Um modelo de televisão que se pretendia um complemento
ao sistema comercial, com objetivo de prestar à população um serviço que aquela não
prestava.
Na trajetória que em 2018 completa 50 anos, há marcas profundas das políticas públicas,
decretos, emendas, e leis complementares que tentaram organizar o sistema público de
radiodifusão no Brasil. Entre outros, assistiu-se ao nascimento e fim da Fundação Centro
Brasileiro de TV Educativa, a FCBTV, em 1967 e da Empresa Brasileira de Comunicação,
Radiobrás, em 1975. Em 2007, durante a gestão do ministro da cultura Gilberto Gil, foi criada
a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e também a TV Brasil, marco de expressiva relevância
na radiodifusão pública no país, quando em uma década depois, já no período da gestão
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presidencial de Michel Temer, em 2017, é promulgada a Lei 13.417/2017, que reduziu
drasticamente a autonomia e o caráter público da EBC.
Desse modo, um olhar para o passado ajuda a compor a seção inicial da dissertação, na medida
do entendimento sobre como chegamos até aqui, e para que possamos apontar um futuro
possível, ao questionar a centralidade da TV comercial, baseada no puro entretenimento, e a
omissão da história da TV pública na trajetória da televisão no país.

TVE SINGULAR, PLURAL E DIGITAL
Na Bahia, a primeira televisão de caráter público nasce em 1985, trinta e cinco anos depois do
lançamento da TV Tupi, primeira do Brasil, e 16 anos após a TV Itapoan, primeira emissora da
Bahia. O estado foi o último do nordeste a receber sua TV educativa. Associada ao Instituto de
Radiodifusão da Bahia (IRDEB), a TV educativa trouxe para o cardápio televisivo baiano
programas com pautas locais, além de passar a ser reconhecida por produzir séries
documentais e registrar a diversidade cultural do estado.
Nesse período, buscava-se um alinhamento com a redemocratização do país e a valorização
da cultura local, já conformada no carnaval e no turismo. Havia também a função educativa, já
denotada no próprio nome, parte de um projeto do Instituto de Radiodifusão da Bahia (IRDEB),
que previa em seus objetivos a execução, com exclusividade, de todos os serviços educativos
do Governo do Estado da Bahia, através do rádio, televisão, ensino por correspondência e
outros meios de comunicação às massas, conforme previsto no artigo 2ª, da Lei 2752 –A/1969,
que instituiu o IRDEB.
Havia, mesmo antes da inauguração da TVE, um compromisso do instituto com a redução do
número de analfabetos no estado, sendo esse um centro de tecnologia educacional. “Nós
tínhamos uma série de funcionários que usavam o dedo mesmo, e ai teve essa definição da
diretoria de alfabetizar esse pessoal [...]. Saiam da vassoura, e no turno oposto iam para sala
de aula no IRDEB”, diz Kléo Cerqueira, funcionária da casa desde a sua inauguração, em vídeo
comemorativo dos 30 anos da TVE50 . Entretanto, apesar do forte apelo para o letramento
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Vídeo comemorativo dos 30 anos da TVE, realizado em 2015, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=QYTdadHprlk, acesso em 20 de abril de 2018.
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pedagógico, a TV educativa conseguiu evidenciar também a sua finalidade cultural,
configurando-se em importante lugar de fala na cena televisiva baiana.
A inauguração da TV Brasil e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) no âmbito federal, em
2006, são igualmente destaques no percurso histórico da TVE BA, uma vez que tiveram forte
impacto no debate sobre comunicação pública. À época, Gilberto Gil, então ministro da
cultura, propõe em seu famoso discurso de posse (2003), um do-in antropológico na cultura
nacional, e dentro do plano de ação para o audiovisual, finalmente, estava incluída a televisão.
Entre outros resultados, para a Bahia isso refletiu na tentativa de criar o Sistema Público de
Televisão, reunindo produtores locais, TVs universitárias, e comunitárias - espelhado na
experiência federal, além da reestruturação do IRDEB, a regionalização da programação da
TVE, e a aquisição de conteúdo para emissora (ROCHA, 2009).
Datado nesse mesmo período, teve início a discussão para o Sistema Brasileiro de Televisão
Digital (SBTVD), a partir do decreto 4.901, de 26 de novembro de 2003. Através do decreto,
foram abertos editais para formar consórcios entre institutos de pesquisa, empresas privadas
e universidades brasileiras, na busca por um modelo técnico que atendesse as necessidades
do país. Em 2006, teve início a oferta do sinal digital brasileiro, e assim também os governos
federais e estaduais criaram uma grande rede mobilizadora para que os aparelhos residenciais
fossem trocados ou adaptados para o receptor digital.
Todo movimento em torno do pensamento da TV Pública e da TV digital foi mobilizado sob a
égide da revolução digital e das convergências, numa conduta marcada pela tentativa de
aprofundar a democracia dos meios, como apontam textos oficiais que as regulam. As políticas
públicas apresentadas ao longo do governo Lula e Dilma, entre os anos de 2003 e 2016, tem
grande destaque para o investimento simbólico na TV como bem cultural.
Na Bahia, a transmissão digital em HD se desponta principalmente em duas frentes. Uma delas
é a possibilidade de o sinal chegar a cidades que outrora não chegava. No evento de
lançamento da TVE HD, em 201351, o então governador Jaques Wagner, diz que a TVE, agora
com o sinal digital HD, “aporta o que há de melhor em tecnologia para que seu conteúdo possa
chegar à casa de cada baiano de uma forma cada vez mais bem comunicada e com mais
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Disponível em https://www.irdeb.ba.gov.br/irdeb/acontece/11978-tve-agora-e-hd, acesso em 30 de
março de 2018.
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qualidade”. Antes o modelo analógico e a má qualidade do sinal prejudicavam a distribuição
do conteúdo da TVE, enquanto o sinal digital é praticamente imune a interferências.
A segunda frente, e certamente a mais importante, diz respeito à oportunidade de se operar a
faixa dedicada ao canal da cidadania, que tem entre as suas finalidades, presente na sua
portaria de regulação, nº 489/2012: IV - promover a universalização dos direitos à informação,
à comunicação, à educação e à cultura, bem como dos outros direitos humanos e sociais.
A Bahia tem o primeiro canal da cidadania do país. Com direito a operar as quatro faixas
disponibilizadas na frequência digital, ela lança, em 2013, a TV Kirimurê, canal gerido pela
sociedade civil organizada através da Organização Social Filhos do Mundo, e baseado em uma
política de inclusão e emancipação dos meios e mensagens, com promessa de dar ao cidadão
de Salvador e região metropolitana um espaço para escrita da história a contrapelo
(BENJAMIN, 1996).
Ao propor uma gestão participativa tanto no âmbito administrativo quanto de conteúdo, e a
contratação de projetos relevantes que não estão nas grandes redes de TV comerciais, o canal
da cidadania reforça a política de descentralização priorizada no conceito da comunicação
pública, e abre um leque que parece colocar a tecnologia digital em favor da democracia e do
acesso popular.
Também o processo dialógico da TVE BA com as multiplataformas se amplia: “O portal do
IRDEB, moderno, e de fácil navegabilidade, disponibiliza o conteúdo da TVE e da rádio
educadora em tempo real, em grandes eventos, alcança picos de até seis milhões de acessos,
num universo registrado de mais de 800 cidades, e 90 países”, divulga o relatório da
instituição52. A iniciativa do novo portal multimídia, lançado em 2009, visa aumentar o alcance
das ações do instituto, e almeja trabalhar a convergência das mídias.
Na mesma direção, a TVE e a rádio educadora criaram contas nas redes facebook e instagram,
além de twitter e youtube, totalizando cerca de 300 mil seguidores, além de seus programas
Soterópolis, Multi, Cartão Verde Bahia e Perfil e Opinião, que também somam curtidas em suas
páginas próprias. Juntas, oferecem atividades como transmissões ao vivo, fotos de bastidores,
sorteios de ingressos para shows e solicitação de sugestões.
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Vídeo apresentado por Rita Batista documenta os 46 anos do Instituto, produzido em 2015. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=v3D9D-OAALI, acesso em 17 de janeiro de 2018.
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E assim o que aqui é considerado por era digital ganha melhor contorno. Com chegada da
internet, o mundo sofreu uma grande revolução no modus operandi dos processos
comunicativos, e todos os conhecidos espaços de comunicação, direcionados ou de massa,
foram obrigados a mudar. Não só no que tange as mudanças técnicas, longe disso. Mais
precisamente ao que diz respeito ao conteúdo transmídia, a inteligência coletiva e a cultura
participativa, como propõe o teórico Henry Jenkins (2009).
Em tempo, esses fatos mais uma vez trazem a democratização da mídia para o centro do
debate e parecem surgir respostas para a ampliação do acesso e controle popular, e para a
descentralização dos bens de produção. Parecem! E esse é o próximo passo da pesquisa.
Identificar como esses espaços, ligados a TV Pública da Bahia, podem se configurar como
exercício do direito à comunicação e refletir novas esferas de debate para a política contra
hegemônica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS – E O MEDO DO FIM
Desde a sua concepção, a pesquisa contém o desejo de evidenciar e discutir a TV Pública na
Bahia, em suas potencialidades e fragilidades, em um processo de contribuir para dar
ferramentas ou armas a todos àqueles que lutam para que a TV não se converta em mero
instrumento de opressão simbólica, mas seja antes, um exercício da democracia direta, e do
direito a cidadania (BOURDIEU, 1997).
O corpus ganha força após sucessivas investidas do governo federal na tentativa de desmonte
da EBC e também da TV Brasil, o que reverberou em muitos outros estados, como o fim da
Fundação Piratini, no Rio Grande do Sul, e a luta da Empresa Pernambucana de Comunicação
(EPC) para manter-se no ar desde a migração do sinal analógico para o digital, entre outros.
A pauta da TV pública precisa, mais do que nunca, ser versada sob a perspectiva do direito à
comunicação, garantido por lei, assim como outros direitos básicos como saúde e educação.
Ademais, consistir o estudo quanto à descentralização na mídia, grande desafio para teorias
da democracia, sendo mesmo um ponto cego para todas elas, como propõe Miguel (2000,
p.51), e acrescenta:
Uma teoria democrática com espaço para a comunicação deve tornase capaz de perceber que o acesso à mídia se impõe como um dos
principais pontos de estrangulamento das democracias
contemporâneas, e, portanto, como um dos principais desafios àqueles
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que se dispõem a compreender e aprimorar o funcionamento das
sociedades democráticas.(2000, p. 67)
Desse modo, para pensar comunicação é também pensar as bases da democracia
contemporânea. E sem a diversidade de oferta, os discursos dissidentes; sem que a maioria
possa se manifestar livre e consciente, e ter acesso às esferas de influência no processo
decisório e midiático, não há como pensar em real democracia.
Por fim, as fragilidades dos sistemas públicos são postos em evidência, como no caso da Bahia,
que inaugura o primeiro canal da cidadania e pode entrar para a estatística também como o
primeiro estado a perder a outorga do canal, uma vez que até o fim da escrita dessa escrita, a
TV Kirimurê não conseguiu despontar com programação própria, nem fonte de financiamento.
A TVE BA, por sua vez, a cada rodada de eleição para o governo do estado, torna-se vulnerável
ao sucateamento, ou mesmo a destituição do seu projeto conceitual, como ocorrera a tantas
outras TVs no país, já que depende majoritariamente da receita do governo estadual.
E é nesse devir entre a importância da TV Pública e Educativa da Bahia e as dificuldades
encontradas para sua manutenção, que se abre um universo ao debate. Aspirando, sobretudo,
que essa televisão seja retirada do entre-lugar (Canclini, 1995) que ainda ocupa, e assuma seu
protagonismo, tão necessário nesse momento de fragilização da democracia nacional e local.
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RESUMO:
A investigação, Em Touchs e em Cliques: A Formação Leitora Por meio das Redes Sociais da
Internet, tem por objetivo analisar possibilidades para implicar as redes sociais da internet, mais
especificamente as que pertencem a miríade da WEB 3.0, a saber: Facebook, Instagram e
Twitter, ao processo de ensino e aprendizagens, convertendo-nas em potencias instrumentos
metodológicos para mediação e suplementação das práticas de leitura. O pensar a formação
do leitor crítico reflexivo não é algo exclusivo da contemporaneidade, antes, a décadas as
Escolas e demais Instituições de Ensino debruçam-se sobre planos, projetos e estratégias que
concedessem aos sujeitos o desenvolvimento das habilidades cognitivas referentes a
proficiência leitora. Contudo, apesar dos esforços as avaliações externas ao contexto escolar
tais como Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), Prova Brasil, Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) dentre outras, evidenciam que os resultados dessas ações ainda se mostram
tímidos, uma vez que de acordo a esses instrumentos de aferição, boa parte dos alunos não
adquiriram habilidades mínimas referentes as competências de leitura. Nesses termos, os
educadores deparam-se com essa problemática secular, cujas consequências comprometem
todo o processo de ensino, assim é necessário buscar meios de continuar o enfrentamento a
dada situação. Uma das possibilidades que insurgem na atualidade, é o uso dos ambientes
virtuais digitais enquanto espaço formativo, haja vista que os indivíduos, especialmente os
jovens em idade escolar, estão imersos nesses multimeios, recepcionando e produzindo
diversos códigos, símbolos e linguagens, interagindo com as mais variadas textualidades e
gêneros híbridos. A presente pesquisa será realizada no Colégio Estadual de Serrolândia (CES),
com alunos do Ensino Médio, estando circunscrita a uma abordagem qualitativa, pois busca
entender e refletir acerca de um dado fenômeno, adotando por método a pesquisa-ação
delineada a partir dos estudos de Michel Thiollent (1998; 2011), René Barbier (2007), e
Bernadete Gatti (2005) exposta a dimensões formativas. A investigação ancora-se nos
pressupostos teóricos dos estudos de cibercultura, internet e mídias digitais presentes em,
Lúcia Santaella (2007; 2010 e 2011), Manoel Castells (1999), Marc Prensk (2006) Pierre Lévy
(1993; 1996 e 1999), dentre outros, assim como que tenham na centralidade a formação do
leitor, na perspectiva das teorias defendidas por Roger Chartier (1998; 2002). Desse modo a
investigação busca corroborar com os estudos de formação leitora na contemporaneidade,
bem como estabelecer propositivas de modo colaborativo para o enfrentamento de dada
problemática.
Palavras-chave: Redes sociais; Cibercultura; Formação leitora; Comportamentos de Leitura.
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INTRODUÇÃO: PARA INICIAR O CHAT
A investigação, Em touchs e em cliques: a formação leitora por intermédio das redes sociais da
internet, detém por objeto de estudo a manifestação dos Comportamentos Leitores, a
Formação Leitora e Recepção da Leitura nos ambientes virtuais digitais das redes sociais da
internet dos alunos do Colégio Estadual de Serrolândia (CES). Num recorte que evidencie os
meios e as possibilidades que os professores dispõem de implicar esses ambientes aos
processos de ensino e aprendizagens, convertendo-os em relevantes instrumentos
metodológicos, sobretudo no que tange a mediação e suplementação das práticas de leitura.
Embora não seja a centralidade do estudo, que se atém ao processo formativo do leitor, a
pesquisa também perpassará pelo registro e análise de novas textualidades, bem como dos
gêneros que se hibridizam a partir do processo de convergência das (trans)mídias e a
implicações desses gêneros e tipologias textuais a dialética do ensino e aprendizagem.
Num contexto contemporâneo em que ampliam-se os efeitos da cultura de convergência,
discutida aqui a partir das perspectivas dos estudo de Henry Jenkins (2006), período também
que os indivíduos encontram-se cada vez mais conectados aos dispositivos e ambientes
transmídias, como por exemplo os espaços virtuais das redes sociais da internet, sobretudo os
sujeitos mais jovens que buscam na rede, dentre outras alternativas o entretenimento, o acesso
a informação e a interatividade, agrupando-se em coletivos inteligentes. A partir dessas
prerrogativas é que se torna perceptível o quanto as tecnologias virtuais digitais da
comunicação e informação se fazem presentes no cotidiano dos indivíduos, influenciando em
seus hábitos e comportamentos.
Destarte, pelas influências e imbricamento das vivências sociais extraclasses nos contextos
escolares é que se evidencia o quanto essa conectividade virtual traduz-se numa realidade
constatável diariamente nas salas de aula das redes públicas e privadas de ensino. Os alunos
tornaram-se altamente tecnológicos, realizando desde comandos técnicos consideradas mais
simples, a exemplo da emissão e recepção de mensagens de textos, até o desenvolvimento de
funções avaliadas como de alta complexidade, a programação de sítios repleto de interfaces.
Essas ações oriundas da conectividade são um fator preponderante que influi e interfere
diretamente no fluxo das rotinas escolares. Os educandos estão diuturnamente conectados
com os seus smartphones, acessando aos jogos, sites de músicas, vídeos, e, especialmente, sua
expressiva maioria, navegando nas redes sociais da internet, muitas dessas redes que já
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conseguem congregar jogos, música, vídeos, conversação dentre outras interfaces, num
mesmo ambiente.
Notadamente as redes sociais da internet viabilizaram o ruído entre as distâncias geográficas,
ideológicas e em dados momentos ao acesso a informação e formação, possibilitando aos
sujeitos que se concatenassem em coletivos inteligentes, agrupando-se de modo mais veloz e
dinâmico, essas redes também se firmaram enquanto ambiências propícias às aprendizagens
significativas, o que segundo Davi Ausubel (apud MOREIRA, 1982) ocorre quando uma dada
informação é acomodada pelo indivíduo e se correlacionam aos seus conhecimentos
contextuais, nesses termos essas mídias constroem redes de saberes que fomentam o
conhecimento. Pois, nesses espaços os internautas estão expostos a uma série de
possibilidades de acesso a informação e geração de conhecimentos e saberes, a começar pela
leitura dos códigos e interação dos internautas com a rede.
Exemplificando, os dispositivos e mecanismos de funcionamento e retroalimentação da rede,
exigem dos sujeitos que esses disponham de maiores habilidades cognitivas para interpretação
das textualidades, pois nesses espaços há uma congregação de diversos tipos de códigos
textuais, símbolos, textos escritos em diversos idiomas, elementos oriundos da cultura
audiovisual, dentre outras formatações e gêneros que insurgem em meio as demandas
requeridas por esses multimeios, também os gêneros que são afetados pela hibridização. Para
além da tipologia, estrutura ou formatação, há uma alteração no modo de recepcionar e
interagir com essas textualidades, o leitor detém a possibilidade de ser mais interventivo,
necessitando ampliar o repertório cultural e a capacidade crítica e reflexiva, uma vez que está
exposto a uma grande quantidade de textos com os mais diversos conteúdos, o que acaba por
seduzir e aguçar os sentidos leitores. Contudo, há uma preocupação por parte dos críticos e
estudiosos que têm por objeto de estudo a formação crítica reflexiva dos leitores, acerca dos
riscos que essa exposição a diversas textualidades sem uma mediação ou orientação possam
trazer para a formação leitora, haja vista que grosso modo, boa parte do alunado realizam
leituras sem maiores especificidades ou estabelecem filtros de seleção de conteúdos, basta
analisar a quantidade de informações falsas, Fake News, que são compartilhadas e tomadas
como verdadeiras por muitos dos sujeitos que estão nesses espaços líquidos. Alguns críticos
mais tradicionais chegam a afirmar que essas leituras ocorrem de modo menos comprometido
e também com menor rigor, pensamento que evidentemente é questionável.
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Por conseguinte, e sustentado sob o argumento de outras experiências é que pode se afirmar
que nas redes sociais também ocorrem leituras direcionadas, contextualizadas, e que para além
da existência, essas práticas vêm se tornando muito recorrentes. Nesse sentido já há o registro
de movimentos como os concursos de leitura e escrita, a exemplo dos que ocorrem na rede
social Twitter, que desafiam ao internauta a criarem Microcontos e Nanonovelas ou releituras
que determinam a adaptação de obras literárias expostas aos 140 caracteres do Twitter; Rede
genuinamente destinada a leitores, específica para os indivíduos construírem bibliotecas online
e consolidar uma cadeia de leituras e leitores, a partir da discussão de autores ou obras, como
é o caso da rede social Skoob. Logo, partindo desses pressupostos, pode-se afirmar que os
professores têm nas redes sociais um importante dispositivo metodológico que auxiliará na
sedução dos alunos para o hábito da leitura, bem como no uso das suas interfaces para
mediação das práticas leitoras.
@DESENVOLVIMENTO
Durante anos a concepção de leitura, traduziu-se por decodificação do signo escrito,
posteriormente de decodificação e inferenciação sobre esses signos, uma concepção muito
restritiva a palavra escrita, contudo no decorrer dos anos, embora alguns críticos e estudiosos
ainda defendam essa concepção, o sentido de leitura tornou-se muito mais amplo, ler é
compreender os mais diversos sons, imagens, cenas, dentre outras formas de comunicação,
enunciação e linguagens. Porém a leitura do código escrito, segue num lugar de prestígio se
comparada as outras práticas de leituras, pois informar-se, consumir, orientar, praticamente
tudo perpassa pela codificação e decodificação da palavra escrita, em função disso, desde os
primeiros anos escolares até as últimas instâncias dos cursos de formação profissional
continuada objetivam a formação de um sujeito leitor crítico, comprometido com a sua
realidade social. No entanto, a pesar dos grandes esforços, ainda são alarmantes os números
que demonstram o abismo entre os sujeitos e as palavras.
Por consequência disso, inúmeras são as leis de fomento e programas que incentivam as
Instituições de Ensino a fazerem adesão e desenvolverem ações que objetivem o
aperfeiçoamento das habilidades e das práticas de leitura dos educandos, bem como ações que
promovam a democratização do livro e demais suportes de leitura. Alguns exemplos dessas
propostas de incentivo à leitura no âmbito nacional, se dão por intermédio do Plano Nacional
do Livro e Leitura (PNLL), do Instituto Pró-Livro, também por meio de políticas públicas culturais
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que criam bibliotecas, alimentam os seus acervos e formam agentes de leitura, sobretudo da
leitura literária. E, mais especificamente no contexto educacional, às unidades de ensino
contam com o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) e o Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), ambos distribuem livros didáticos e paradidáticos para formação e deleite de
alunos e professores. Para além dos subsídios externos, as escolas contam com seus
Regimentos, Projeto Político Pedagógico (PPP) e demais projetos estruturantes que tragam
enquanto temática a formação de leitores das múltiplas textualidades.
Apesar das micro e macro políticas de fomento as práticas de leitura, e de essa ser uma
discussão que se encontra em constante centralidade das pautas das agendas escolares, bem
como a contemporânea ampliação dos espaços e meios de prática e socialização da leitura,
como a bibliotecas e salas de leituras públicas, formação de agentes para estimulas esse hábito,
os índices de proficiência leitora no Brasil são baixos, e alarmantemente os de analfabetismo e
analfabetismo funcional permanecem grandes e complexos. No âmbito escolar, instituições e
instrumentos de avaliações externas como as Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA),
Provinha Brasil, Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), Olímpiadas de Língua
Portuguesa, e mais especificamente para o Ensino Médio a Prova Brasil e o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), com seus resultados, desvelam em números, fragilidade do processo de
aquisição das habilidades leitoras dos alunos da educação básica.
As avaliações externas oficiais e demais instrumentos que aferem as condições escolares e as
habilidades cognitivas só convertem em estatística as prerrogativas que são constatadas
diariamente pelos docentes em sala de aula, os déficits na formação dos educandos, sobretudo
aqueles que se relacionam a formação e proficiência leitora. Num ligeiro exemplo, sublinha-se
o que ocorre nos relatos dos docentes que mediam os conhecimentos relativos a grande área
das ciências matemáticas, que os alunos ao se depararem com a sequência de instrução para
montar um cálculo, se saem melhor ao deparar-se com os números armados, que quando essas
grandezas estão engendradas em problemáticas contextuais, desse modo infere-se que é algo
relacionado as habilidades interpretativas e contextuais. Assim como essas indagações,
recorrentemente também se escuta em Atividades Complementares e encontros pedagógicos
formativos, explanações do tipo: os alunos não leem, os discentes não querem ler. Essas
constatações são um tanto quanto equivocadas, pois são muito generalizantes, não explicitam
de qual tipo de leitura se fala, infere-se que seja a decodificação do signo escrito, outra frágil
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generalização se levado em consideração o atual contexto da expansão do consumo e acesso
das textualidades líquidas, dispostas nos ambientes virtuais digitais dos sítios, moodles e redes
sociais.
Recentes investigações evidenciam que nunca na história da humanidade houve tanto acesso
a informação e a formação quanto na contemporaneidade, sobretudo por parte dos sujeitos
em idade escolar, o fluxo das textualidades dispostas em rede é intenso e vultuoso. Contudo,
cabe salientar que nem sempre essa leitura é realizada de modo contextual, reflexivo e
direcionada, não são estabelecidos filtros, logo se faz necessário que profissionais como os
docentes se utilizem dessas prerrogativas disparadoras, bem como desses multimeios
enquanto matéria e espaço para auxílio na formação e suplementação das práticas de leitura.
Desse modo, cabe aos profissionais que trabalham orientando e auxiliando na formação dos
sujeitos, sobretudo os professores, se apropriarem dos conteúdos que estão dispostos nesses
ambientes, bem como dos funcionamentos e funcionalidades desses espaços, e implica-los ao
processo de ensino e aprendizagens. É evidente que o cotidiano e a práxis docentes já estão
envoltas a diversas problemáticas que incidem na demanda por formação, contudo num
contexto digital, de hiper e transmídias, de alunos nativos digitas, é que o professor desponta
como um importante ator na filtragem, amparo de informações e geração de saberes. Acerca
desse delineamento, a pesquisadora Vani Kenski (2012) elucida que,
No universo de informações apresentadas pelos medias e equipamentos
eletrônicos de última geração, o papel do professor é recuperar a origem
da memória e do saber, de estabelecer uma certa ordem e direcionada
para as práticas, os conhecimentos, as vivências e posicionamentos
apreendidos nos mais variados ambientes e equipamentos: dos livros aos
computadores redes e ambientes virtuais. (KENSKI, 2012, p. 99)
Não restam dúvidas de que implicar esses dispositivos técnicos digitais, mais restritamente o
uso das redes sociais atreladas ao processo de formação leitora, exige o tencionamento de
discussões mais abrangentes e sistemáticas, pois nestes meios líquidos, língua, linguagem,
emissão e recepção assumem desenhos específicos à ambiência das redes, estabelecendo um
dinamismo próprio. Em outros termos, em função da produção de conteúdos e de
retroalimentação dessas mídias, as palavras são afetadas por aglutinações, derivações,
supressões de sílabas, nasalização de sons e acréscimo de letras, bem como são constantes o
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surgimento de neologismos, dentre outros fenômenos que ainda não acham amparo descritivo
na norma culta.
É de compreensão geral que o déficit na formação leitora dos indivíduos acarreta
consequências sérias aos seus desenvolvimentos cognitivo e intelectual, ocasionando em
muitas situações o abandono aos estudos, pois muitos não conseguem perceber-se como um
sujeito do saber, o que, por conseguinte dificulta a sua vivência em sociedade. Desse modo, na
tentativa de atenuar o distanciamento entre os alunos e o habito das múltiplas leituras, de
aperfeiçoar as práticas metodológicas docentes de modo e explorar o ambiente virtual das
redes sociais enquanto espaço pedagógico, e, sobretudo, de estimular e preparar os alunos
para lidar com os hipertextos dispostos nas mídias, é que se propõem a presente investigação,
Em touch, e em cliques: a formação leitora por intermédio das redes sociais da internet.
A formação do leitor crítico é uma das principais habilidades que as escolas e demais
instituições de ensino devem ocupar-se de desenvolver em seus educandos. É por meio do
desenvolvimento desta capacidade que os sujeitos poderão lograr êxito no desencadeamento
das demais competências, de acordo aos níveis e anos de ensino, para que se atinjam os
objetivos e metas estabelecidas para o seu percurso na Educação Básica e na vida. A formação
deste leitor crítico responsivo aos textos, por inúmeras razões em muitos contextos escolares
ainda não é atingido, muito em função da aplicação de métodos inadequados e das concepções
equivocadas de leitura, distanciadas do contexto dos leitores. Por essas razões para que não
haja um ruído no percurso formativo dos educando, é necessário que os docentes estejam
atentos, a primazia de que a leitura perpassa pelas mais diversas experiências, não se restringe
a decodificação do signo escrito, antes está mais próxima do que a pesquisadora Roxane Rojo
irá discutir como “multiletramentos” (ROJO, et ali 2012, p.38), o contato com os mais diversos
tipos e gêneros textuais, bem como as funções sociais desses objetos.
Destarte, sabe-se que a percurso de condução dos educandos até que esses atinjam os graus
interpretativos satisfatório, em que os sujeitos agucem o seu potencial crítico não é um
processo simples, pois neste caminho inúmeras são as intemperes e os abismos, contudo como
já elucidava o estudioso brasileiro Paulo Freire (1989) faz-se necessário desenvolver a priori o
gosto pela leitura, para depois a prática da leitura significativa em si, prática reflexiva e
contextual.
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Os estudos contemporâneos que têm na centralidade o lugar do leitor e comportamentos
leitores evidenciam que esses ledores conquistaram maiores espaços, atingiram uma
autonomia maior frente ao processo de construção e análise dos textos. Essa façanha se deveu
muito as teorias advindas da estética da recepção com os estudos de Hans Robert Jauss (1979),
Wolfang Iser (1996) que desencadearam o uso de outras lentes para perceber a emancipação
do leitor mediante as amarras construídas historicamente. Na atualidade, muito desses estudos
que investigam a prática de leitura, se debruçam sobre os comportamentos que são assumidos
pelos leitores nos ambientes virtuais digitais, espaços que possibilitam um acesso maior a
textos, escrita e leituras colaborativas, bem como intervenções em objetos textuais.
Assim, inúmeras são as pesquisas que focalizam nesses novos ambientes virtuais digitais, suas
respectivas plataformas e suportes onde esses espações estão alocados, enquanto ambiência
propícia para o desenvolvimento das práticas de leitura e consequentemente sobre o perfil
leitor que insurgi a partir da interação com esses multimeios. Corroborando com a discussão,
Roger Chartier (2002) elucida a relevância do suporte de leitura para a caracterização do leitor
e estratégias formativas a serem desenvolvidas. Ao se debruçar sobre as evoluções e
atualizações dos suportes de escrita e leitura Chartier (1998) ressalta que, “A revolução do
nosso presente é mais importante do que a de Gutenberg. Ela não somente modifica a técnica
de reprodução do texto, mas também as estruturas e as próprias formas do suporte que o
comunica aos seus leitores.” (idem, p.97). Nessa mesma perspectiva Chartier (2002) salienta
que vivemos na terceira evolução do livro, a primeira a passagem do rolo ao códice, a imprensa
de Gutenberg enquanto a segunda, e o surgimento da leitura eletrônica como a terceira e atual.
Logo é necessário investigar os efeitos que esse suporte produz nos leitores, atentando para as
contribuições que esse novo perfil leitor traz para a leitura, sobretudo as implicações a sua
firmação.
Em diálogo com o que é defendido por Chartier (2002), a pesquisadora Lúcia Santaella
desenvolve estudos semióticos correlacionados as linguagens contemporâneas que emergem
a partir da convergência entre as mídias digitais, e nesse contexto a insurgência de um novo
perfil leitor, a saber: o Leitor Imersivo, hiperleitor ou leitor virtual, que conforme o nome
sugere, são aqueles sujeitos que concebem as suas práticas nos ambientes multimodais,
hipermidiáticos, online, trafegando “nas potencialmente infinitas infovias do ciberespaço”.
(SANTAELLA, 2011, p. 11) pelos links e conexões hipertextuais virtualizadas. Esse perfil do leitor
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é definível enquanto o mais adequado para se balizar a leitura nos ambientes online, dispondo
de características mais ativas, agindo assim enquanto um navegador, que veleja pelos vários
códigos dispostos na rede tecendo conjunturas entre os inter e hipertextos que compõem esse
mar de infinidades de realizações de leituras.
Quanto à leitura, o filósofo Pierre Lévy (1996) defende que esta consiste em atualizar o texto,
em outros termos, significá-lo, “Pode-se dizer que um ato de leitura é uma atualização das
significações de um texto...” (LÉVY, 1996, p. 41). Lévy investiga a construção do novo perfil
leitor, o leitor navegador que povoa o ciberespaço, ao qual atribui o novo arquétipo leitor de
leitor, o leitor em tela, enquanto um sujeito que prima por uma leitura investigativa, que se
depara com inúmeras ferramentas de busca, interação e interferência no objeto lido. Assim,
diante dessas questões suscitadas por Lévy(1996) e de dos demais teóricos torna-se evidente
que muitos dos estudos e teorias desenvolvidas a respeito do leitor, além de investigar o modo
pelo qual concebe e recepcionam a leitura, buscaam também estabelecer métodos para auxiliar
na condução dos indivíduos a uma formação leitora proficiente, o que se buscou e se busca na
contemporaneidade, a criticidade, reflexibilidade e responsividade acerca do texto lido.
Nesses termos, a construção da presente pesquisa se dará por intermédio de uma abordagem
de natureza qualitativa, pois pretende-se investigar as motivações e efeitos de um dado
fenômeno social, sem que, necessariamente, se busque uma quantificação ou a construção de
dados estatísticos. Antes, com essa investigação prima-se evidenciar o modo pelo qual os
indivíduos estão interagindo com o objeto pesquisado, bem como a maneira que esse elemento
poderá ser utilizado enquanto instrumento metodológico de mediação leitora.
Pelo maior estreitamento e interligação com os objetivos propostos pelo estudo, bem como
pelo entendimento de que “o problema nasce, num contexto preciso, de um grupo em crise”
(BARBIER, 2004, p. 54), e que a este problema é cabível um estudo detalhado com itinerário
claro e formativo, que nessa pesquisa será adotado por método a Pesquisa Ação. A pesquisa
ação, filiada aos paradigmas críticos, questionou os métodos e dispositivos arraigados as
investigações de cunho positivista, humanizando e horizontalizando a relação entre
pesquisador, objeto e colaboradores. A pesquisa ação preza por uma maior implicação ao
objeto, bem como requer uma intervenção nos moldes reflexão-ação-reflexão. Para o
pesquisador e metodólogo Michel Thiollent, um das principais características da pesquisa ação
é o fato de fulgurar como:
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Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo
cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1998, p. 14).
Desse modo, os dispositivos para construção de dados estarão filiados a este tipo de método,
sendo selecionados para esse estudo, o questionário, grupo focal, bem como relatórios
oriundos da observação e participação no decorrer do desenvolvimento dessas ações. Cabe
salientar que o estudo também estará atravessado pela dimensão formativa que deve ser
basilar para as pesquisas no âmbito da educação.
(NANO)CONSIDERAÇÕES
O tencionar dessas discussões necessita ser algo urgente e contínuo, principalmente no
contexto escolar, onde registra-se números significativos (e em ascendência) de alunos que
destinam um grande percentual de horas diárias para acessar os ambientes digitais virtuais,
especialmente as redes sociais da internet, a saber: lendo, produzindo e partilhando conteúdos
distintos em diversas formatações de arquivos, em áudio, ícones imagéticos, gráficos, dentre
outros. Nesses termos, tem-se nessas mídias sociais digitais um importante instrumento para
mediação de conteúdos, haja vista que o aluno está lá, e para maioria deles é um ambiente
prazeroso de se estar, espaço eficaz para o desenvolvimento de métodos e atividades que
corroborem para formação leitora e que detém notadamente uma grande aderência dos
educandos.
Mediante a esse cenário, seria ingênuo presumir que o fomento às leituras realizadas nas redes,
tão somente dariam conta de sanar os déficits registrados na formação do leitor ou que esse
espaço de concepção da prática leitora se sobreporá aos que são estabelecidos em suportes
físicos de leitura, como os livros, revistas e demais materiais impressos. Contudo, o que se
evidencia é que a partir da exploração dos espaços das redes como artefato metodológico, os
professores poderão dispor de uma estratégia de sedução, mais um recurso aliado a sua
prática, bem como poderão aproximar-se do que é estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Brasileira (LDB), e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), de mediar e gerar
aprendizagens contextualizadas e significativas às vivências do discente, que na
contemporaneidade ocorre cada vez mais e em maior frequência imersão ao contexto
digital/virtual, também mais recentemente estar em consonância com a Base Nacional Comum
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Curricular (BNCC) no que tange ao fomento a tecnologia e desenvolvimento das linguagens
tecnológicas.
Outra rica implicação dessas mídias ao processo de ensino, é que o docente detém a
possibilidade de extrair e explorar fatos e temáticas que viralizam nas redes. Utilizando essas
matérias para debates, tendo nesses objetos o ponto de partida para construção de
textualidades escritas e orais, experimentando a construção criativa e/ou colaborativa por meio
dos mecanismos dispostos nas redes, a saber: curtir, comentar e compartilhar, para que sejam
realizadas inferências sobre um dado texto hospedado nas mídias, de modo que os alunos
percorram de maneira autônoma os hiperlinks e hipertextos. O professor ainda pode utilizarse de elementos como os memes, virais, conteúdos de blogs, dentre outros para realização das
múltiplas leituras, ressignificando o espaço das redes, convertendo-o num ambiente propício a
construção de saberes, possibilitando também que os alunos sintam-se mais seduzidos pelas
aulas que ocorrem nos espaços físicos.
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RESUMO:
Este estudo tem como objetivo analisar junto aos profissionais da educação, alunos professores
e coordenadores, da comunidade acadêmica do CESUPA, como a inserção das novas
tecnologias da comunicação e informação podem influenciar na formação de profissionais de
educação, mais especificamente nas percepções sobre os limites e possibilidades de atuação
dos professores que atuam na modalidade de ensino superior presencial oferecido por uma IES
procurando identificar aspectos que podem determinar o desempenho do professor diante do
uso das mídias digitais na educação superior e como elas podem contribuir para a formação de
uma nova Metodologia Educacional para o ensino superior presencial. Como metodologia foi
realizada uma pesquisa de campo em quatro unidades físicas da comunidade acadêmica do
CESUPA. Considerando-se que os elementos que formam a amostra relacionam-se
intencionalmente com certas características estabelecidas no objetivo do estudo, foram
consideradas amostras não probabilísticas do tipo intencional ou de seleção racional. A
pesquisa optou pelo uso do questionário que identificou junto aos profissionais da educação,
alunos, professores e coordenadores, da comunidade acadêmica do CESUPA. Faz-se necessário
que a escola se proponha a desenvolver em seus alunos um pensamento ativo e crítico,
havendo uma cooperação entre professor e alunos para que possa ser desencadeado um
crescimento intelectual, devendo o professor se atentar para as dificuldades de cada aluno.
Constata-se que é possível pensar a utilização de jogos eletrônicos como ferramenta de
pedagógica em diversas disciplinas nas IES, por tratar-se de experiência lúdica, divertida, porém
educativa e com potencial para reduzir a lacuna entre o conhecimento teórico e prático dos
formandos e ajudar a inserção de profissionais mais preparados ao mercado de trabalho. Ao
final do estudo foi possível verificar que as TIC já fazem parte do cotidiano da CESUPA, seja a
partir de jogos eletrônicos, quis online, TV, pesquisas dentre outros, com professores
afirmando busca constante em sua inserção no processo de ensino e aprendizagem, todavia,
evidenciou-se a necessidade de formação continuada por parte dos professores, que ainda não
sentem-se preparados para aprofundar o uso das tecnologias de modo a promover uma
aprendizagem significativa, fator também percebido por gestores e alunos.
Palavras-Chave: Tecnologia da Informação e Comunicação; Ensino Superior; Instituição de
Ensino Superior; IES.

INTRODUÇÃO
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Esta é a civilização do conhecimento e da informação, onde o modo de produção passa a ser o
do conhecimento, não mais o de bens, e a força de trabalho passa dos braços para a cabeça. Se
as organizações não se conscientizarem agora desta mudança de paradigmas, não haverá
futuro para elas, estarão todas fatalmente fadadas ao fracasso.
A Educação de forma geral também sofre os efeitos dessas mudanças paradigmáticas. Essa
pesquisa tem como objetivo compreender o impacto na utilização das Tecnologias da
Informação e Comunicação no ensino superior presencial, possibilitando o diagnóstico em uma
Instituição de Ensino Superior (IES).
METODOLOGIA
A pesquisa compreende um estudo de caso tendo como sujeitos gestores, alunos e professores
de uma Instituição de Ensino Superior particular na cidade de Belém do Pará. Trata-se de uma
pesquisa exploratória, tendo sido utilizado um questionário para a coleta de dados. Marconi e
Lakatos (1996) narram que a escolha do método e técnica utilizada, depende do objetivo da
pesquisa, dos recursos financeiros disponíveis, da equipe e elementos no campo da
investigação.
Foram entrevistados sujeitos das três áreas distintas da IES: Ciências biológicas e da saúde,
exatas e da tecnologia e sociais aplicadas, nas quatro unidades físicas do CESUPA. A pesquisa
optou pelo uso do questionário, e foram consideradas amostras não probabilísticas do tipo
intencional ou de seleção racional, sendo no total entrevistados 27 professores, todos os 09
integrantes da equipe pedagógica, 19 alunos e todos os 13 coordenadores de curso.
RESULTADOS E DISCUSSÃO - PERCEPÇÕES DOCENTES
A primeira parte da pesquisa mapeou o perfil dos professores, identificando que a composição
de mestres equivale a 59% do total, em seguida vem os doutores com 26% do quadro docente,
seguido de 11% de especialistas e somente 4% de pós-doutores, sendo que 56% do total
lecionam exclusivamente na IES.
Metade dos participantes respondeu que trabalham de forma Parcial, ou seja, 12 horas ou mais
durante a semana no IES, os horistas, que trabalham por hora-aula perfazem o total de 38% e
a menor parte trabalha em tempo integral, 12% do total trabalhando 40 horas semanais. Foi
constatado que 32% dos participantes da pesquisa atuam entre 10 e 15 anos na instituição,
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24% atuam entre 5 e 10 anos, 16% entre 1 e 5 anos e com o mesmo percentual os professores
com mais de 15 anos na instituição.
Com isso é salutar observar que em relação aos anos que atuam de maneira geral no ensino
superior, ou seja, quaisquer que sejam as instituições que atuam ou atuaram inclusive a própria
IES, 63% atua há mais de 10 anos em IES, 18% entre 5 e 10 anos, 15% entre 1 e 3 anos e 4%
menos de 1 ano, percebe-se, portanto, que o quadro docente tem relativa experiência com
docência superior.
A segunda parte do questionário aborda a identificação das práticas usadas pela metodologia
de ensino tradicional. As respostas em grande parte refletem a realidade das salas de aula das
IES, aulas expositivas, atividades em grupo, utilização de Datashow e computador, todas essas
práticas foram citadas bastante vezes no questionário, onde percebe-se a timidez na inovação
da maneira de transmitir conhecimento, contudo, alguns participantes da pesquisa discorreram
acerca de práticas interessantes que devem ser disseminadas no corpo docente.
Dentre as práticas pedagógicas citadas estão: o uso de aplicativos como o Kahoot e Plickers,
que são aplicativos de perguntas e respostas que permitem a interação entre um grupo de
alunos nos seus respectivos aparelhos celulares, o Socrative, aplicativo que segue mais ou
menos a linha do Kahoot, permitindo a interação entre os usuários, o Padlet, que é uma espécie
de mural comunitário onde alunos podem criar murais de diversos assuntos, é uma folha de
papel online.
O segundo bloco das questões subjetivas da pesquisa trata da identificação dos resultados das
práticas adotadas pela Metodologia de Ensino Tradicional. Os participantes da pesquisa
concordam que sim, as práticas adotadas geram aprendizado, contudo algumas considerações
foram feitas, dentre elas: a ressalva que o uso de aula convencional por si só não gera
aprendizado caso não haja nenhum elemento motivador
O terceiro bloco objetiva identificar os principais fatores que levam o aluno ao não
aproveitamento escolar e as questões indagam sobre quais são as principais dificuldades de
aprendizagem dos alunos em relação ao ensino e aprendizagem.
Os professores foram perguntados sobre quais são os principais fatores que levam o aluno ao
baixo desempenho escolar (não aproveitamento escolar). Além da falta de interesse,
imaturidade, zona de conforto, lacunas de conhecimento prévio, dentre outros motivadores
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para o não aproveitamento escolar, há também a necessidade do aluno aprender a estudar e
não apenas ser cobrado pela escola determinados assuntos em determinadas situações, não
havendo portanto, a concretização do conhecimento.
A maior parte dos participantes da pesquisa utilizam recursos tecnológicos em sala de aula
visando solucionar a dificuldade de aprendizagem, boa parte utiliza computadores e celulares
para acesso a pesquisas em sítios eletrônicos.
Com isso é importante destacar que o professor, assim como qualquer outro profissional
precisa se manter em uma educação continuada, tendo sempre o intuito de acompanhar as
novas exigências da sociedade, viabilizando, dessa forma, a construção, socialização e
confronto de conhecimentos, avançando de forma contínua em seu desenvolvimento
profissional.
Em relação as tecnologias que gostariam de ter em sala de aula, os professores citaram tablets,
computadores, celulares, novos programas, manequins, conexão de internet a contento,
dentre outras. É importante frisar que mesmo os que não usam tecnologias em sala gostariam
de usar, desta forma, acredita-se que com incentivo, o uso passará a ser constante.
Quanto as ações que deveriam ser tomadas para uso de TIC’s em sala de aula visando melhorias
no processo de ensino e aprendizagem já está claro para os entrevistados quais ações, contudo,
o que vem sido demonstrado é a falta de atitude nos docentes para aplicação do que já é
sabido. Vale destacar que a ausência de formação continuada e, também, da falta de disciplinas
nos cursos de graduação voltados para o uso de TIC que ainda prevalecem em muitas
instituições de ensino, fazem com que os professores tenham dificuldade frente ao seu uso.
Dificuldade essa que vai desde o simples uso de um computador até a concepção de uma aula.
Sobre quais são as ações que devem ser tomadas para superar as dificuldades de aprendizagem
através do uso das tecnologias da informação e comunicação, observa-se que as mudanças que
devem ocorrer são as mais variadas e que sempre se afunilam para o uso de tecnologias como
é o que propõe a investigação, dentre elas estão: internet de boa velocidade na IES para uso de
aplicativos, qualificação docente para uso de TICs, equipamentos multimídia nas salas de aula,
formar fóruns em redes sociais para gerar aprendizado, dentre outras.
PERCEPÇÕES DISCENTES
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Quanto ao gênero dos participantes da pesquisa ficou bem dividido, 53% dos alunos de acordo
com o levantamento são do sexo masculino e 47% são do sexo feminino,
A segunda questão objetiva da pesquisa refere-se a faixa etária dos alunos participantes. O
resultado mostra que a maior parte dos alunos participantes da pesquisa possuem entre 20 e
25 anos, perfazendo um percentual de 63% do total, em seguida ambos com 16% estão os que
possuem menos de 20 anos e os que possuem mais de 30 anos, já os que têm entre 26 e 30
anos ocupam a menor fatia com apenas 5% do montante.
Finalizando o bloco de questões objetivas que traçam o perfil dos alunos participantes foi
identificado o semestre letivo do aluno entrevistado, representada pelos alunos que cursam o
2º semestre com 32% do total, em seguida vem os alunos que cursam o 4º e 8º semestres com
16%, com 11% os que cursam o 10º semestre, no 6º e 9º semestres tem 10% do alunado cada
e cursando o 7º semestre 5% dos alunos.
A segunda parte da pesquisa é composta por questões subjetivas divididas em 4 blocos. A
primeira questão do primeiro bloco pergunta aos participantes da pesquisa se eles consideram
ideal a forma que as aulas são ministradas, as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores
em sala de aula e se são adequadas ao conteúdo. Entre os participantes da pesquisa 58%
afirmam que sabem o motivo do uso de tais práticas pedagógicas pelos professores e 42%
respondem que não sabem o porquê.
Os pontos positivos giram em torno do domínio do professor no assunto, ligação do conteúdo
visto em sala com o cotidiano também foi elencado como fator positivo. Os pontos negativos
elencados giram em torno da maneira de lecionar por parte de alguns dos professores que se
prendem ao tradicionalismo, os alunos discorrem que as aulas meramente expositivas geram
desconforto e desmotivação, salientam inclusive a leitura de artigos na íntegra em forma de
monólogo sem a devida interação com os alunos.
O segundo bloco da pesquisa trata das questões acerca da identificação na visão dos alunos dos
resultados das práticas adotadas pela Metodologia de Ensino Tradicional.
Percebe-se com o resultado que 84% dos alunos afirmam que as práticas pedagógicas adotadas
pelos professores possibilitam a aprendizagem dos alunos e 16% ponderam suas respostas com
considerações e condicionamento para a possibilidade de aprendizado. Vale destacar que
nenhum aluno negou explicitamente que a prática adotada pelos professores obtenha êxito no
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aprendizado, ademais, os que não concordaram na totalidade teceram apenas considerações
e citaram que há de se pôr em prática a técnica baseando-se na singularidade de cada curso e
disciplina.
No terceiro bloco da pesquisa os participantes responderam quais são as suas principais
dificuldades de aprendizagem. Percebe-se que boa parte dos participantes da pesquisa
atribuem as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem a fatores terciários, tais como:
a forma que o professor “passa” conteúdo, pouco tempo disponível para leitura, conteúdos
“pesados”, muitas matérias de uma vez, dentre outras. Destaca-se que poucos alunos
responderam de maneira a assumir e trazer para si a responsabilidade quanto a dificuldade de
aprendizagem, observa-se em alguns discursos que a maior dificuldade quando é atribuída ao
próprio aluno são questões como: falta de iniciativa para os estudos, preguiça, e alguns
transtornos como déficit de atenção e ansiedade.
Finalizando o terceiro bloco de perguntas da pesquisa os alunos participantes da pesquisa
mencionaram entre os fatores que os levam a ter dificuldade de aprendizagem em um
conteúdo ministrado por um professor estão: monotonia nas aulas, falta de tempo para leitura,
falta de interesse, acúmulo de atividades, dentre outros.
O último bloco trata de identificar as mudanças que devem ocorrer na Metodologia de Ensino
Tradicional com o uso das tecnologias da informação e comunicação, sendo que 89% afirmam
que utilizam recurso tecnológico para tentar superar as dificuldades de aprendizagem e
somente 11% não usam. Percebe-se que o uso de tecnologia já faz parte do dia a dia em geral
dos alunos e que já é uma ferramenta para elucidar questões de dúvidas e dificuldades devendo
ser aprimorada a sua utilização de ambas as partes tanto com alunos como professores.
Portanto, que deve ficar claro o que faz de um processo de ensino aprendizagem um sucesso,
pois alunos não possuem sequer clareza dos procedimentos e práticas que pode ajuda-los na
assimilação dos conteúdos. O professor deve juntamente com o aluno protagonizar
envolvimento das partes e motivação na aprendizagem.
PERCEPÇÕES DOS COORDENADORES DE CURSO
Inicialmente, as questões tiveram como objetivo identificar um perfil dos coordenadores. Os
dados coletados mostram que o tempo de formação dos coordenadores variou de 8 a 34 anos,
uma média geral de 20,5 anos de tempo de formação, o que pode ser considerado elevado, e
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observa-se que 68% dos profissionais da educação possuem entre 11 e 30 anos de formação
profissional podendo então serem eles considerados profissionais experientes.
Passou-se então a investigar a especialização dos coordenadores, pós-graduação, Mestrado e
Doutorado. Verificou-se que 46% dos coordenadores possuem o curso de especialização, 68%
dos deles concluíram o curso de Mestrado, e que 38% possuem o curso de Doutorado
Analisando o tempo de formação, verifica-se que 61% dos coordenadores possuem mais de 10
anos de tempo de formação, tem-se que destacar que a formação de profissionais de cada área
contribui para a melhoria da sua área de atuação, por exemplo, a formação de bons
profissionais de educação que dominem metodologias diversas de ensino propiciam uma
melhoria na relação de ensino e aprendizagem.
Já quanto ao tempo de experiência como coordenador no Cesupa, 54% dos coordenadores
possuem menos de 5 anos de experiência em suas atividades e ampliando um pouco mais
verifica-se que 73% possuem menos de 10 anos de experiência como coordenadores. 23%
podem ser considerados profissionais experientes por possuírem mais de 10 anos no exercício
da função.
Quanto a atuação em sala de aula, diretamente com os alunos, todos os coordenadores do
Cesupa, 100%, lecionam em sala de aula, prevalece neste contexto o ter que se fazer mais no
mesmo tempo modificando assim as formas de pensar, de sentir e de agir dos coordenadores.
Ainda na análise do contexto das atividades dos coordenadores do Cesupa buscou-se conhecer
quantos profissionais exerciam atividades em outras IES. 15% dos coordenadores, 2, exercem
atividades em outras IES. O que se destacou foi verificar o tempo que atuam os coordenadores
em mais de uma IES, um deles atua há 12 anos, outro há 23 anos e outro já tinha atuado por
mais de 5 anos.
A segunda parte, composta de questões subjetivas temos inicialmente a identificação do papel
a ser exercido pelos professores face ao momento atual, verificando-se uma visão limitada da
questão no limite pessoal, mas uma complementação entre as respostas que retratam
parcialmente a realidade vivenciada. Alguns esclareceram mais qual seria o papel a ser exercido
pelos professores face ao momento atual, sendo ele um tutor, alguém que apresenta opções e
as discute com o aluno, porque o conteúdo está à disposição para qualquer um, mas a
experiência, a troca é que engradece o aprendizado.
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Também procurou conhecer qual seria seu entendimento de uma boa experiência do aluno, no
curso. Pelas respostas dadas, entendem o aproveitamento de todas as oportunidades de
aprendizado para consolidar conhecimentos teóricos e práticos, e principalmente o prático;
gerar entusiasmo/motivação para aprender, apoio ao raciocínio e ao método científico; formar
um conhecimento sólido e conseguir fazer aplicações práticas, além continuada; participar de
forma efetiva na transformação ou desenvolvimento como aluno.
Verifica-se que o papel das tecnologias no processo Ensino e aprendizagem seriam auxiliar o aluno desta
geração que apresenta dificuldades de concentração em aulas expositivas dialogadas; facilitar o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, competências, humanismo, senso crítico e senso
ético, no estudante; facilitar o relacionamento entre o professor e o aluno, permitir o desenvolvimento
de novas habilidades e competências.
Quanto à questão que investiga quais experiências envolvendo alunos e TICs poderiam partilhar neste
estudo, muitos projetos foram levantados pelos alunos, onde os docentes desenvolveram pesquisas em
suas disciplinas, usando o celular Chats, videoaulas; plataformas de gamificação dentre outras.
A questão final evidenciou que os coordenadores do Cesupa consideram importante no contexto do uso
das TICs no ensino superior os docentes devem procurar se informar mais sobre o assunto, bem como
investir nesta formação; as IES devem propor aos estudantes, regras e métodos de utilização das
mesmas, para que o processo de aprendizagem, não seja desvirtuado através das TICs; e utilizar
ferramentas para potencializar o desenvolvimento dos alunos.

PERCEPÇÕES DA EQUIPE PEDAGÓGICA
As questões abordadas para a entrevista foram as mesmas utilizadas com os coordenadores de
curso, uma vez que a equipe pedagógica também é considerada como Gestor na estrutura
organizacional da IES.
Em relação à formação profissional da equipe verificou-se que 100% são graduados,
abrangendo as áreas de Administração (01), Pedagogia (04) e Psicologia (04). A formação dos
integrantes da equipe está, portanto, alinhada com a missão e finalidade do setor.
Quanto ao tempo de formação profissional, observa-se que 78% dos profissionais da educação
possuem entre 11 e 20 anos de formação profissional podendo então considerar como
profissionais experientes. Essa condição é avaliada como positiva, uma vez que a experiência
advém da prática pedagógica.
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Passou-se então a investigar a especialização da equipe, composta em sua maioria por Mestres
e Doutores (56% e 22% respectivamente), sendo que duas pessoas (22%) possuem o curso de
especialização. Em relação ao tempo de formação, os professores têm uma variação de tempo
que vai de 1 ano a 17 anos, tendo em média uns 10 anos de formação no geral.
Quanto ao tempo de atuação, 5 entrevistados têm até 5 anos de atuação e 4 atuam entre 6 e
10 anos. Somente dois profissionais atuam há menos de um ano como gestor do CESUPA e que
os demais possuem experiência na função, vale destacar que seis dos nove entrevistados
possuem mais de cinco anos de atuação. Os participantes da pesquisa foram indagados se
também atuam como professores no CESUPA, sendo que três responderam positivo e cinco
não são professores do CESUPA e somente um é professor de pós-graduação – Especialização.
Ainda na análise do contexto das atividades da COGRAD, buscou-se conhecer quantos
profissionais exerciam atividades em outras IES, os entrevistados responderam que 100%
atuam exclusivamente no CESUPA. Isso ocorre devido a própria política da IES cenário deste
estudo de caso, que não permite que gestores lecionem em outras IES particulares.
A segunda parte da entrevista buscou-se compreender as estratégias para o uso das tecnologias
digitais, procurou-se conhecer junto a equipe de apoio docente/discente do CESUPA qual seria
em sua opinião o papel a ser exercido pelos professores face ao momento atual. Diante das
respostas, foi observado que o papel como facilitador é bem destacado nos discursos, onde o
papel do professor é de provocador de conhecimento e que o aluno também é autor no
processo de ensino aprendizagem.
Em outra questão, quanto ao que vem a ser uma boa experiência do aluno no curso, as
respostas dos participantes da pesquisa giram em torno do aprendizado dos alunos para
aplicação na vida profissional, bem como em metodologias utilizadas pelos professores no
processo de ensino e aprendizagem.
Dando continuidade à pesquisa, buscou-se conhecer qual o papel das tecnologias no processo Ensino e
aprendizagem. O que foi mencionado a visão de uma ferramenta a mais para o processo, tornando o
mesmo mais dinâmico, descentralizado da figura do professor quanto a aquisição de conhecimento,
onde o mesmo passa a ser o mediador e facilitador.
A próxima questão investigou quais experiências envolvendo alunos e TICs poderiam partilhar neste
estudo, onde somente um professor teve experiência para compartilhar que foi o acompanhamento do
uso da plataforma moodle por professores, o que deixa a desejar nesse quesito, tendo em vista que o
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uso das TIC’s fora citado como ferramenta importante para o processo, contudo os mesmos ainda não
utilizaram as TIC’s em suas aulas.

As respostas fornecidas nessa etapa qualitativa confirmam as respostas obtidas na 1ª etapa da
entrevista, quando a maioria da equipe respondeu que não leciona (não atua em sala de aula).
Isso de certa forma pode ser prejudicial, pois como a equipe não tem a vivência em sala de aula
na IES, não consegue visualizar a prática dos docentes da IES, podendo sugerir ou dar exemplos
quando os professores questionem.
Por fim, buscou-se conhecer o que eles gostariam de acrescentar por considerarem importante
no contexto do uso das TICs no ensino superior, tendo sido colocado são fundamentais quando
se trata desse momento de globalização, conectando as pessoas ao mundo. Acrescentam ainda
que a formação docente para utilização é fundamental, onde percebeu-se a ciência da
importância da ferramenta, contudo verificou-se também que há um impedimento para a
prática das mesmas. Nesse contexto, é necessário perceber os entraves para utilização das TIC’s
e promover a capacitação dos professores para que a utilização seja proveitosa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo apresentou uma abordagem acerca do ensino superior, demonstrando como se trata
de uma etapa complexa do processo educacional de um indivíduo, considerando que conta
com um público heterogêneo, bem como o fato de muitos alunos já precisarem trabalhar. Essa
etapa do ensino no Brasil foi demonstrada como palco de constante crescimento no número
de matrículas, fator que traz o entendimento de que as pessoas estão cada vez mais querendo
dar continuidade à sua vida escolar, assim como a maior exigência do mercado por profissionais
com ensino superior completo.
A figura do professor foi apresentada como fundamental no processo de ensino e
aprendizagem no ensino superior, precisando que ele seja conhecedor e condutor de
investigação, contribuindo, para o avanço do conhecimento de seus alunos em sua área de
especialização, agindo como mediador do processo de ensino e aprendizagem do aluno.
Ao final do estudo foi possível verificar que as TIC já fazem parte do cotidiano do CESUPA, seja
a partir de jogos eletrônicos, quizz online, TV, pesquisas dentre outros, com professores
afirmando busca constante em sua inserção no processo de ensino e aprendizagem. Todavia,
evidenciou-se a necessidade de formação continuada por parte dos professores, que ainda não

1066

se sentem preparados para aprofundar o uso das tecnologias de modo a promover uma
aprendizagem significativa, fator também percebido por gestores e alunos.
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RESUMO:
O presente trabalho tem como finalidade apresentar um relato de experiência do projeto
VídeoMat: o elo entre o smartphone e o ensino de Matemática, desenvolvido em uma turma
do 8º ano do Ensino Fundamental – anos finais, de uma escola pública localizada na zona rural
do Município de Coruripe/Alagoas, que teve como objetivo: instigar os alunos a serem
autônomos, pesquisadores e propulsores de inventividade por meio da produção de vídeosaulas, tendo como base os objetos de conhecimento matemático que se insere na unidade
temática de geometria, grandezas e medidas como desdobramentos, os objetivos específicos:
incentivar o uso de tecnologias digitais para o ensino e aprendizagem da Matemática; propor
direções de olhares para o YouTube como uma interface colaborativa para a aprendizagem e
debater as produções dos vídeos apresentados e compartilhados em sala. O desenvolvimento
deste projeto justifica-se pelo fato dos alunos estarem permanentemente em contato com
diferentes recursos tecnológicos, mais precisamente o smartphone, tendo como intuito
aproximar o contexto escolar e matemático ao mundo digital, os quais estão inseridos. Em meio
a disso, o projeto foi desenvolvido em cinco etapas: 1) apresentação do projeto, seus objetivos,
contribuições, formação das equipes e sorteio dos temas; 2) elaboração dos roteiros a partir de
pesquisas realizadas com o smartphone, sendo disponibilizado pela escola a senha do Wi-Fi
para acesso à internet; 3) momento de orientação e mediação para tirar dúvidas, analisar os
problemas e suas soluções; 4) gravação das vídeos-aulas como atividades extraclasse e por
último; 5) apresentação e debates das produções realizadas, sendo nesse último contexto
inserido o processo de avaliação final de todo o trabalho. O projeto VídeoMat possibilitou
tornar os alunos pesquisadores, autores e protagonistas das suas próprias ideias ou práticas;
direcionarem os olhares das redes sociais como WhatsApp e Facebook para vídeos-aulas de
Matemática disponibilizadas no YouTube; maior interação entre aluno/aluno e
aluno/professor. Em relação aos vídeos, observamos que os alunos apresentaram os conceitos,
exemplos e problemas numa linguagem correspondente ao seu contexto social, sem fugir dos
termos e símbolos matemáticos. Posteriormente, os conceitos foram acompanhados de
exemplos para que os alunos compreendessem melhor, sendo constatado a ausência dessa
relação em um único vídeo. As soluções dos problemas foram expostas detalhadamente e em
média apresentadas 4 por vídeos. No que concerne à aprendizagem matemática, observamos
que os alunos assimilaram os conceitos, sendo constatado essa aprendizagem nas aulas
posteriores as apresentações dos vídeos, em que foram propostos outros exemplos
complementares, assim como exercícios.
Palavras-chave: VídeoMat; ensino de Matemática; vídeos-aulas.
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INTRODUÇÃO
As Tecnologias Digitais (TD) estão onipresentes na sociedade. No contexto educacional, a
presença dessas já é uma realidade, sendo inseridas por meio de programas fomentados pelo
governo (PROINFO) e também pelos alunos que já nasceram em um mundo digital, esses estão
interagindo cada vez mais precocemente com as tecnologias.
Entretanto, o uso das TD está predominante voltado para as redes sociais (Facebook,
WhatsAap) e também para o YouTube. Todos são acessados constantemente a partir de
pequenos cliques, possibilitando os internautas conhecerem o mundo, as notícias, os
lançamentos musicais e vídeos aulas para concursos, vestibulares ou tirar dúvidas.
Corroborando, Amaral (2013, p. 39) acrescenta que “atualmente, os vídeos disponíveis na
internet de pequenos recortes de aulas são os mais procurados pelos alunos, que os assistem
quando têm alguma dúvida conceitual”.
Para Trojack e Silva (2013):
Em nossa experiência profissional, observamos que quando um jovem está na
frente de um computador com acesso à internet, grande parte do seu
interesse está associado a assistir ou disponibilizar vídeos. É crescente o
acesso ao You Tube, pessoas conseguem ficar famosas da noite para o dia por
mostrarem ou fazerem coisas inusitadas. A razão disto é por que os vídeos têm
um poder motivacional muito grande e ainda pouco explorado.

Nesse contexto também se insere os professores, os quais procuram esse caminho para tirar
dúvidas, conhecer metodologias de ensino, dinâmicas e entre outros instrumentos oferecidos
que servem de subsídios para a sala de aula. Trojack e Silva (2013) destacam a concorrência
desleal existente nas aulas entre o quadro, giz, saliva e os vídeos ou outros
aplicativos/programas presentes em diferentes tipos de tecnologias, em especial, nos
smartphones.
Assim, fazer uso de TD “aproxima a sala de aula do cotidiano, das linguagens de aprendizagem
e comunicação da sociedade e também introduz questões no processo educacional”
(MORAN,1995, p. 28). Nessa perspectiva, integrar as tecnologias nos âmbitos escolares podese resultar em uma grande aliada para o ensino e aprendizagem sem modificar a relação
pedagógica.
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Ao ensino de Matemática, propõe-se não somente o desenvolvimento integral do aluno em
questões de leitura, cálculo e técnico científico, mas também torna-los pesquisadores e
inovadores das suas próprias práticas. Assim, o professor “deve buscar sempre maneiras
alternativas e complementares de ensino. Os alunos se interessam por conteúdos que estão
mais aliados à realidade deles. A produção de vídeo aula auxilia no atendimento dessas duas
necessidades” (MADEIRA, 2014, p. 1).
Nesse âmbito, o presente trabalho tem como tem como finalidade apresentar um relato de
experiência do projeto VídeoMat: o elo entre o smartphone e o ensino de Matemática,
desenvolvido em uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental – anos finais, de uma escola
pública localizada na zona rural do Município de Coruripe/Alagoas.
Delineou-se como objetivo geral: instigar os alunos a serem autônomos, pesquisadores e
propulsores de inventividade por meio da produção de vídeos-aulas, tendo como base os
objetos de conhecimento matemático que se insere na unidade temática da geometria,
grandezas e medidas, e como desdobramentos, os objetivos específicos: incentivar o uso de
tecnologias digitais para o ensino e aprendizagem da Matemática; propor direções de olhares
para o YouTube como uma interface colaborativa para a aprendizagem e debater as produções
dos vídeos apresentados e compartilhados em sala.
O desenvolvimento deste projeto justifica-se pelo fato dos alunos estarem permanentemente
em contato com diferentes recursos tecnológicos, mais precisamente o smartphone, tendo
como intuito aproximar o contexto escolar e matemático ao mundo digital, os quais estão
inseridos.
A PRODUÇÃO DE VÍDEOS AULAS
Diferentes aspectos metodológicos estão sendo inseridos no âmbito escolar para dinamizar e
reconstruir o conhecimento matemático. Uso de tecnologias, resolução de problemas, jogos e
outros integram-se nesse contexto. No entanto, com o avanço das tecnologias alguns desses
aspectos incorporaram-se entre si, possibilitando um elo enriquecedor para o ensino de
Matemática.
Nessa perspectiva, podemos citar as vídeos aulas. Esse recurso tecnológico direcionado
didaticamente para a sala de aula aproxima da realidade contemporânea dos alunos,
desenvolve uma maior interação entre alunos/alunos/professor, permite debater os conceitos,
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as resoluções de problemas e entre outros elementos que são oferecidos nos diferentes tipos
de vídeos disponibilizados no youtube.
Moran (1995) chama atenção que esse tipo de recurso estar sendo utilizados em algumas
ocasiões didaticamente errada. O autor designa algumas eventualidades como:
a) Vídeo tapa-buraco: colocar vídeo quando há um problema inesperado,
como ausência do professor [...]; b) Vídeo-enrolação: exibir um vídeo sem
muita ligação com a matéria [...]; C) Vídeo-deslumbramento: o professor que
acaba de descobrir o uso do vídeo costuma empolgar-se e passar vídeo em
todas as aulas, esquecendo outras dinâmicas mais pertinentes [...]; d) Vídeoperfeição: existem professores que questionam todos os vídeos possíveis,
porque possuem defeitos de informação ou estéticos [...]; e) Só vídeo: não é
satisfatório didática mente exibir o vídeo sem discuti-lo, sem integrá-lo com o
assunto de aula, sem voltar e mostrar alguns momentos mais importantes (p.
29-30).

Deste modo, como professores e formadores de cidadãos, chamamos a atenção para tais
aludidas situações. Assim como as vídeos aulas, qualquer outro tipo de vídeo ou recurso
didático, deve ser analisado e refletido seus objetivos, hipóteses, possíveis questionamentos
que poderão surgir em sua apresentação e quais relações apresentam ao contexto inserido.
São múltiplos os benefícios do uso do vídeo na sala de aula, pois diversifica e enriquece os
procedimentos para o ensino. Mas, há outras alternativas de propor atividades desse tipo, as
quais colocam os alunos como produtores e protagonistas dos seus próprios vídeos.
Tal proposta não retira o professor de cena, mas torna sua participação mais ativa e estabelece
um aumento das relações subjetivas entre os pares (alunos/professor). Além disso, o professor
em todo o momento exerce o papel de orientador, mediador e fiscalizador de todo processo
estabelecido para os alunos desenvolverem.
Nesse contexto, surge o seguinte questionamento: qual tecnologia os alunos irão produzir as
vídeos aulas? O smartphone é uma tecnologia móvel de fácil manuseio e com grandes
funcionalidades que podem contribuir para a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, essa
tecnologia deixa de ser designada ou caracterizada como uma vilã para tornar-se uma
ponte/elo para a reconstrução do saber matemático.
Ao que concerne o ensino de Matemática, o projeto VídeoMat teve o intuito de mostrar os
alunos que há em suas mãos um potente recurso para auxiliar nas dúvidas que emergem nas
aulas e no momento não se sentem confortáveis em perguntar, ou como elo para revisar alguns
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conteúdos e também produzir seus próprios vídeos. Esse último aspecto é o âmago do projeto
VídeoMat. Sua idealização busca desenvolver no aluno o espírito de pesquisador e protagonista
da sua prática ou criatividade.
Assim, foi lançado para os alunos do 8º ano de uma turma do ensino fundamental – anos finais,
o desafio de elaborarem os roteiros e gravarem vídeos com alguns conteúdos que fazem parte
das unidades temáticas geometria e, grandezas e medidas. Para Moran (2013, p. 30) esse tipo
de vídeo mostra duas vertentes “de forma direta, quando informa sobre um tema específico
orientando a sua interpretação. De forma indireta, quando mostra um tema, permitindo
abordagens múltiplas, interdisciplinares”.
A partir da perspectiva de Moran (1995), escolhemos em propor a produção de vídeos mais
precisamente da forma direta, sendo lançado para os alunos alguns objetos de conhecimentos
matemáticos – perímetro de figuras planas (diferentes tipos de polígonos), áreas de figuras
planas (quadrado e retângulo), círculo e circunferência e volume (Cubo e paralelepípedo).
ETAPAS DO PROJETO VÍDEOMAT
Antes de adentrarmos nas descrições do desenvolvimento das atividades executadas em sala e
extraclasse, vale destacar que o projeto VídeoMat foi planejado para ser desenvolvido
sequencialmente em cinco etapas:
 Etapa 1 - Apresentação do projeto, seus objetivos, contribuições, formação das equipes e
sorteio dos temas;
 Etapa 2 - Elaboração dos roteiros a partir de pesquisas realizadas com o smartphone, sendo
disponibilizado pela escola a senha do Wi-Fi para acesso à internet;
 Etapa 3 - Momento de orientação e mediação para tirar dúvidas, analisar os problemas e suas
soluções;
 Etapa 4 - Gravação dos vídeos aulas como atividades extraclasse e por último;
 Etapa 5 - Apresentação e debates das produções realizadas, sendo nesse último contexto
inserido o processo de avaliação final de todo o trabalho.

Essas etapas foram desenvolvidas em partes e assim pode atingir todos os objetivos
elaborados. No entanto, não partimos do concreto como alega Moran (1995, p. 28) “o vídeo
parte do concreto, do visível, do imediato, do próximo, que toca todos os sentidos”, mas de
debates, reflexões e conscientizações para direcionarmos as tecnologias, em especial o
smartphone, em prol da aprendizagem Matemática.
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Após esse processo, reunimos todas as equipes em sala para organizarem as ideias,
conhecerem os diferentes tipos de vídeos apresentados no YouTube de modo que eles tenham
conhecimento dos pontos principais para uma produção do material. O canal televisivo da Tv
Escola (s/d) cita que:
Sem pressa para começar a gravar. Nessa etapa, você precisa fazer suas ideias
e sua inspiração chegarem ao papel de forma concreta. Para isso, você
precisará organizá-las para poder criar um roteiro coerente e com início, meio
e fim. Antes de começar, você terá de responder 04 questões: o que gravar?
Qual é a finalidade? Qual é o público? Como gravar?.

Planejar é preciso. Organizar e elaborar os roteiros é indispensável para iniciar as gravações.
Refletir as quatro questões mencionadas pela Tv Escola (s/d) permite aos alunos ter a noção de
não gravar qualquer coisa ou de qualquer maneira. O diálogo e as orientações do professor
fazem despertar as ideias, motivam os alunos a inovar sem medo, sem fugir realmente dos
objetivos propostos.
DESCRIÇÕES DAS APRESENTAÇÕES DOS VÍDEOS
Neste tópico buscaremos descrever os processos de elaboração dos roteiros e gravações dos
vídeos pelas diferentes equipes, sendo colocadas em pauta suas ideias, estratégias, objetos de
conhecimento, edição dos vídeos e outros fatores que surgiram ao longo das atividades
desenvolvidas.
Como foi mencionado anteriormente, numa duração de 3 aulas com o uso do projetor e
notebook, apresentamos via slides no dia 03 a 04/04/2018 as ideias principais do projeto, os
objetivos, a justificativa, os temas (objetos de conhecimentos) e os diferentes tipos de vídeos
presentes no YouTube.
Antes de apresentar os vídeos, questionamos quem tinha o hábito em assistir vídeos aulas para
revisar ou tirar dúvidas. Dos 28 alunos presentes, somente 4 ou melhor 14% responderam que
sempre direcionam seus olhares para esse tipo de tecnologia. Um instrumento poderoso para
o conhecimento em mãos e não sendo explorado para diferentes fins. Outro fator observado é
que deste total de alunos apenas 6 não possuem smatphone, sendo 5 homens e 1 mulher.
Essas noções iniciais favoreceram para que pudéssemos dividir as equipes e distribuir os alunos
que não possuíam esse tipo de tecnologia com os demais, uma estratégia para não haver
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desculpas na etapa da produção dos vídeos. Assim, após formado 7 grupos com 4 alunos cada,
sorteamos os objetos de conhecimento.
Quadro 1: Objetos de conhecimento
Unidades temáticas
Grandezas e medidas
Grandezas e medidas
Grandezas e medidas
Grandezas e medidas
Geometria
Grandezas e medidas
Grandezas e medidas

Objetos de conhecimento
Perímetro de figuras planas
Áreas de figuras planas
Unidades de medidas de comprimento
Unidades de medidas de massa
Círculo e circunferência
Volume
Unidades de medidas de capacidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Alguns conteúdos foram escolhidos para que os alunos revisassem e relembrassem conceitos
ou conversões de medidas para dar subsídios a determinados objetos de conhecimento que
fazem parte dos conteúdos programados para uma turma do 8º ano do ensino fundamental –
anos finais. Esse aspecto, também foi mencionado para os alunos.
Em seguida, descreveremos como procedeu-se a elaboração dos roteiros, a gravação e
apresentação dos vídeos.
ELABORAÇÃO DOS ROTEIROS
Vale reiterar que o projeto VídeoMat foi desenvolvido em sua maioria em

sala,

mais

especificamente 80% das atividades, sendo somente extraclasse, a etapa 4, que corresponde
as gravações dos vídeos.
Em relação a elaboração dos roteiros, etapa 2 do projeto, foi desenvolvido em sala numa
duração de 4 aulas. Nestas aulas, foi disponibilizada pela coordenação a senha do Wi-Fi e assim
os alunos elaborarem suas ideias – formas de gravação, definições, exemplos, situaçõesproblemas e desafios.
Observamos que os debates não se concentraram somente na equipe entre si, mas algumas
trocaram ideias e combinaram gravarem juntos para ajudar um aos outros não somente na
gravação, mas também na edição dos vídeos. Alguns alunos questionaram: professor, eu não
quero aparecer no vídeo, como faremos? A timidez por parte de alguns alunos ainda é grande,
entretanto, a gravação de vídeos possibilita essa flexibilidade em aparecer ou não na telinha.
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Nesse período, também observamos que alguns alunos não se basearam somente nos
exemplos ou definições propostas pelos vídeos no YouTube, mas realizaram pesquisas nos
livros didáticos para melhor compreensão e exploração da temática.
Aos poucos já se via alguns alunos escrevendo as primeiras linhas do roteiro, destacando as
partes que cada um iria expor, assim como os exemplos que ficariam responsáveis para explicar
ou propor como desafios. Algumas equipes finalizaram o roteiro antes do previsto, sendo
iniciado desde então a etapa 3, momento de mediação para tirar dúvidas dos elementos
matemáticos presentes em cada roteiro.
Essa etapa teve uma duração de 3 aulas. Algumas equipes direcionaram ao cantinho da
orientação e mediação várias vezes, sendo perceptível a preocupação em repassar as ideias da
melhor forma possível e compreender todo contexto. Deste modo, percebe-se a autonomia, as
ações de pesquisador e a relevância do professor como orientador e mediador desse processo
de (re) construção dos conhecimentos.
Enquanto orientava algumas equipes, outros elaboravam as falas iniciais e finais dos vídeos.
Outras equipes tiravam dúvidas entre si nas conversões de uma unidade de medida para outra.
Enfim, observamos que houve um aumento significativo de interações e relações subjetivas
existentes até a etapa 3.
GRAVAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS VÍDEOS
A gravação e apresentação dos vídeos foram as etapas finais do projeto VídeoMat. Maior parte
dos vídeos foram gravados na própria escola no horário contrário de aula, sendo em alguns
momentos com a presença do professor responsável para dar suporte nas possíveis dúvidas
que poderiam surgir.
Nos dias de ausência do professor, a mediação era realizada via WhatsApp, pelo grupo criado
e denominado Sala Invertida. Durante a gravação de algumas equipes, como sempre era
notável que alguns alunos realmente haviam estudado, se preparado resultando clareza nas
explicações e agilidade na gravação, com poucas pausas ou regravações.
Em outros casos, foi necessário o professor intervir novamente e orientar nas explicações ou
na linguagem matemática falada. Essa foi uma das maiores dificuldades dos alunos.
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Após a conclusão da elaboração dos roteiros, a primeira equipe teve 15 dias para gravar, editar
e apresentar o vídeo para os demais colegas. Os demais grupos ficaram sequencialmente nas
semanas posteriores, ou melhor, realizamos um cronograma para apresentação, sendo
reservado um dia na semana para cada grupo, pois após a apresentação dos vídeos, os alunos
juntamente com a coordenação avaliariam os seguintes itens: qualidade do vídeo, conteúdo
apresentado, explicações e exemplos/situações-problemas/desafios demonstrados. Os vídeos
foram editados pelos alunos, por meio do aplicativo FilmoraGo.
Figura 1: Imagem ilustrativa do aplicativo editor de vídeo.

Fonte: google imagens (2018)53.

Observa-se a dimensão tecnológica integrada em um instrumento em diferentes tamanhos,
mas que possibilita diversas situações e possibilidades para um elo entre os meios tecnológicos
e a aprendizagem Matemática. Promove o ensino e o saber sem fugir das mudanças culturais
da contemporaneidade e permite uma descontinuidade do ensino tradicional sem largar as
dimensões pedagógicas e relações subjetivas existentes na sala de aula. Tudo isso com
pequenos cliques, aplicativos e criatividade.
Em relação as apresentações dos vídeos, notamos que a timidez não atrapalhou tanto nas
gravações. Das 7 gravações, em 4 os alunos mostraram sua face, explicaram, apontaram e
resolveram os problemas ao longo da gravação. As outras 3, somente notamos as imagens, as

53

Disponível
em:
<https://www.google.com.br/search?q=filmorago&rlz=1C1CHBD_ptPTBR791BR791&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqrO7st7DcAhVLDJAKHcFACHQQ_AUICygC&biw=1
366&bih=662#imgrc=HL9Jsz-ebYYGFM>
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mãos com lápis resolvendo os problemas, os dedos direcionando as explicações e as vozes
complementando para a riqueza dos vídeos.
Moran (1995, p. 28) acrescenta que “o vídeo explora também, e basicamente, o ver, o
visualizar, o ter diante de nós as situações, as pessoas, os cenários, as cores, as relações
espaciais (próximo-distante, alto-baixo, direita-esquerda, grande-pequeno, equilíbriodesequilíbrio)”. Além disso, o autor ainda acrescenta que:
A linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas: solicita
constantemente a imaginação e reinveste a afetividade com um papel de
mediação primordial no mundo, enquanto que a linguagem escrita desenvolve
mais o rigor, a organização e a análise lógica (p. 28).

A combinação da escrita, ilustrações e sons interagem, somam para um efeito que induz o aluno
a fixar seus olhares, observar alguns a evolução do conteúdo, das explicações, os processos de
soluções, os pequenos erros e também dúvidas. Esses elementos fizeram parte de todas as
apresentações dos vídeos.
Figura 2: Print de um trecho do vídeo círculo e circunferência.

Fonte: Autores (2018).

Vale destacar que os alunos expuseram um cuidado enorme nas explicações e na criatividade,
sendo no vídeo de Círculo e circunferência, utilizado uma corda para ser representada perante
as explicações, os elementos da circunferência (corda, raio e diâmetro).
No vídeo Perímetro de figuras planas, os alunos trouxeram ao longo de suas explicações
diferentes formas geométricas, não se limitando somente no quadrado e no retângulo como
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havia sido solicitado, acrescentando nesse contexto além desses, o perímetro de figuras na
forma de um hexágono regular, pentágono regular e trapézio.
Figura 3: Início da apresentação do vídeo Perímetro de figuras planas

Fonte: Autores (2018).

Observa-se perante as figuras 1 e 2 apresentadas neste tópico, a preocupação em expor
visivelmente o conteúdo, utilizando muitas cores, em alguns casos foram acrescentadas
legendas, figurinhas e cronômetro para os internautas (outros alunos que prestigiaram os
vídeos) resolverem os problemas propostos. Criatividade não faltou.
No que tange aos saberes matemáticos, observamos que as explicações ficaram claras,
conseguiram despertar o interesse dos demais em revisar os conteúdos pelo YouTube e
osvídeos gravados por eles mesmo, sendo esses compartilhados no grupo do WhatsApp Sala
invertida. Nesse mesmo grupo, interrogamos os alunos sobre o que acharam em participar
deste projeto, sendo as respostas solicitadas para serem enviadas no privado. Deste modo, os
alunos ressaltaram que:
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Figura 4: Comentários dos alunos sobre o projeto VídeoMat

Fonte: Autores (2018).

Não basta somente propor a atividade, é necessária avaliá-la. Realizamos essa ação pelo grupo
e também na sala de aula. Vale destacar que em cada etapa foi desenvolvida com
acompanhamento da coordenadora pedagógica, no qual incentivou a execução do projeto,
interviu em alguns momentos, principalmente na etapa 5 no que tange a avaliação de cada
vídeo apresentado e do projeto no geral.
Ao final, e perante uma avaliação de modo geral, premiamos a equipe que produziu o melhor
vídeo segundo os próprios alunos. Esse trabalho visou desenvolver o ensino e a aprendizagem
de forma diferenciada, mas também de propor responsabilidades de escolhas, críticos e
abertos para as críticas. Preparando-os para viver melhor em uma sociedade coletiva, rica em
diversidades e pontos de vista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base em todo o relato, debates e reflexões desenvolvidas neste trabalho, assim como os
comentários dos alunos, percebemos que há a necessidade de trabalhar projetos que os
movimentem e motivem serem protagonistas, se sentirem emissores de conhecimento e não
só receptores.
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Na contemporaneidade há uma diversidade de recursos que podem ser direcionadas para a
sala de aula pedagogicamente. As tecnologias digitais são exemplos de meios que fazem parte
da cultura contemporânea e que podem servir de benefício não somente para os afazeres de
casa ou derrubar fronteiras entre as comunicações subjetivas de modo digital, assim como
informacional.
Destaca-se no presente relato resultante do Projeto VídeoMat, o smartphone, como tecnologia
que estabelece uma ponte entre o ensino e aprendizagem Matemática. Entretanto, o que
difere nesse contexto é a função do professor, como mediador e orientador, não como o âmago
das atenções ou o emissor principal, mas atua-se mais como receptor.
Ouvir o aluno, seus questionamentos e ideias, nos permitiram refletir sobre a nossa prática do
dia a dia na sala de aula, no qual a voz predominante é a do professor e em muitas situações,
não permitimos abertura ou os alunos sentem-se envergonhados de questionar ou argumentar
algo. Com o uso do WhatsApp, quebramos obstáculos desse tipo. A sala invertida deu liberdade
maior dos alunos questionarem, tirarem suas dúvidas e solicitarem ajuda do professor e dos
colegas para editar os vídeos.
O resultado mais significante acerca desse contexto aqui expostos são presenciados nas aulas
posteriores as dos vídeos quando questionamos alguns conceitos, elementos ou se propõe
desafios aos dos conteúdos abordados ao longo do projeto. Percebemos que os alunos
realmente aprenderam, expressam corretamente as definições e tornam-se monitores dos
colegas auxiliando na resolução de problemas.
Enfim, vale destacar que as tecnologias não é a única alternativa ou recursos que favorecem
toda essa complexidade de relações e atitudes no recinto da sala de aula. Nem tão pouco é a
varinha mágica para suprimir as dificuldades existentes na aprendizagem Matemática.
Entretanto, constamos que se torna uma metodologia de ensino que promove a reconstrução
do saber matemático de forma diferenciada, formando alunos pesquisadores e protagonistas.
Além disso, um projeto ou qualquer outro recurso deve ser estudado, analisado e preparado
de acordo com o contexto social em que os nossos alunos estão inseridos. O planejamento é
indispensável, assim como o professor para o êxito de todos os objetivos.
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RESUMO:
O presente estudo fundamenta-se em parte da pesquisa realizada em dissertação de mestrado
que abordou sobre o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa na era digital e suas
possíveis interações e articulações, intitulada: Aulas de Língua Portuguesa na era digital:
possíveis interações e articulações. A problemática encontrada firmou-se no fato de que não
tem havido interação e articulação suficientes entre o que o professor de Língua Portuguesa do
Ensino Médio ministra em suas aulas e o uso constante, real e efetivo de tecnologias digitais
pelos alunos, os quais se utilizam da língua para realizar atividades de comunicação em
múltiplos espaços. O objetivo geral caminhou na intenção de: “Contribuir com a discussão
sobre como o professor de Língua Portuguesa do Ensino Médio articula, em suas aulas, os
conhecimentos possibilitados pelo estado de letramento digital de seus alunos”. Como
objetivos específicos, definiu-se: 1 Caracterizar de que maneira ocorre o letramento digital dos
alunos do Ensino Médio; 2 Identificar como (e se) o professor de Língua Portuguesa do Ensino
Médio articula, em suas aulas, o letramento digital dos alunos; 3 Refletir sobre como o
letramento digital dos alunos do Ensino Médio pode contribuir para o ensino e a aprendizagem
de Língua Portuguesa em sala de aula. A escolha metodológica, de natureza qualitativa, delineia
o caminho do estudo analítico de situação de uso, ensino e aprendizagem de Língua
Portuguesa, em contexto escolar. Participaram da pesquisa de campo, como sujeitos de
pesquisa, 31 alunos de uma turma de Ensino Médio e uma professora de Língua Portuguesa do
mesmo segmento, em um Colégio da Rede Estadual de Ensino, localizado em Feira de SantanaBahia. Como instrumentos de produção de informações, houve aplicação de questionários e
observação de aulas. Houve realização de pesquisa bibliográfica, tratando de temas relevantes
para a compreensão do objeto de pesquisa, que perpassaram sobre: alfabetização, letramento,
multiletramentos e letramento digital, à luz de autores que subsidiaram essa discussão, como
Soares (2002; 2009), Rojo (2015, 2013, 2012), Ribeiro (2009), Xavier (2002, 2008), Silva (2008,
2017), Batista (1997), Geraldi (2012), Coscarelli (2007), Marcuschi (2010); Lemos (2003); Lévy
(2010), dentre outros nomes. Aqui, neste estudo, escolheu-se discutir o alcance do já referido
objetivo, de número dois, da dissertação: “Identificar como (e se) o professor de Língua
Portuguesa do Ensino Médio articula, em suas aulas, o letramento digital dos alunos”,
enfatizando, desse modo, a ação docente analisada. Como resultados dessa pesquisa,
observou-se que, a Professora, sujeito da pesquisa, em que pese poder ser considerada pessoa
fluente digitalmente, ainda volta sua práxis para o ensino de conteúdos que giram em torno do
estudo de tópicos da gramática normativa, por meio de exercícios e resumos de literatura, de
forma muitas vezes estanque, e com uso insuficiente de recursos/gêneros/possibilidades
didático digitais, sem que haja um maior aproveitamento e articulação entre os saberes e as
tecnologias digitais. Nesse sentido, fica visível a necessidade de uma formação continuada dos
professores de Língua Portuguesa, a fim de que se possa construir uma didática mais atual, que
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transite, sobretudo, na intenção de propiciar um aprendizado real e significativo da língua, em
consonância com contextos digitais, ciberculturais e acima de tudo, reais.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Ensino e Aprendizagem; Letramento digital; Tecnologia
digital.

INTRODUÇÃO
Este trabalho fundamenta-se em parte da pesquisa realizada em Dissertação de Mestrado
desenvolvida junto à Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, intitulada:
Aulas de Língua Portuguesa na era digital: possíveis interações e articulações54, a qual teve
como norte e objetivo precípuo: Contribuir com a discussão sobre como o professor de Língua
Portuguesa do Ensino Médio articula, em suas aulas, os conhecimentos possibilitados pelo
estado de letramento digital de seus alunos. Especificamente, nesta, caminhou-se na intenção
de: 1 Caracterizar de que maneira ocorre o letramento digital dos alunos do Ensino Médio; 2
Identificar como (e se) o professor de Língua Portuguesa do Ensino Médio articula em suas aulas
o letramento digital dos alunos; 3 Refletir sobre como o letramento digital dos alunos do Ensino
Médio pode contribuir para o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa em sala de aula.
De acordo com Oliveira (2018), tal preocupação concretiza-se, principalmente na figura do
professor de Língua Portuguesa, pois fica neste a preocupação maior com o uso que é feito da
língua nos diversos espaços virtuais. Seu objeto de trabalho pauta-se, sobretudo, no ensino e
na aprendizagem da língua e esta se faz presente nos espaços virtuais, no uso dos diversos
gêneros digitais que surgem.
A partir daí, o problema traçado nessa dissertação centrou-se no fato de que não tem havido
interação e articulação suficientes entre o que o professor de Língua Portuguesa do Ensino
Médio utiliza em suas aulas e o uso constante, real e efetivo de tecnologias digitais pelos alunos,
a exemplo de celulares, tablets, notebooks, câmeras digitais etc., nos quais utilizam a língua
para realizar atividades de comunicação, em uma sociedade que é cada vez mais digital e
informacional.

54

A referida dissertação é de autoria de Jurene Veloso dos Santos Oliveira, defendida em 02 de abril de 2018,
na FACED/UFBA, a qual teve como orientadora a Professora Doutora Mary de Andrade Arapiraca e, como
coorientadora a Professora Lícia Maria Freire Beltrão.
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Tal articulação pode se dar de formas diversas, que podem perpassar por usos diretos e
indiretos das tecnologias digitais, afinal, esta se faz presente não só fisicamente, mas,
principalmente, nos aspectos cognitivos que envolve e desperta. A maneira que o aluno da era
digital lê, diferencia-se de outras épocas, nas quais os meios quirográficos e/ou tipográficos se
faziam únicos. É preciso aliar as múltiplas semioses existentes para propiciar, acima de tudo, a
interação (KOCH, 2015), pois, por meio desta concepção de ensino (a interacionista) torna-se
possível realizar o ensino e facilitar uma aprendizagem de fato significativa (MOREIRA, 1982).
Metodologicamente, tratou-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, na qual se procedeu a
um estudo analítico de situação de uso, ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, em
contexto escolar. Participaram da pesquisa de campo, como sujeitos de pesquisa, 31 alunos de
uma turma de Ensino Médio e uma professora de Língua Portuguesa do mesmo segmento, em
um Colégio da Rede Estadual de Ensino, localizado em Feira de Santana-Bahia.
Dentre os instrumentos de produção de informações foram utilizados questionários e
observação de aulas. Além disso, realizou-se pesquisa bibliográfica, buscando-se fontes teóricocríticas, a partir de temas relevantes para a compreensão do objeto de pesquisa, citados no
referencial teórico elencado no tópico seguinte.
Enfim, como já inicialmente assinalado, um dos objetivos específicos pretendidos por Oliveira
(2018, p. 18) foi o de “Identificar como (e se) o professor de Língua Portuguesa do Ensino Médio
articula, em suas aulas, o letramento digital dos alunos”. Para alcançá-lo, foi realizada análise
das informações produzidas a partir da pesquisa feita com uma professora de Língua
Portuguesa, atuante no segmento do Ensino Médio, de uma escola da rede estadual de ensino
de Feira de Santana. A partir daí, foi possível tecer considerações sobre a forma como
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as aulas de Língua Portuguesa têm se realizado em meio ao estado de letramento digital,
tão presente no cotidiano dos alunos do Ensino Médio55. Enfatiza-se, aqui, desse modo, a ação
docente analisada, tão necessária na era digital.
REFERENCIAL TEÓRICO

55

A referida dissertação tratou também sobre o estado de letramento digital dos alunos, porém, no
presente recorte, é dada atenção específica aos resultados encontrados com a docente, também
sujeito da pesquisa.

3
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Como embasamento teórico, a pesquisa realizada por Oliveira (2018) pautou-se em autores
que já discutem e vivenciam, de algum modo, a temática em relevo, tais como: Soares (2002,
2009), que discute acerca dos conceitos de alfabetização e letramento, diferenciando-os e, ao
mesmo tempo, explicando seu entrelaçamento; Soares (2012) e Beltrão (1986) abordam sobre
fatores históricos relativos ao ensino de Língua Portuguesa na escola; Rojo (2013), Rojo e
Barbosa (2015), Rojo e Moura (2012) e Silva (2008, 2017) tratam, de forma elucidativa, sobre a
questão dos multiletramentos e como estes podem se fazer presentes no ambiente escolar,
direta ou indiretamente; Ribeiro (2009), Xavier (2008), Marcuschi e Xavier (2010) e Coscarelli
(2007) tratam da temática ligada ao letramento digital, aos gêneros digitais, dentre outros
temas inerentes ao uso das tecnologias digitais, tão presente na cultura e no cotidiano da
sociedade, inclusive na dos alunos; Lemos (2003) e Lévy (2010) ajudam a compreender acerca
da cibercultura e da era digital; e, por fim, Batista (1997) e Geraldi (2012) contribuem para
análises relativas à metodologia e às concepções de ensino aplicadas ao ensino de Língua
Portuguesa.
Finalmente, como fundamentos legais, Oliveira (2018) buscou subsídios teóricos normativos na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996) e nas Orientações Curriculares para
o Ensino Médio (BRASIL, 2006), no que se refere ao ensino e à aprendizagem de Língua
Portuguesa. A seguir, apresenta-se a caminhada metodológica percorrida por Oliveira (2018).
CAMINHADA METODOLÓGICA

5

O estudo realizado na dissertação em comento, que fundamenta o presente recorte, tratou-se
de uma pesquisa do tipo qualitativa, no qual, obteve-se informações a partir do contato de
forma direta entre o pesquisador e a situação em estudo, e em que, de acordo com Minayo
(2003, p. 22), há a necessidade de aprofundar-se “[...] no mundo dos significados das ações e
relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas”.
O tipo de estudo realizado, conforme nos diz Oliveira (2018, p. 27), tratou-se de um estudo
analítico de situação de uso, ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, em contexto
escolar, “[...] influenciados direta ou indiretamente pelo uso das tecnologias digitais e
ciberculturais atuais [...]”. Tal estudo poderá, indubitavelmente, auxiliar na compreensão de tal
fenômeno em outras instituições e contextos em que ocorre o ensino e a aprendizagem,
sobretudo em uma era tecnológica/digital.
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Nesse estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica, a partir de autores que tratam diretamente do
tema, bem como de produções em repositórios como Scielo, Capes e Portal Domínio Público,
análise dos Parâmetros Curriculares e das Diretrizes Curriculares, no que se refere ao ensino e
à aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino Médio; foi feita, ainda, pesquisa de campo
com dois sujeitos distintos: alunos de 1 turma de 1º ano do Ensino Médio e 1 professora de
Língua Portuguesa do mesmo segmento, com os quais aplicou-se questionário (alunos e
professora) e observou-se aulas (professora).
Ressalte-se que, no presente artigo, é dada atenção específica acerca da pesquisa realizada
com a professora de Língua Portuguesa. No questionário que lhe foi aplicado, ela respondeu a
questões objetivas (de múltipla escolha) e questões subjetivas, que versaram acerca de seus
conhecimentos e uso das tecnologias digitais no seu cotidiano, bem como pode contribuir com
informações sobre sua práxis docente e percepções acerca do ensino e aprendizagem de Língua
Portuguesa, o uso de meios digitais em suas aulas e sobre suas percepções sobre o
desenvolvimento de habilidades linguísticas dos alunos do Ensino Médio, que fazem parte da
era digital.
Além do questionário, a professora, sujeito dessa pesquisa, teve cerca de 25 % de suas aulas,
em uma unidade letiva, observadas por Oliveira (2018). Para fins de registro dessas aulas,
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utilizou-se da Análise de Prosa, proposta por André (1983), por meio da qual se propõe
uma forma diferente de compreender a análise de conteúdo, tão amplamente usada nas
pesquisas qualitativas. Segundo esta autora, nesse tipo de análise busca-se alcançar os
significados dos dados qualitativos, levantar questões a partir de determinado material,
incluindo mensagens intencionais e não intencionais (ANDRÉ, 1983). Assim, então Oliveira, a
partir da Análise de Prosa, definiu os tópicos a serem discutidos, porém de uma forma mais
livre, do que a comumente usada na Análise de Conteúdo.
Nesse sentido, dando sequência ao recorte aqui pretendido, apresentam-se os principais
resultados e informações encontrados por Oliveira (2018).
PRINCIPAIS RESULTADOS E INFORMAÇÕES ENCONTRADOS
Neste espaço, são trazidos os principais resultados e informações encontrados por Oliveira
(2018) no que concerne ao que foi constatado a partir da análise das respostas fornecidas pela
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Professora de Língua Portuguesa, bem como sobre as aulas que foram observadas, à luz da
pesquisa bibliográfica também realizada.
- PROFICIÊNCIA OU FLUÊNCIA DIGITAL DECLARADA PELA PROFESSORA
Professora de Língua Portuguesa, declarou-se56 como pessoa que pode ser considerada fluente
digitalmente, pois faz uso constante de aparelhos tecnológicos, bem como utiliza aplicativos
digitais, participa de redes sociais e possui habilidades digitais; tem o hábito de ler e de acessar
blog, sites diversos, chat, vídeos e clipes de música, o que, demonstra a existência de variados
gêneros digitais textuais que, se utilizados adequadamente em seus planos de aula, podem vir
a propiciar articulações e momentos de interações na relação ensino e aprendizagem de Língua
Portuguesa (OLIVEIRA, 2018).
Assim, então, é possível afirmar que essa professora é, de fato, pessoa que se insere
verdadeiramente na sociedade atual, da era digital, fazendo uso de tecnologias digitais
diversificadas. Resta, outrossim, utilizar tais conhecimentos e habilidades em sua práxis,
enquanto professora de Língua Portuguesa, a fim de tornar suas aulas mais consonantes com a
realidade vivenciada pelos alunos (OLIVEIRA, 2018). A seguir, consta quadro resumo sobre o
estado de letramento digital da docente em comento, construído por Oliveira (2018).

56

Tais declarações inferem-se a partir de suas repostas ao questionário aplicado, o qual abordou sobre questões
específicas sobre a fluência/proficiência digital.
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Como se pode observar do quadro acima, o uso de aplicativos/redes sociais pela docente é
comum: Whatsapp, Facebook, Google +, YouTube, Messenger, o que leva Oliveira (2018) a
enfatizar que estes são meios que propiciam interações entre os usuários e acesso ao
conhecimento, devendo ser articulado ao ensino de Língua Portuguesa.
Entretanto, apesar de estar inserida no contexto da era digital, com acesso às tecnologias
digitais (e ao que ela oferece/pode oferecer), no que se refere ao seu uso e aplicação no
ambiente de trabalho, a mesma faz uma ressalva, quando declara que: “O acesso ao trabalho
é limitado, não podendo fazer uso em sala (INTERNET fraca)” (OLIVEIRA, 2018, 91).
Dificuldade de acesso à internet, bem como a escassez de recursos tecnológicos é algo que faz
parte da realidade de inúmeras instituições públicas de ensino no Estado, o que acaba por
influenciar na realização de atividades com meios digitais em sala de aula, restringindo a prática
docente.
Em suma, sobre a proficiência e a fluência digital da professora, sujeito nessa pesquisa, Oliveira
(2018) constatou que, se a articulação e a interação não estão acontecendo efetivamente no
espaço da sala de aula, no ensino de Língua Portuguesa, isto não se deve ao não conhecimento
ou inabilidade com as tecnologias digitais por parte daquela, mas sim, por motivos outros, que,
de forma direta ou indireta, influenciam em suas ações pedagógicas.
- A LÍNGUA PORTUGUESA NOS MEIOS DIGITAIS: (IM) POSSIBILIDADES
A professora apresentou uma posição dicotômica, ao tratar sobre a questão dos alunos
poderem aprender a Língua Portuguesa a partir do uso constante de recursos tecnológicos e
de aplicativos e redes sociais diversos (dentre outros meios digitais), pois, segundo ela, há
muitas possibilidades de leitura, mas os alunos não melhoram sua escrita, principalmente por
ficarem acostumados a usarem o “corretor ortográfico”, sem a preocupação de memorizar a
ortografia das palavras. Porém, é preciso um olhar mais cuidadoso para com o uso da língua,
afinal, o corretor ortográfico pode ser bem utilizado pelos alunos, se houver orientação
adequada, com ênfase, principalmente, na crítica e na reflexão. As palavras devem ser
memorizadas, porém não de forma mecânica, com “decorebas”; necessário haver
compreensão acerca de sua etimologia e semântica, sobretudo em contexto de uso real da
língua, a fim de assimilá-la e aprendê-la efetivamente.
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Para essa professora, os meios digitais podem promover o desenvolvimento linguístico
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do aluno, no que remete, por exemplo, à capacidade de leitura, escrita, escuta e fala,
aspectos diretamente ligados ao ensino e à aprendizagem de Língua Portuguesa, pois podem
levar os alunos a um maior envolvimento/ interação. Ainda, citou aulas onde já fez uso de
recursos tecnológicos e obteve bons resultados com seus alunos, como aulas com uso de vídeos
(da internet e produzidos por alunos) e filmes, as quais, segundo afirmou, tornam-se mais
dialógicas e reflexivas, que trazem múltiplas semioses para a sala de aula, no ensino e na
aprendizagem de Língua Portuguesa (OLIVEIRA, 2018).
Assim, restou claro que a professora considera que os alunos do Ensino Médio estão inseridos
na era digital, conhecem e estão cada vez mais familiarizados com os meios tecnológicos
disponíveis, porém, em sua percepção, “[...] os alunos não usam tais conhecimentos para
estudar temas trabalhados nas aulas e, mesmo quando são direcionados para algum vídeo, por
exemplo, pouco se expressam posteriormente [...]” (OLIVEIRA, 2018, p. 95).
Oliveira (2018), acerca dessa ausência de interesse dos alunos indicada pela professora, afirma
que devem ser pensadas estratégias específicas por parte dos professores ao solicitarem
pesquisas e atividades de produção dentro do âmbito da Língua Portuguesa e Literatura, a fim
de que possam demonstrar em sala de aula o que e como aprenderam.
Importante alertar que, ainda que as crianças e jovens da atualidade de fato vivam, como
afirmado por Palfrey e Gasser (2011), imersos digitalmente, é preciso maior orientação e
interação entre docentes e discentes, a fim de que ocorra uma “ [...] melhor articulação na
relação ensino/aprendizagem/uso consciente e crítico de tecnologias digitais” (OLIVEIRA, 2018,
p. 96).
Enfim, o professor da era digital precisa aliar suas práticas ao uso de tecnologias digitais, não
por uma questão de escolha, mas sim por necessidade. É preciso, pois, “[...] “encantar” o aluno
a fim de que se envolva e desperte o seu interesse na busca constante pelo aprendizado”
(OLIVEIRA, 2018, p. 97). Trata-se de tarefa árdua e constante para o professor que ainda resiste
a se adaptar aos novos anseios e possibilidades gerados a partir da sociedade da era digital.
- ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ERA DIGITAL: PRINCIPAIS
ASPECTOS
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Oliveira (2018) observou que as aulas da professora de Língua Portuguesa, sujeito da
pesquisa, eram, normalmente, divididas em duas categorias de ensino: aulas de
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gramática e aulas de literatura. Nessas aulas, observou-se que, apesar dela fazer inferências às
tecnologias digitais, na prática, pouco as utilizava. Resumia-se a dar sugestões para que os
alunos “pesquisassem na internet”, sem indicar sites específicos, sem elaborar uma WebQuest,
por exemplo, sem indicar um site específico, um vídeo ou um blog, deixando ao livre arbítrio
do aluno usar ou não tal recurso para aprofundar seus conhecimentos. A partir destas aulas,
relevante trazer alguns aspectos considerados pela autora.
- O Ensino de Gramática
Apesar de ter identificado que a professora afirmou, em suas respostas ao questionário
aplicado, que é uma pessoa letrada digitalmente e que considera importante a inserção de
tecnologias digitais nas aulas de Língua Portuguesa e que faz uso delas, sempre que possível,
em sua prática cotidiana, das 14 aulas que observou, houve predominância no ensino de regras
gramaticais, através da realização de exercícios, simulados e teste escrito sobre questões
gramaticais. Tópicos sobre formas, tempo e modo verbais dominaram boa parte delas, bem
como exercícios sobre regras de ortografia e acentuação.
De acordo com Batista (1997, p. 10), tal predomínio da gramatica nesse formato de ensino é
muito comum, pois
[...] a gramática é, por excelência, o objeto que constitui a figura do ensino da
disciplina. Ele é, desse modo, dentre os objetos presentes na disciplina, o mais
adequado às condições escolares de transmissão; outros saberes, como a
leitura, a escrita, a linguagem oral, por não apresentarem o mesmo grau de
adequação a essas condições, constituiriam um resíduo do processo de
transmissão.

Assim, o uso da gramática dá-se, sobretudo, por uma questão de controle de sala, por ser uma
forma mais objetiva de se trabalhar a língua, ainda mais, em se tratando de turmas com número
grande alunos, nas quais, não raro, a indisciplina reina, com conversas paralelas e uso indevido
de dispositivos móveis (em momentos inoportunos, como em situação de exposição oral/da
professora), entra e sai da sala de aula, dentre outros aspectos verificados cotidianamente por
grande parte dos professores da educação básica no Ensino Médio. Nessas turmas, torna-se
dificultoso para o professor trabalhar, por exemplo, a oralidade e a produção/discussão textual.
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Entretanto, com o uso das tecnologias digitais haveria maiores possibilidades de

11

despertar o interesse dos alunos, o que poderia levar também a tornar as turmas mais
acessíveis durante as aulas, com menos indisciplina e mais participação e produção autoral,
crítica e reflexiva, conforme preconizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL,
1996) e nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006).
- O Ensino de Literatura
Nas aulas de Literatura observadas, Oliveira (2018) constatou que houve atividades destinadas
à leitura de alguns textos no livro didático e solicitação de resumos escritos, faltando, assim,
aprofundamento dos estudos; não houve indicação de obras literárias, nem apreciação ou
construção de poesias, bem como ausente esteve a produção autoral. Entretanto, a professora,
ao fazer exposições orais, tentava, sempre que possível, tecer um fio condutor entre o
conteúdo e a realidade. Muitas vezes, abordou sobre situações que poderiam ajudar os alunos
a compreenderem o assunto exposto. Ao tratar, por exemplo, do Barroco, fez menção a uma
viagem que fez a Minas Gerais e citou Aleijadinho, e outras obras. Nesse espaço, ela também
sugeriu que os alunos visitassem museus virtuais, porém de forma solta, sem “amarrar” a
sugestão como uma proposição concreta de atividade da disciplina, consoante análise feita por
de Oliveira (2018).
Um fator que pode prejudicar a interação entre o que o professor ensina e seus alunos é a
preocupação constante em “passar o conteúdo programático”, sem aprofundar o assunto
discutido, chegando até mesmo a sobrecarregar os alunos.
Em algumas aulas, a professora fez uso de vídeo para exibir explicações sobre o Arcadismo.
Nesses momentos, notou-se maior interesse dos alunos pelo conteúdo abordado na aula, o que
faz com que se possa reafirmar a necessidade de inserção das tecnologias digitais a favor do
ensino e da aprendizagem de Língua Portuguesa, de forma articulada e interacional.
As aulas observadas não seguiram o que as Orientações Curriculares direcionam para o ensino
de Literatura no Ensino Médio, o qual é definido da seguinte forma: “[...] é a arte que se
constrói com palavras” (BRASIL, 2006, p. 52); alude-se, desse modo, à necessidade de existir
em seu estudo a “[...] apreciação estética, de forma construtiva e autoral, da Literatura”
(OLIVEIRA, 2018, p. 139).

1091

Como um dos principais objetivos definidos para o Ensino Médio na LDBEN n.
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9.394/96, consta em seu art. 35, no inciso III, que deve haver o: “Aprimoramento do
educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996). O uso crítico e reflexivo e bem
direcionado das tecnologias digitais, nesse espaço, trará múltiplos resultados na formação do
aluno do Ensino Médio.
No que remete ao ensino de Literatura nas aulas de Língua Portuguesa, deve-se oportunizar
aos alunos a aquisição do chamado “letramento literário”, o qual é definido nas Orientações
Curriculares do Ensino Médio como o estado ou condição: “[...] de quem não é capaz apenas
de ler poesia ou drama, mas dele se apropria efetivamente por meio da experiência estética,
fruindo-o” (BRASIL, 2006, p. 55).
De acordo com Oliveira (2018) para que isto aconteça de verdade, para que aconteça a
apropriação da Literatura, é preciso que os professores não se restrinjam a “[...] trabalhar
sínteses, compilações de textos literários, características e indicação vaga de autores e obras.
É preciso ir além (OLIVEIRA, 2018, p.140)”.
Na era digital, com a facilidade de acesso ao conhecimento, sobretudo, em decorrência do
uso da internet e dos dispositivos tecnológicos que agregam múltiplas funções, a Literatura
pode ser trabalhada em sala de aula, de forma direta ou indireta. Sobre isso, discorre Oliveira
(2018, p. 141)
[...] é preciso incentivar a leitura, não só dos cânones, mas também das letras
de músicas que eles gostam, dos quadrinhos, das histórias encontradas em
forma de vídeos, remix, jogos, nanocontos57, dentre outros. É preciso, enfim,
ler, contar e recontar a literatura, a fim de que se desenvolva
13
principalmente o senso crítico do aluno e sua expressão nas variadas
formas linguísticas.

Nessa esteira, é esperado que, por meio do ensino de Literatura, os alunos do Ensino Médio
possam perceber a Literatura enquanto algo significativo, que pode lhes auxiliar a ir em busca
de obras, clássicas ou não, textos literários, em diferentes formatos, gêneros (tipográficos ou
digitais); é preciso, portanto, ressignificar seu ensino e o olhar que lhe é direcionado.
Logo, atualmente, na era digital, o professor deve fazer o possível para articular os diferentes
suportes e os diversos modos de construção do conhecimento literário, bem como fazer uso de

57

Trata-se de uma narrativa breve e concisa, contendo um só conflito e uma única ação, com número restrito de
personagens e sem descrições (DE GRANDE, Plataforma do Letramento).
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gêneros diversos (textuais, digitais), nas aulas de Língua Portuguesa, a fim de promover, antes
de tudo, a interação e construir-se enquanto ser crítico e reflexivo, motivando os alunos a
sentirem a língua em diversos aspectos, fruindo-a e se apropriando dela nas mais diversas
possibilidades.
CONCLUSÕES
Como resultados dessa pesquisa, no que remete ao objetivo específico aqui discutido, quanto
à ação docente e a possível articulação que faz entre suas aulas e o letramento digital dos
alunos, observou-se que, a professora, sujeito da pesquisa, apesar de poder ser considerada
pessoa fluente digitalmente, e de demonstrar que sabe da importância de haver articulação e
interação com o estado de letramento digital dos alunos, ainda volta sua práxis para o ensino
de conteúdos que giram em torno do estudo de tópicos da gramática normativa, por meio de
exercícios e trabalha a Literatura geralmente por meio de resumos, em decorrência de diversos
fatores que podem estar relacionados ao modo como foi formada na universidade, até a
dificuldade causada pela ausência de recursos tecnológicos e apoio no ambiente de trabalho.
Oliveira (2018) afirma, a partir de sua pesquisa, que é possível haver um ensino da Língua
Portuguesa a partir do uso efetivo da língua, em contextos reais de aprendizagem e sem partir
de situações artificiais, que não levam o aluno a elaborar seu próprio texto. Quanto à Literatura,
esta pode e deve ser trabalhada pelo professor no sentido de promover a autoria e a
percepção estética das obras. As tecnologias, nesse espaço, podem ser usadas para

14

facilitar o acesso e também o conhecimento de novos tipos de gêneros literários construídos
nos meios digitais, como por exemplo, os nanocontos, que trazem uma nova forma de “contar
os contos”. Enfim, ao professor, é preciso inovação em uma era que é, sobretudo,
tecnológica/virtual/digital.
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O DESENVOLVIMENTO DA GAMIFICAÇÃO NA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA COM
TECNOLOGIAS DIGITAIS E ANALÓGICAS EM CONTEXTOS DE APRENDIZAGENS/VIVÊNCIAS
HÍBRIDOS E MULTIMODAIS
Lidiane Rocha dos Santos
UNISINOS – Rio Grande do Sul/RS
lidirocha@gmail.com

RESUMO:
Este artigo se relaciona a minha pesquisa doutoral – a qual está em andamento - intitulada de:
“A COGNIÇÃO INVENTIVA NA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA COMO PRODUÇÃO DE
SUBJETIVIDADES: DAS NARRATIVAS DE SI AOS RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS GAMIFICADAS”. A tese se orienta a partir do seguinte problema de pesquisa:
Como a cognição inventiva se apresenta (constitui) na docência universitária a partir das
narrativas de práticas pedagógicas gamificadas? O objetivo geral desta pesquisa é:
Compreender como a cognição inventiva se constitui na docência universitária a partir do
entrelaçamento entre as narrativas de si e os relatos de experiências sobre as práticas
pedagógicas gamificadas. Já os objetivos específicos são: a) Entender como surge a perspectiva
de gamificar a prática docente; b) Compreender como os docentes entendem sua própria
aprendizagem e o que aprendem nesse processo. Para tanto, quanto ao delineamento
metodológico essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de abordagem qualitativa,
sendo descritiva e exploratória em relação aos seus objetivos. Já quanto aos instrumentos essa
pesquisa utilizará as entrevistas como produção de dados ao entrevistar os docentes do ensino
superior que gamificam sua prática pedagógica. Já o método será a Pesquisa Narrativa proposta por Bertaux (2010) - que se caracteriza por investigar a experiência do sujeito de
pesquisa. Ela visa compreender como um fragmento em particular da realidade social-histórica
funciona e como ele se transforma. Deste modo, por meio das entrevistas, a realidade socialhistórica dos entrevistados que trabalham especificamente com gamificação no ensino superior
poderá ser evidenciada e como tais características deste trabalho docente transformam a
inventividade na docência universitária enquanto prática pedagógicaque se atualiza e se
transforma a cada experiência vivenciada. Portanto, espera-se instigar processos reflexivos
sobre a docência universitária como atividade complexa que se tece em espaços de
aprendizagem/convivência que desenvolve a gamificação como uma aliada à prática
pedagógica ao desenvolver aulas gamificadas com tecnologias analógicas e digitais em
contextos de aprendizagens/vivências híbridos e multimodais.
Palavras-chave: Docência Universitária; Gamificação; Tecnologias digitais; Tecnologias
analógicas.

INTRODUÇÃO
Este artigo é um recorte sobre alguns eixos temáticos que são discutidos na minha pesquisa
doutoral - a qual está em andamento - intitulada de: “A COGNIÇÃO INVENTIVA NA DOCÊNCIA
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UNIVERSITÁRIA COMO PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES: DAS NARRATIVAS DE SI AOS RELATOS
DE EXPERIÊNCIAS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS GAMIFICADAS”. A tese está sendo desenvolvida
no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
UNISINOS.
A revisão de literatura encontra-se como uma estratégia para investigar e conhecer o que já foi
publicado sobre os principais eixos de discussão que são abordados na tese. Por esta razão,
aqui também pensamos ser fundamental trazer breves contribuições a respeito de como foi
organizada e uma pequena parte do que foi encontrado durante as investigações nas bases de
dados.
Outro item fundamental para este artigo é a fundamentação teórica, pois é nela que são
apresentados autores e eixos temáticos com os quais a pesquisa doutoral dialoga. Já no
delineamento metodológico são demonstrados a metodologia e o método que orienta os
direcionamentos no decorrer da pesquisa. E, por fim, nas considerações finais deste artigo,
coloco em evidência as contextualizações atuais de desenvolvimento da pesquisa doutoral.
Revisão de Literatura que norteia as discussões proposta na Pesquisa
Realizar uma revisão de literatura é percorrer inquietações as quais outros pesquisadores já
tiveram. Aqui, ao ler os resumos, palavras-chave, sumários e até partes das pesquisas já
realizadas por aqueles autores, me identifiquei com todos eles, pois como os autores que
encontrei nesta revisão de literatura, também tenho motivações/inquietações que me fazem
propor discussão nesta pesquisa doutoral.
Ao

pesquisar

pelas

palavras-chave

“Docência”+“Universitária”+“Gamificação”+”cognição”+”Pesquisa”+“Narrativa”

identifiquei

que no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD não há registros para
os descritores pesquisados em conjunto. Porém, se a buscar ocorrer utilizando os descritores
de forma separada, algumas pesquisas são encontradas. Sobre Docência Universitária o site
indica que no período entre 2013 a 2017 há 110 Dissertações e 77 Teses. Diante dessa
diversidade de pesquisas encontradas no site da BDTD, decidi estabelecer como critério de
seleção as pesquisas mais recentes e as que mais se aproximam com o propósito de discussão
da minha pesquisa doutoral.
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Como recorte para este artigo, apresento uma breve indicação da revisão de literatura contida
na tese sobre a docência universitária. As análises sobre as pesquisas encontradas estão
organizadas da seguinte maneira: identificação do problema de pesquisa (questão-norteadora);
apresentação do objetivo geral; verificação dos objetivos específicos; Evidências de Autores
que contribuem com o referencial teórico; Demonstração do referencial metodológico
apresentado pelo autor da pesquisa; resultados demonstrados pelo autor da pesquisa que está
sendo analisada; aspectos convergentes em relação a pesquisa analisada e a proposta de
discussão da minha pesquisa doutoral, e, por fim, no que as discussões da minha pesquisa
doutoral avançam em relação a pesquisa analisada/encontrada na revisão de literatura. Assim,
compreendo que uma análise de revisão de literatura deve conter estes 8 elementos para
evidenciar de forma detalhada e fundamentada quais as contribuições que uma revisão de
literatura pode propor ao pesquisador quando ele se dedica a buscar referenciais que discutem
sobre os mesmos temas de investigações que ele pretende pesquisar.
Abaixo, é possível observar que as pesquisas organizadas neste quadro denotam informações
importantes como: Autor; Título da pesquisa; Grau58; Instituição de Ensino Superior e Ano de
publicação.
Quadro 1: Tese e Dissertação selecionadas

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD
Tema: Docência Universitária
Jociene Carla Bianchini Ferreira (2013)
"Docência Universitária: elementos norteadores
da prática pedagógica no curso de Jornalismo"
Tese - UFU

Gisele Aparecida Reis Goulart (2013)
"O lugar da docência na universidade: uma
análise das representações sobre o professor
universitário"- Dissertação - USP
Fonte: Quadro elaborado pela autora deste artigo

58

Vale explicar que a palavra Grau é utilizada no site da BDTD para classificar o tipo de pesquisa, ou seja, se a
pesquisa é Dissertação ou Tese.
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Na tese escrita por Ferreira (2013, p. 21) a autora indica duas questões-norteadoras como
problema de pesquisa: 1) Qual o grau de importância que o jornalista, enquanto docente
universitário, atribui às categorias: Concepções de Docência Universitária, Formação
Profissional e Saberes Docentes? 2) Quais os elementos norteadores da prática pedagógica
desses docentes? Já como objetivo geral Ferreira (2013, p. 8) informa que sua tese pretende:
“Estudar, analisar e identificar o grau de importância que os professores, atuantes em cursos
de Jornalismo – habilitação específica nessa área – atribuem às categorias: concepções de
docência universitária, formação profissional e saberes docentes”.
Em “Docência Universitária: elementos norteadores da prática pedagógica no curso de
Jornalismo" a autora coloca em discussão que: “esse profissional é capaz de compreender a
importância de trabalhar questões básicas que envolvem a docência universitária enquanto
profissão, entendendo e priorizando seus significados em frente de sua prática docente”,
afirma Ferreira (2013, p. 8). A autora refere que pretendeu investigar a docência universitária
tendo como alvo o docente-jornalista e os “elementos” norteadores de sua prática pedagógica.
O referencial teórico desta tese teve como norteamento as contribuições dos seguintes autores
que discutem sobre o docente-jornalista: Berger (1998), Meditisch (1999), Parzianello (2004),
Costa (2008) e Ramadan (2011). Já os teóricos que discutem sobre a prática pedagógica dos
professores universitários, a autora indica as seguintes contribuições: Masetto (1985, 2003,
2012), Mizukami (1986), Pimenta e Anastasiou (2002), Zabalza (2004), Tardif (2010), Melo
(2012).
Como referencial metodológico Ferreira (2013, p. 8) indica que esta tese é uma pesquisa
exploratório-analítica com abordagens qualitativas e quantitativas e usou como instrumento
de pesquisa “um questionário com perguntas fechadas (Escala Likert, com cinco pontos) além
de cinco questões abertas (utilizando-se da Análise de Conteúdo proposta por Bardin)”. A
autora informa também que a pesquisa aconteceu online e que foram entrevistados 184
docentes-jornalistas de 49 instituições públicas (federais e estaduais) que possuem o curso de
Jornalismo no Brasil. Um dos resultados apontados nessa tese é de que os elementos
norteadores do docente-jornalista estão imbricados com uma série de fatores e um deles, em
primeiro lugar segundo apontam as pesquisas, está a preocupação do docente-jornalista com
o processo de ensino e de aprendizagem.
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Assim, entendo que esta tese converge com as discussões as quais pretendo discorrer na minha
pesquisa doutoral, uma vez que eu também pretendo falar sobre a docência universitária.
Entendo que minha pesquisa avança nessa discussão quando proponho como recorte as
práticas pedagógicas gamificadas em contextos de espaços de aprendizagens/convivência
híbridos e multimodais.
Em “O lugar da docência na universidade: uma análise das representações sobre o professor
universitário” Goulart (2013) trabalha com discussões sobre as transformações na identidade
do professor universitário a partir de representações sociais. A autora apresenta as seguintes
questões norteadoras: a) Houve uma mudança na identidade da docência universitária durante
o período que antecede a promulgação do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI) em 2007? b) Quais poderiam ser as iniciativas de
formação para os professores universitários diante das exigências atuais da profissão? c) Na
atualidade, a expansão do ensino superior brasileiro responde aos interesses e necessidades
culturais, científicas e profissionais demandados pela população brasileira no sentido de
contribuir para uma efetiva democratização do ensino superior?
Como objetivo geral Goulart (2013) apresenta: “Investigar os indícios das mudanças nas
representações sociais sobre os professores de ensino superior, por meio da análise do discurso
sobre o professor universitário, nas formações discursivas veiculadas pelo discurso educacional
presentes, em princípio, em revistas especializadas em Educação”. Já como objetivo específico
a autora indica que pretende: “Compreender, a partir da análise do discurso, os sentidos da
docência em nível superior no contexto brasileiro na atualidade”. O referencial teórico
apresentado como contribuição destaca o pensamento dos seguintes autores: Foucault (2010),
Bisseret (1979), Cunha (2005), Nóvoa (1991), Moscovici (2009), Jodelet (2001). E, por fim, a
autora indica Minayo (2010) como fundamentação para o referencial metodológico de sua
pesquisa: “a análise de conteúdo é rigorosamente quantitativa e, essencialmente, qualitativa”,
afirma Goulart (2013, p. 61).Como resultados, Goulart (2013, p.132) afirma: “Em suma, o
presente estudo apontou para um silêncio em relação à prática docente da universidade nos
periódicos especializados em Educação, significando a negação das contradições que se
apresentam no exercício da profissão docente no nível superior”.
Desta forma, compreendo que as inquietações apresentadas por Goulart (2013) nessa
dissertação convergem com as da minha pesquisa doutoral quando a autora faz um panorama
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sobre a docência universitária ao propor reflexão sobre o lugar da docência na universidade e
também a respeito das inquietações em relação a aprendizagem e a interação entre professor
e aluno. Neste sentido, acredito que a pesquisa doutoral avança nas discussões sobre docência
universitária quando indica como um dos temas de reflexão/recorte os processos cognitivos
que emergem a partir do trabalho docente no ensino superior.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para este artigo, apresento um breve recorte da fundamentação teórica discutida na tese.
Neste sentido, indico como fundamentais quatro eixos temáticos que são: a docência
universitária, a gamificação, o hibridismo e a multimodalidade.
Soares e Cunha (2010) esclarecem que o termo docência vem da expressão latina docere que
significa ensinar e sua ação, necessariamente, se complementa com a palavra discere que se
define por aprender. As autoras explicam que a docência é entendida como o exercício do
magistério com foco na aprendizagem e assim, docência então é a atividade que caracteriza o
docente.
Já no que se refere a prática pedagógica na docência universitária é possível inferir que tal ação
está ligada a profissão docente e sendo assim, se articula entre distintas concepções, como por
exemplo, para Veiga (1988):
Entendo a prática pedagógica como uma prática social orientada por
objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática
social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social que pressupõe
a relação teoria-prática, e é essencialmente nosso dever, como educadores, a
busca de condições necessárias à sua realização. (VEIGA, 1988, p. 8).

Ao propor discussão sobre a prática pedagógica as reflexões recaem também para outros
direcionamentos, como por exemplo sobre a complexidade do processo de formação
profissional. Há, dentre os autores que discutem esse tema, essa preocupação com relação a
formação do professor universitário. Assim, Beladelli (2014) informa que essa discussão se
contextualiza a partir do pensamento crítico dos seguintes autores:
Internacionalmente, Ávila (2013) destaca o espanhol Garcia (1999); Zabalza
(2004); o português Nóvoa (2002) e Alarcão (1998), na América do Norte,
Canadá, Langevin (2007); Gervais (2005) e Riopel (2006). Tardif (2002, 2010),
Tardif e Lessard (2000) também se destacam nesse cenário, mesmo não
especificando a docência universitária, suas contribuições sobre o trabalho
docente tem influenciado as discussões referentes aos saberes docentes e a
formação profissional.
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Nacionalmente, destacam-se Cunha (1998, 2010); Veiga (2000, 2005, 2006,
2008, 2009); Veiga e Quixadá (2010), Veiga e Ávila (2013), Pimenta e
Anastasiou (2002, 2010); Pimenta e Lima (2004), Pimenta e Franco (2010) e
Masetto (1998). (BELADELLI, 2014, p. 19).

Falar em docência universitária é também contextualizar sobre o significado de ensino e de
aprendizagem. Essa discussão remete ao exercício das práticas pedagógicas dos professores
universitários.
O exercício de análise das práticas pedagógicas dos professores universitários
que, na visão de seus pares, se caracterizam por alguma ruptura com as formas
tradicionais de ensinar e aprender, se constituiu numa interessante imersão
no cotidiano dos Cursos de Graduação, compreendendo valores e culturas que
fazem parte da natureza de cada carreira e grupo acadêmico. Temos
defendido a existência de pedagogias universitárias no plural, em contraponto
de uma visão generalizadora que percebe as práticas de ensinar e aprender na
educação superior a partir de uma dimensão única. Justificamos essa posição,
com base em estudos e pesquisas anteriores (Cunha e Leite, 1996, Cunha,
1998, Fernandes, 1999) que explicitaram as relações que permeiam e
interferem na pedagogia que se realiza no espaço acadêmico. (CUNHA, 2008,
p. 27).

Assim, Cunha (2008) aponta a necessidade de ruptura com as formas tradicionais de ensinar e
aprender que se contextualiza com uma ruptura paradigmática na qual se reconfiguram os
saberes e apontam para o sentido de Experiências Inovadoras.
Neste sentido a gamificação desenvolvida em espaços de aprendizagens híbridos e multimodais
pode se configurar como uma dessas experiências inovadoras a que se refere Cunha (2008).
Deterding et. al. (2011, p. 2) define a Gamification como “the use of elements of game design
in non-game contexts. This differentiates it from serious games and design for playful
interactions”59. Já Busarello, Ulbricht e Fadel (2014) esclarecem que a Gamificação tem como
fundamento o ato de pensar como em um jogo, usando as sistemáticas e mecânicas da ação de
jogar em um contexto fora de jogo. Assim, Silva (2013) propõe algumas considerações tomando
como base os seguintes autores: (Priebatsch (2011); McGonigal (2011) Bunchball (2010); Groh,
(2012); O’donovan (2013).
Segundo Priebatsch (2011), o uso de mecânicas de jogos deve motivar (de
forma intrínseca ou extrínseca) positivamente o relacionamento entre os
participantes por meio de desafios. O uso destas ferramentas deve observar
alguns elementos para que sua aplicação obtenha resultados, dentre os quais
destaca que as metas devem ser claras, o feedback deve ser imediato (se
59

“Gamificação é o uso de elementos de design de jogos em contextos não-jogo. Isso a diferencia de
jogos sérios e projeto para interações lúdicas”. Cf. In: Deterding et. al. (2011, p. 2, tradução nossa).
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possível) e deve-se fazer sempre um balanço entre a oportunidade e a
capacidade das pessoas ou empresas envolvidas para não se criarem fatores
desmotivadores, como desafios inatingíveis. Para McGonigal (2011), todos os
jogos são definidos basicamente por quatro aspectos essenciais: objetivo,
regras, resposta e participação. O objetivo possui a finalidade específica pela
qual os jogadores devem lutar. As regras e mecânicas estabelecem limitações
para os jogadores atingirem os objetivos. O sistema de resposta conta aos
jogadores o quão perto eles estão de atingir os objetivos. A participação
voluntária determina que todos os jogadores conhecem e aceitam o objetivo,
as regras e o sistema de feedback. O Gamification compartilha dos elementos
e do design dos jogos para atingir propósitos em comum, como, por exemplo,
lançar desafios, usar estratégias, obter pontos para atingir determinados
objetivos e liberar acesso a itens bloqueados, conquistar espaço, ganhar
visibilidade e recompensas, como medalhas. (SILVA, 2013, p. 29).

Assim, a Gamificação desenvolvida no ensino superior pode funcionar como uma estratégia de
ensino e de aprendizagem para promover a motivação e o engajamento dos participantes de
uma atividade gamificada em espaços de aprendizagens/convivência os quais podem ser
híbridos e multimodais.
Por híbrido deve-se entender as distintas particularidades: “[...] quanto à natureza dos espaços
(analógico e digital), quanto à presença (física e digital), quanto às tecnologias (analógicas e
digitais) e quanto à cultura (pré-digital e digital)”, explica Schlemmer (2015a, p. 40-41). Já a
multimodalidade acontece da seguinte forma:
Por multimodal entende-se as distintas modalidades educacionais imbricadas,
ou seja, modalidade presencial, modalidade online, incluindo: eletronic
learning (e-learning), mobile learning (m-learning), pervasive learning (plearning), ubiquitous learning (u-learning), immersive learning (i-learning),
gamification learning (g-learning), game based learning (GBL). (SCHLEMMER,
2015b, p. 408).

Assim, o hibridismo se materializa junto com a multimodalidade em espaços de aprendizagem
onde as tecnologias analógicas e digitais podem, sem que uma anule a outra, coexistir
imbrincadas na modalidade presencial física e/ou na modalidade online.
Portanto, por meio das vivências na prática docente é que o professor percebe a necessidade
de reorientação das formas de ensinar e aprender e, por essa razão, pesquisar sobre a própria
experiência em sala de aula pode contribuir com discussões sobre como reelaborar sua prática
docente a partir de novas estratégias como a gamificação em espaços de aprendizagens
híbridos e multimodais.
DELINEAMENTO METODOLÓGICO
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Este artigo se relaciona a minha pesquisa doutoral – a qual está em andamento - intitulada de:
“A

COGNIÇÃO

INVENTIVA NA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA

COMO PRODUÇÃO DE

SUBJETIVIDADES: DAS NARRATIVAS DE SI AOS RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS GAMIFICADAS”. A tese se orienta a partir do seguinte problema de pesquisa:
Como a cognição inventiva se apresenta (constitui) na docência universitária a partir das
narrativas de práticas pedagógicas gamificadas? O objetivo geral desta pesquisa é:
Compreender como a cognição inventiva se constitui na docência universitária a partir do
entrelaçamento entre as narrativas de si e os relatos de experiências sobre as práticas
pedagógicas gamificadas. Já os objetivos específicos são: a) Entender como surge a perspectiva
de gamificar a prática docente; b) Compreender como os docentes entendem sua própria
aprendizagem e o que aprendem nesse processo.
Para tanto, quanto ao delineamento metodológico essa pesquisa se caracteriza como uma
pesquisa de abordagem qualitativa, sendo descritiva e exploratória em relação aos seus
objetivos. Já quanto aos instrumentos essa pesquisa utilizará as entrevistas como produção de
dados ao entrevistar os docentes do ensino superior que gamificam sua prática pedagógica.
Já o método será a Pesquisa Narrativa - proposta por Bertaux (2010) - que se caracteriza por
investigar a experiência do sujeito de pesquisa. Ela visa compreender como um fragmento em
particular da realidade social-histórica funciona e como ele se transforma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com relação aos resultados, ainda não é possível contextualizá-los aqui, pois as análises ainda
estão em desenvolvimento. A pesquisa doutoral objetiva colocar em evidência as narrativas
dos professores que foram produzidas por meio de entrevistas semiestruturadas e que assim,
revelam sobre suas experiências com atividades acadêmicas gamificadas desenvolvidas em
espaços de aprendizagens híbridos e multimodais no ensino superior.
Deste modo, por meio das entrevistas, a realidade social-histórica dos entrevistados que
trabalham especificamente com gamificação no ensino superior poderá ser evidenciada e deste
modo, será possível conhecer/aprender/entender como tais características deste trabalho
docente transformam a inventividade na docência universitária enquanto prática pedagógica
que se atualiza e se transforma a cada experiência vivenciada.
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Portanto, espera-se instigar processos reflexivos sobre a docência universitária como atividade
complexa que se tece em espaços de aprendizagem/convivência que desenvolve a gamificação
como uma aliada à prática pedagógica ao planejar e colocar em ação aulas gamificadas com
tecnologias analógicas e digitais em contextos de aprendizagens/vivências híbridos e
multimodais.
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RESUMO:
O presente artigo tem por objetivo apresentar de forma preliminar os resultados obtidos na
pesquisa do Programa de Iniciação Cientifica (PIBIC) pela Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), intitulado “Tecnologias móveis e a formação do pedagogo: concepções, potencialidade
e limitações de aplicativos para o ensino de Matemática”, que objetiva analisar como as
tecnologias móveis podem contribuir para os processos de ensino e de aprendizagem em
Matemática na perspectiva do Mobile Learning (m-learning) no contexto da formação inicial do
pedagogo a partir de estudos de materiais didáticos (impressos e online), exploração de
aplicativos e elaboração de atividades para auxiliarem na compreensão de conceitos
matemáticos, em especial aqueles vinculados à Educação Infantil e o Ensino Fundamental 1,
por meio de experimentação desenvolvida pelo aluno. Buscou-se a fundamentação teórica nos
estudos de Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010), Fiorentini e Lorenzato (2006), Borba, Silva e
Gadanidis (2015), Santaella (2013), Sonego e Behar (2015) entre outros autores que dialogam
sobre tecnologias móveis e o ensino de Matemática. Buscamos respostas para o seguinte
questionamento: Como as tecnologias móveis na formação do pedagogo podem ocupar um
lugar diferenciado da sala de aula, no qual os alunos trabalham informalmente, movimentamse, discutem, escolhem seus materiais e métodos, procurando a solução de problemas com
autonomia, tendo em vista que é possível vivenciar, experimentar os materiais, testar suas
possibilidades, problematizar e criar novas experiências didáticas “na prática”? Trata-se de uma
pesquisa de natureza exploratória (GIL, 2016) e do tipo qualitativa, com o propósito não só de
constatar como as tecnologias móveis para o ensino de Matemática podem representar um
lugar na formação do pedagogo que subsidie o trabalho com aplicativos, com representações
visuais e táteis, com a problematização de conceitos e teoremas matemáticos, mas também de
intervir colaborativamente para o (re)pensar e (re)planejar o ensino de Matemática na
formação do pedagogo com o apoio das tecnologias móveis no Centro de Educação (CEDU), da
UFAL, de Maceió-AL. Nesta investigação, a busca de aplicativos para o ensino de Matemática
na Educação Infantil e Fundamental 1 tornou-se um lugar praticado pelo professor
(coordenador do projeto) e aluno do curso de Pedagogia (bolsista PIBIC), numa interação
dialógica e colaborativa. Vivenciamos contextos em comunidades de práticas nas sessões de
estudos, mapeamento de aplicativos, elaboração de materiais, na promoção de cursos,
oficinas, palestras e campanhas (in)formativas sobre a importância e necessidade da utilização
das tecnologias móveis na formação do pedagogo para o ensino de Matemática. Dessa forma
esperamos poder contribuir com um maior conhecimento científico sobre as tecnologias
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móveis, como espaço de aprendizagem, reflexão e construção coletiva, e que seus aplicativos
disponíveis para as aulas de Matemática, por si só, não fazem nada; precisamos na prática
compreender, quais são os questionamentos possíveis a partir de cada um, bem como conhecer
até que ponto alguns aplicativos podem auxiliar na construção de conceitos matemáticos,
proporcionando diferentes modos de ensinar e aprender pela interação dos alunos, pois é
fazendo que se aprende.
Palavras-chave: Tecnologias Móveis; Ensino de Matemática; Formação do pedagogo.
INTRODUÇÃO
Com os avanços tecnológicos presentes na nossa civilização, o ensino de Matemática vem se
adequando de forma a introduzir essas tecnológicas de forma a promover o ensinoaprendizagem de Matemática criando uma rede integrada da realidade presente no cotidiano
dos estudantes com o saber cientifico da escola. Entender o ambiente interativo e tecnológico,
no qual os estudantes estão inseridos aproxima a escola da realidade social além dos muros da
Instituição promovendo uma aprendizagem significativa dos conteúdos.
Nessa perspectiva, o movimento mobile Learning (m-learning) ganha uma configuração dentro
da sala de aula, onde os alunos podem utilizar seus aparelhos eletrônicos de forma a promover
a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, ou seja, aprendizagem da Matemática de forma
móvel e com interatividade entendendo sua aplicabilidade no cotidiano. Assim, estudiosos
como: Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010), Fiorentini e Lorenzato (2006), Borba, Silva e
Gadanidis (2015), Santaella (2013), Sonego e Behar (2015) entre outros autores que apontam
caminhos em relação a essa temática para o ensino e aprendizagem de forma prática e
interativa com o uso das tecnologias móveis, tais como: tablets, smartphone, entre outro
promovendo situações desafiadoras que os estudantes possam sair e explorar aplicabilidade da
Matemática com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Vejamos que para a inserção dessas tecnologias o professor deve compreender o conteúdo e
fazer o planejamento da aula, neste cenário o docente exerce a postura de mediador da
aprendizagem entre a tecnologia e os conteúdos matemáticos promovendo situações de
diálogos e situações-problemas levando o aluno a refletir sobre as problemáticas e desenvolver
estratégias para a resolução apoiando-se na tecnologia como ferramenta auxiliadora na
resolução.
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Neste sentido, a formação inicial do professor é de suma importância para o desenvolvimento
de estratégias de ensino vinculado com o uso da tecnologia principalmente nos anos iniciais,
visto que é nessa faixa etária que os alunos criam a concepção que a Matemática é difícil e que
não conseguem compreender. Por isso, a importância da formação do pedagogo a fim de
desconstruir os estereótipos criados pelos alunos em torno desse saber.
Diante disso, o presente artigo apresenta uma revisão bibliográfica destacando a problemática
em relação a formação do docente e a contribuição das TIC no processo de ensino e
aprendizagem em Matemática, a fim de buscar elementos que sustentem o pedagogo na sua
formação inicial para esta atuação de forma eficiente e eficaz na perspectiva m-learning. Além
de expor alguns aplicativos que auxiliam na compreensão dos saberes matemáticos,
ressaltamos que a aplicabilidade e a interação entre professor e aluno criam uma atmosfera
agradável e interativa de forma a promover o conhecimento por meio das experiências.
O ENSINO DE MATEMÁTICA E A FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO
A formação do pedagogo compreende a constituição de um professor polivalente, no qual
ministra diversas disciplinas para uma única turma inclusive a matemática, ou seja, a formação
inicial desse profissional deve contemplar diversas áreas formando na sua totalidade para o
mercado de trabalho. Nessa perspectiva é fundamental o olhar em torno da grade curricular
dos cursos de pedagogia, pois é nele que estão elencados as prioridades daquela Instituição na
formação deste profissional.
Diante desse contexto, a pesquisa bibliográfica realizada revelou que algumas universidades
não priorizam o ensino de Matemática na formação do pedagogo, encontrando-se de forma
fragmentada e superficial, no qual não se apresenta a prática de maneira dinâmica e sim
reforçando os estereótipos compreendidos no sentido de somente passar os conteúdos por
meio da lousa e os alunos copiarem. Assim, reforça-se a posição para este futuro professor de
que a Matemática é difícil, se o docente não consegue dominar os conteúdos como eles serão
ensinados para seus alunos? Dessa forma, não existindo o devido tratamento para que se
consiga superar essa concepção constituída ao longo de décadas pela sociedade na qual
estamos inseridos.
Ou seja,
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[...] por isso é passível de questionamento a situação de que em um curso que
forma o docente, os conhecimentos que os professores precisarão
desenvolver em seus alunos estejam alicerçados apenas na educação que
receberam durante o Ensino Fundamental e Médio. Infelizmente, esta tem
sido a realidade da formação para a matemática. Assim, a formação do
pedagogo acaba sendo baseada em formas de ensinar (como), esquecendo-se
do que ensinar (o quê) (COSTA; PINHEIRO; COSTA, 2016, p. 509).

Outro ponto observado, em relação ao ensino de Matemática diz respeito a carga horária da
disciplina, pois durante a revisão bibliográfica na categoria: Relato de experiência foi observado
que em algumas universidades do Brasil, como por exemplo: Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (UNIOESTE),Campus de Foz do Iguaçu, não existe matéria obrigatória que trabalhe
sobre a Matemática nos anos iniciais, assim a coordenação do curso ofertou de forma
esporádica uma disciplina optativa sobre o ensino de Matemática nos anos iniciais nos
remetendo como está a formação dos cursos de Pedagogia, no sentido de qualificar os
licenciandos para o ensino de Matemática. Pois, o que se percebe é que os cursos de
licenciatura em Pedagogia atribuem poucas disciplinas ou até mesmo carga horária diferente,
sendo muitas vezes deixada de lado e tendo mais foco outras disciplinas. Sabe-se que a matriz
curricular do curso de licenciatura em Pedagogia abrange as diversas disciplinas, visto que o
profissional é polivalente tendo de ensinar as diversas disciplinas para os anos iniciais.
Bezerra e Bondezan (2015) apresentam a tabela contendo a carga horária das universidades
paranaenses que possuem disciplinas relacionadas ao ensino de Matemática, vejamos a seguir.

Com carga horária reduzida as disciplinas quase inexistentes propagam os conceitos e conteúdo
de forma aligeiradas comprometendo o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa,
ou seja, o pedagogo forma-se de maneira superficial com os conceitos matemáticos levandoos para a sala de aula acarretando no ensino supérfluo e exercícios de verificação de
aprendizagem e domínio dos procedimentos para encontrar o resultado. A formação do
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pedagogo aparenta não se importa devidamente com esta categoria de conhecimento, como
afirma Curi (2005, p. 69), “em outras palavras, parece haver uma concepção dominante de que
o professor polivalente não precisa ‘saber Matemática’ e que basta saber como ensiná-la”. Ou
seja, neste contexto a formação inicial do pedagogo fornece um olhar superficial sobre o ensino
de Matemática reforçando alguns estereótipos comuns na educação básica sobre os
conhecimentos matemáticos.
Durante a pesquisa realizada e as discussões entre coordenador e a bolsista PIBIC, observamos
a matriz curricular do curso de Pedagogia da UFAL notamos que existe um tratamento
diferenciado, pois contempla as disciplinas: Saberes e Metodologia do Ensino de Matemática 1
e Saberes e Metodologia do Ensino de Matemática 2, sendo assim disciplinas realizadas uma
em cada semestre totalizando 1 ano de estudo sobre a temática e aplicação didática no espaço
escolar. Além disso, encontramos um periódico que apresentava o relato de experiência
ocorrida na disciplina saberes e metodologia do Ensino de Matemática 2 na UFAL, ocorria a
existência da discussão da parte teórica com a leitura dos textos e a prática com apresentação
de oficinas e também o diálogo sobre alguns aplicativos e jogos.
Consequentemente, o desenvolvimento tecnológico existente na sociedade atual aponta
diversas estratégias sobre o ensino de Matemática por meio das TIC, de forma a promover
interatividade e uma relação dialógica entre professor e aluno quebrando barreiras
constituídas socialmente de que a Matemática é difícil. Entretanto, o uso das TIC na sala de aula
requer planejamento e domínio sobre os conteúdos a serem trabalhados, pois as tecnologias
móveis são uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem sendo o professor o
mediador do conhecimento. Como será discutido no tópico a seguir.
UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS MÓVEIS NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA ENSINO DE
MATEMÁTICA
O uso das TIC no contexto educacional encontra-se como uma realidade possível de ser
alcançada, visto que os estudantes utilizam dessa tecnologia de forma lúdica para a diversão,
entretanto, esses dispositivos podem ser utilizados em função do ensino-aprendizagem de
conceitos matemáticos. Neste sentido, o ensino de Matemática se torna mais atrativo e
interativo, onde os alunos por meio dos aplicativos conseguem trilhar um percurso para o
conhecimento por meio da exploração dessa ferramenta. Vale ressaltar que, o professor exerce
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neste cenário a função de mediador, no qual deve realizar um planejamento em torno do
assunto que se pretende trabalhar por meio do aplicativo, caso contrário, o software será
utilizado de forma aleatória sem sentido ou uma finalidade pedagógica, visto que esse
direcionamento é realizado pelo mediador da aprendizagem no caso o docente.
Como afirma, Sonego e Behar (2015),
[...] não se pode afirmar que o simples fato de utilizar um dispositivo móvel
como, um smartphone para desempenhar uma atividade em aula, pode
caracterizar-se como M-Learning. Para esse fim, deve-se ter um planejamento
que envolva um conteúdo curricular, material didático e uma atividade de
estudo (SONEGO e BEHAR, 2015, p.522)

Neste sentido, os estudo realizados de forma preliminar na pesquisa do PIBIC, intitulado:
Tecnologias móveis e a formação do pedagogo: concepções, potencialidade e limitações de
aplicativos para o ensino de Matemática, ressalta a importância da elaboração do
planejamento vinculado com a utilização das TIC, pois esse movimento possibilita o
desenvolvimento de uma aprendizagem significativa e o desenvolvimento de prática interativa
dentro do muro da escola, fugindo da concepção tradicional criada que somente por meio da
cópia e resolução de exercícios os alunos aprendem.
A pesquisa do PIBIC está em execução, mas demostra pelos resultados preliminares alcançados
que as tecnologias móveis ganham uma nova configuração e torna-se um dispositivo de ensinoaprendizagem, aproximando os estudantes ao conhecimento matemático. Os aplicativos
podem ser acessados de maneira rápida e interativa por meio dos dispositivos móveis, por
exemplo, tablets, smartphones, notebooks entre outros, permitindo que o usuário consiga ter
acesso a informação a qualquer hora e lugar. Assim,
os processos de aprendizagem abertos significam processos espontâneos,
assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de
curiosidades contingentes. O advento dos dispositivos móveis intensificou
esses processos, pois, graças a eles, o acesso à informação tornou-se livre e
contínuo, a qualquer hora do dia e da noite [...]( SANTAELLA, 2013, p. 23).

O uso das tecnologias móveis na sala de aula para o ensino e aprendizagem de Matemática
apresenta-se de forma tímida no contexto educacional, além disso, o tratamento entre o
conteúdo e o dispositivo tecnológico não existe uma exploração adequada durante a graduação
exigindo a formação continuada especifica fornecendo subsidio adequado para que o professor
trabalhe com esse dispositivo de ensino.
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Nessa perspectiva, Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010) apresenta um panorama sobre a
relação m-learning, na qual permite ampliar os horizontes da sala de aula partindo do interesse
e desejos em uma rede integrada construída por todos. Assim, cria-se um ambiente integrado,
onde o usuário pode compartilhar questões instantaneamente oferecendo ao professor e
alunos a criação de um caminho para o conhecimento.
As tecnologias móveis deverão favorecer, durante a formação inicial, a integração das
disciplinas de formação pedagógica com as disciplinas de formação profissional, promovendo
articulação da teoria com a prática. Deverão, ainda, preparar professores com uma formação
mais próxima das pesquisas recentes e imbuídos de um sentimento de indagação e procura
(BORBA; SILVA e GADANIDIS, 2015).
A proposta de pesquisa com o mapeamento de aplicativos para o ensino de Matemática na
formação do pedagogo com o apoio das tecnologias móveis aqui apresentada, reflete na ideia
de que com este recurso é possível proporcionar ao aluno maior autonomia de pensamento,
de modo que este seja capaz de observar, refletir e questionar por si mesmo situações,
possibilitando um contato mais próximo do mesmo com a Matemática, aumentando, assim, a
sua perseverança na busca de soluções e a confiança na sua capacidade de aprender e
investigar (FIORENTINI; LORENZATO, 2006).
De maneira preliminar a pesquisa do PIBIC elencou alguns aplicativos como recursos que
poderão auxiliar no ensino de Matemática, como é o caso do jogo: Angry Birds Rio que foi
utilizado nas aulas práticas da disciplina Saberes e Metodologia do Ensino de Matemática 1
pelos alunos da UFAL, do curso de Pedagogia, durante o semestre de 2016.1, pois tal aplicativo
se caracteriza pelo personagem de uma ave que encontra outras aves presas em gaiolas, em
meio a diversos materiais. Além disso, em cada fase os pássaros furiosos usam estilingue para
destruir os obstáculos e salvar as outras aves.
Segundo, Oliveira (2016), os alunos conseguiram relacionar conteúdos matemáticos com o
aplicativo, por exemplo, as quatros operações, sistema de numeração decimal, formas
geométricas entre outros. Isso demonstra que a formação inicial pode agregar diversos saberes
para o desenvolvimento de estratégias de ensino por meio do uso das tecnologias móveis, além
de impulsionar o olhar investigativo dos discentes para a sala de aula buscando estabelecer
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uma relação dialógica com os estudantes a fim do desenvolvimento acerca do conhecimento
matemático.
A pesquisa está em andamento, os próximos passos levam para a criação de uma planilha com
vários softwares e sua aplicabilidade juntamente com os conteúdos que podem ser
trabalhados. Constatamos que existem vários softwares prontos para serem utilizados como
recurso auxiliar no ensino de Matemática, assim após a pesquisa concluída serão
disponibilizados os softwares na internet para que os professores da educação básica possam
acessar e incorporar no planejamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas pedagógicas utilizando as tecnologias móveis apresentam-se como uma estratégia
de ensino para diversos segmentos, de forma específica tratamos dos softwares para o
desenvolvimento do conhecimento matemático. Vale ressaltar, sobre o planejamento do
docente para a utilização desses softwares, no qual o professor deve dominar os conteúdos e
mediar as situações de aprendizagem criando uma rede integrada e dinâmica, onde os
estudantes podem compartilhar questões e resoluções em tempo real.
Essa relação m-learning e o ensino de Matemática proporciona um movimento dinâmico e de
criação dentro de espaço escolar, transportando os conteúdos que seriam aplicados na lousa
para a prática com a manipulação nos softwares e o compartilhamento de situações problemas
e questionamento levando os estudantes a refletirem e traçarem caminhos para encontrar a
solução. A utilização das tecnologias demanda do pedagogo formação e domínio dos conteúdos
que deve está explicito no seu plano de aula direcionando reflexão em torno dos resultados e
discussão dos conteúdos abordados pelo software.
Por fim, a pesquisa preliminar do PIBIC demonstra a aplicabilidade dos softwares no
desenvolvimento do conhecimento matemático, além do despertar do pedagogo em relação a
inserção da tecnologia como dispositivo de ensino e aprendizagem da Matemática.
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O ENSINO ESCOLAR NA SOCIEDADE DIGITAL: POR UMA CULTURA HACKER NA SALA DE
AULA.
Jacqueline Márcia Leal da Silva
UNEB (Departamento de Educação I) Salvador/BA
jacquelinelealsilva@yahoo.com.br
RESUMO:
A investigação acerca das possibilidades e caminhos para a reorganização e reestruturação do
processo de ensinar e aprender na sala de aula escolar por intermédio do estudo, análise e
apropriação dos princípios de uma das vertentes da cultura da Internet, a cultura hacker, é o
objetivo central deste estudo. Configura-se numa proposta para rever os princípios do ensino,
revisitando a Didática, e mediante um processo de desvelamento das bases que estruturam a
cultura hacker, buscar incorporá-la como parte da cultura escolar, mais especificamente na sala
de aula. O hacker é um especialista que se dedicam a buscar soluções e acreditam que o
compartilhar conhecimento é um bem poderoso e positivo e um dever ético. Os princípios e
valores inerentes a cultura hacker estão sustentados por alguns pilares, dentre estes, a
liberdade, o compartilhamento, a cooperação e a alegria no trabalho. Os autores que
fundamentam esta discussão são Castells (2003), Himanen (2001), Malini (2013), Pretto (2010),
Silveira (2009, 2010). A pesquisa propõe investigar estas categorias teóricas à luz de autores
fundantes dos estudos da Educação, tais como Piaget (1994, 1999), Gadotti (1996), Freire
(1996) e fundamentada na abordagem qualitativa que possibilita o conhecimento sobre o
humano-social, o humano-educacional, através de um mergulho em interações situacionais nas
quais os sentidos procurados e produzidos, e os significados são construídos. Serão realizadas
observações participantes nos dois espaços pesquisados, o hackerspace e uma classe de alunos
do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Didática. Cultura Hacker. TIC

INTRODUÇÃO
O estudo dos princípios de uma das vertentes da cultura da Internet, a cultura hacker e a
apropriação destes pode configurar-se como uma possibilidade e caminho para a reorganização
e reestruturação do processo de ensinar e aprender na sala de aula escolar. Propõe-se,
portanto, rever os princípios do ensino, revisitando a Didática, e mediante um processo de
desvelamento das bases que estruturam a cultura hacker, buscar incorporá-la como parte da
cultura escolar, mais especificamente na sala de aula. Desse modo, faz-se necessário estudos
sobre tais potencialidades.
Muito se tem estudado, discutido e criticado a respeito do papel da escola e o desempenho da
sua função de educar os sujeitos para viverem respeitosa e decentemente na sociedade. Outros
tantos estudos, avaliações e críticas acontecem em relação a estas questões, sendo mais
especificamente voltadas para a sala de aula, a prática do professor e a aprendizagem dos
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alunos. A didática, as metodologias, os processos de ensinar e aprender estão nas agendas dos
debates principalmente com o recrudescimento tecnológico digital, em especial das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). O advento do ciberespaço com sua
cibercultura evidencia um novo conceito de comunicação estabelecida por intermédio das TIC
e vem modificando a realidade social, afetando diretamente as relações pessoais, inclusive as
que envolvem o ensinar e aprender. Com isso, estamos há mais de duas décadas estudando e
revendo tais relações nos espaços da escola.
Diante deste cenário, os estudos vêm indicando a inserção das TIC, seus dispositivos e lógicas,
nas escolas e em suas práticas pedagógicas. Este, certamente, é o objetivo almejado e que
deverá ser alcançado, favorecendo aprendizagens reais, significativas e satisfatórias na escola.
Ao longo da minha trajetória como professora atuando na formação inicial de pedagogos e
continuada de professores da Educação Básica, venho estudando, discutindo, refletindo,
pesquisando e desenvolvendo ações nesta direção. Certamente esse percurso vem
possibilitando novas reflexões, novos entendimentos e a aproximação de outras maneiras de
pensar e lidar com os dispositivos digitais em rede.
Isto posto, é consumado que as tecnologias digitais são imprescindíveis atualmente na escola.
Não se tem mais nenhuma dúvida sobre este fato. Entretanto, o que está pensado neste
trabalho é, paralelo ao forte e necessário e tão conhecido movimento de informatizar as
práticas pedagógicas alterando-as à luz desta nova lógica digital, aprofundar-se no cerne da
comunidade hacker, a qual usa, desbrava e compartilha as TIC em toda a sua extensão. E dela,
tecer redes que alcancem e melhorem os fazeres da escola, não somente por torná-los
informatizados, mas para hackear60 suas práticas.
Incorporar as TIC no fazer docente, rever o processo à luz das teorias sócio interacionista e
psicogenética, rever e reorganizar a escola e seus processos de promoção da aprendizagem,
poderá ter com esta pesquisa um novo aliado, que são os princípios de trabalho e organização
dos hackers, sua ética e sua cultura.
Por conseguinte, o objetivo deste trabalho é investigar os princípios organizativos e o potencial
da Cultura Hacker com o intuito de renovar a prática pedagógica e sua didática no Ensino

60

O termo hackear é um exemplo de estrangeirismo, ao se conjugar o termo hacker como um verbo da língua
portuguesa, significando modificar, quebrar para tornar melhor. Na 10ª edição da Campus Party (Parque de
Exposições do Anhembi - SP 2017), o Prof. Dr. Adriano Canabarro Teixeira da Universidade de Passo Fundo - RS
proferiu uma palestra intitulada “É Preciso Hackear a Educação”.
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Fundamental, buscando os elementos da cultura hacker que potencializam os fundamentos do
ensino e da aprendizagem na didática da sala de aula.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
O hacker é um especialista em informática capaz de “desvendar os segredos” dos sistemas
informáticos, conhecendo-os à fundo a ponto de achar soluções para possíveis incorreções
como também estender suas funcionalidades e criar outras tantas ou mesmo outros sistemas
mais eficazes, rápidos e melhores.
Himanen define hackers citando The New Hacker´s Dictionery61 (3ª ed., 1996) “indivíduos que
se dedicam com entusiasmo à programação” que acreditam que o “compartilhamento de
informações é um bem poderoso e positivo, e que é dever ético dos hackers compartilhar suas
experiências elaborando softwares gratuitos” (2001, p. 07).
O sentido do termo hacker surge e até hoje está relacionado aos dispositivos digitais,
computadores, softwares, as redes digitais, a Internet, contudo, a designação é ampliada para
outras áreas. O sujeito pode ser um hacker na sua área específica de atuação, define o editor
do Jargon File e também hacker, Eric Raymond “Há pessoas que aplicam a atitude hacker em
outras coisas”.
A convivência desses sujeitos ocorre, na imensa maioria do tempo, no território virtual, o
ciberespaço. Esta comunidade virtual se organiza, de maneira nada organizada, por meio de
princípios e uma ética própria e, é claro, incorporados à cibercultura, porém desenvolveram
uma cultura ainda mais peculiar, a que chamam de cultura hacker. “A Cultura hacker é uma
camada das culturas da Internet” (CASTELLS, 2003, p.34). Os valores particulares e a “desorganização” social da comunidade hacker favorece o movimento de abertura dos códigos
fonte de programas informáticos assim como o processo inicial que dá origem ao software
gratuito. O modo de pensar hacker, a corrente de ideias constitutiva destas comunidades
promove o entendimento da natureza coletiva das produções de conhecimento dos códigos
digitais. As codificações, os sistemas e aplicativos informáticos, por serem produções
intelectuais, são resultados da cadeia de conhecimento gerada por programadores, estudiosos,
pesquisadores, que pensam soluções partindo do que já está disponível e recriam sobre o que
não funcionou, ou seja, partem do que já existe e contribuem com novos saberes que sempre

Fruto do glossário Jargon File mantido no MIT – USA e publicado pelo hacker e escritor americano Eric S.
Raymond autor também do livro A Catedral e o Bazar, 1999.
61
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serão ressignificados. Tudo isso, por estarem em condição de conviver, partilhar, usufruir dos
espaços virtuais.
Por conseguinte, a lógica do pensamento hacker, base para o movimento do software livre
transcende as questões meramente técnicas da linguagem digital, avança para os elementos
do desenvolvimento dessa linguagem contribuindo para o progresso tecnológico, mas não
param por aí, pois interfere no funcionamento do mercado, da economia não só
especificamente no setor de informática e provoca outros movimentos de natureza política e
cultural incluído neste, o repensar da propriedade dos bens imateriais.
A mobilização técnica de hackers para desenvolver softwares de modo
colaborativo gerou milhares de comunidades virtuais que, unidas, conformam
grande comunidade dos que defendem, usam e desenvolvem software livre.
Estas cibercomunidades distribuídas por quase todos os países são
comunidades transnacionais e constituem um movimento político-cultural
contra o modelo hegemônico de propriedade das ideias ou dos bens imateriais
(SILVEIRA, 2009, p. 237)

Não poderá a educação, as práticas pedagógicas, o fazer docente e sua didática serem incluídos
ou atingidos por esta peculiar forma de pensamento? A aproximação da cultura hacker, poderá
contribuir também com melhorias na organização da escola, da Didática e do currículo escolar
e na dinâmica da sala de aula e condução da prática pedagógica? Pretto (2010) considera esta
possibilidade quando afirma “ Dessa forma, pensamos ser possível, considerando a ética hacker
que nos alimenta, a construção de outras educações, com base na pluralidade como base
integrante dos processos”. (p. 315)
Os princípios e valores inerentes a cultura hacker estão sustentados por alguns pilares, dentre
estes, a liberdade, o compartilhamento, a cooperação e a alegria no trabalho. A liberdade tem
início com a busca e valorização da livre comunicação e do livre uso do software como um
direito fundamental, visto que a construção de um software é resultado da inteligência de
várias pessoas que o desenvolveram mediante ideias anteriores construídas por outras
diferentes pessoas. Logo a “invenção” não é pura, fruto único de um sujeito, pelo contrário,
resulta de várias inteligências instituídas através da colaboração de muitos sujeitos. Esta ideia
coaduna com o princípio da inteligência coletiva discutido por Lévy (1998). Por isso, toda
produção deve ser disponibilizada para que todos tenham a liberdade de conhecer e contribuir
com o seu desenvolvimento.
O hacker trabalha em redes formadas por “centenas, milhares de cérebros trabalhando
cooperativamente, com divisão de trabalho espontânea, e coordenação maleável, mas
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eficiente” (CASTELLS, 2003, p. 41). Neste sentido o sujeito não está preso as amarras das
organizações e instituições que limitam, cerceiam e impõem regras de conduta. É o trabalho
em rede que propicia o compartilhamento das produções.
Os hackers foram e ainda são confundidos com invasores de computadores e fraudadores de
sistemas. Com o intuito de demarcar a diferença da atividade realizada por estes, os hackers
denominaram de crackers aqueles invasores, que empenhados em quebrar códigos, criar vírus
e com isso gerar transtornos no funcionamento de redes de computadores tornam-se uma
ameaça aos usuários dos sistemas de informação digital em rede.
Na contramão desta má conduta, Himanen (2001) estuda a ética dos hackers alicerçada em
princípios como a alegria e entusiasmo pelo que faz, promovendo um desafio para a sociedade
ao instituir uma nova ética do trabalho, relacionada a ética do dinheiro e a nética ou ética da
rede. O autor propõe expandir a discussão da ética dos hackers para além dos assuntos
relacionados unicamente a informática e projetando para vários desafios na sociedade atual.
Ainda sobre a ética hacker, Levy faz os seguintes questionamentos: “E todos não se
beneficiariam ainda mais ao olhar o mundo com aquela mesma intensidade inquiridora,
ceticismo em relação à burocracia, abertura para a criatividade, urgência por aprimoramentos
e desejo de realizar como dos seguidores da Ética Hacker?” (2012, p. 34)
Fica claro, então, que a disposição para socializar ideias, discursos, narrativas, soluções e
inovações, compartilhar e nunca reter informações no intuito de ter poder, é um estilo presente
na comunidade hacker e favorece a cooperação. Todos sabem algo e devem cooperar para
ampliar o saber de todos. Tudo isso de forma intensa e prazerosa.
Tais princípios também já fundamentam a organização da estrutura do processo de ensinar e
aprender dos sujeitos nas salas de aula escolar. A cooperação é um dos lastros das propostas
do fazer pedagógico para qualquer nível de ensino. A aprendizagem ocorre através da
comunicação entre os sujeitos, o acesso a informação e a troca, tudo isso mediado pelo
professor. Trocar significa interagir, receber e disponibilizar ideias, construir juntos através das
discordâncias, concordâncias que resultarão em conhecimento produzidos através de
construções coletivas. Para tanto o sujeito deve ser livre para escolher, decidir, criar. Freire
(1983), em sua obra Educação como Prática da Liberdade já apresentava de forma magistral o
papel da educação como instrumento de liberdade através do exercício da criticidade, diálogo
e participação.
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O conceito de cooperação está presente na obra de Piaget relacionado ao desenvolvimento
intelectual e moral da criança devendo, portanto, ser entendido, observado e estimulado nos
espaços escolares destinados ao crescimento e aprendizagem destes sujeitos. No estudo da
linguagem e do pensamento da criança é apresentado pelo autor em um determinado estádio
de desenvolvimento, que o diálogo, efetivamente, só se instaura quando a criança consegue
perceber a perspectiva do outro e com isso deseja escutar e compreender o seu interlocutor.
Nesta condição, as crianças já são capazes de juntas fisicamente, compartilharem ideias. “ A
colaboração no pensamento abstrato será assim a procura em comum de uma explicação, ou
a discussão em comum da realidade de um fato ou de uma lembrança” (PIAGET, 1999, p. 98).
No campo ainda do desenvolvimento moral, Piaget apresenta uma oposição entre cooperação
e coação. Esta última é considerada uma prática social que leva ao juízo moral imposta por
autoridade, enquanto a cooperação implica no respeito mútuo e como consequência, uma
moral autônoma que semeia a construção de valores como a solidariedade e a noção de justiça.
“Numa palavra, podemos dizer que, durante todo esse período no qual o respeito unilateral
prevalece sobre o respeito mútuo, a noção de justiça só poderia desenvolver-se em certos
pontos, onde, precisamente, a cooperação se delineia, independente da coação”. (PIAGET,
1994, p.237).
Sendo assim, a liberdade e a cooperação vem sendo discutidas e estudadas teoricamente como
importantes diretrizes no campo da aprendizagem escolar assim como, são práticas
relacionadas aos princípios das comunidades hacker e ocorrem devido ao constante
compartilhamento de informações.
Certamente o estudo dos princípios, formas e níveis de cooperação na sala de aula, assim como
as estratégias e proposições didáticas para o seu alcance podem trazer contribuição para as
práticas educativas escolares, com a possibilidade de ser fortalecida ao ter outras referências
de práticas colaborativas, como as que são relatadas nas comunidades hackers. Nestas, as
novas descobertas devem ser socializadas para que sejam incorporadas e ampliadas numa ação
de constante cooperação. Tudo isso sendo referenciado com liberdade e alegria de
compartilhar e ter as ideias reconhecidas, a ponto de serem ampliadas pelos seus pares e com
isso, o autor da ideia alcança algum reconhecimento. Linus Torvalds, um dos criadores do
sistema operacional Linux deixa claro este elemento da cultura hacker quando afirma que
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[...] o motivo que leva os hackers do Linux a entrar em ação é que eles acham
isso interessante e gostam de compartilhar suas descobertas com outras
pessoas. E a partir daí, é possível se divertir fazendo algo interessante e
também preencher a parte social. (TORVALDS, 2001, p. 16)

Faz-se referência a atividades realizadas com prazer e alegria. Apesar da complexidade dos
estudos, pesquisas, buscas de soluções na área da informática, os relatos são de descobertas
prazerosas. Nesta direção, um predicado da cultura hacker é a alegria presente no trabalho
criativo. “Além da satisfação de alcançar status na comunidade, a alegria inerente à criação foi
muitas vezes identificada como um atributo da cultura hacker” (CASTELLS, 2003, p. 43). A busca
por uma prática que não gere tensão e sim, satisfação é referenciada por Moacir Gadotti (1996)
em seu livro Pedagogia da Práxis numa seção intitulada A Alegria como Projeto da Escola na
qual ele faz referência às ideias de Georges Snyders de “que a alegria e a satisfação são
fundamentais para a escola poder cumprir a sua própria tarefa de transmissão e elaboração da
cultura” (GADOTTI, 1996, p. 237). O autor afirma que não se trata apenas de tornar os métodos
mais agradáveis, mas sim, de possibilitar que o sujeito tenha satisfação e alegria ao construir
conhecimento.
Snyders complementa refletindo sobre a renovação da escola:
a renovação da escola: antes de tudo encontrar na cultura que ela propõe aos
alunos o que pode lhes dar confiança válida em si mesmos e em sua época. Se
o que nós lhe mostramos se desenvolve no mal-entendido, no contra-senso e
no fracasso, realmente não é de se admirar que eles procurem a alegria fora
de nossas escolas? (1988, p. 193)

Na perspectiva de Paulo Freire (1996), “ensinar exige alegria e esperança” (p. 72). O autor cita
a alegria como necessária à atividade educativa e a esperança. Neste sentido, professores e
alunos juntos, aprendem, ensinam e inquietam-se em um espaço pedagógico estabelecido
através das contribuições do professor preocupado com um clima ou atmosfera de alegria.
Muitas vezes, os alunos procuram a alegria na escola, nos recreios e intervalos, nas quadras de
esportes e pátios, na cantina e nos grupos de colegas. Seria a prática oriunda da cultura hacker,
o caminho para os alunos viverem com prazer e alegria a sala de aula?
Conhecer e estudar as práticas de sujeitos que vem promovendo tantos avanços nos
conhecimentos da área das tecnologias digitais da informação e comunicação através de
atitudes e posturas éticas em convivência grupal de compartilhamento e construção coletiva,
certamente somará aos esforços de tornar as escolas verdadeiros espaço de aprendizagens
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significativas. Isto porque aqueles sujeitos, os hackers, são os frequentadores destas escolas ou
foram há pouco tempo, e porque as escolas precisam também se favorecer das vantagens
promovidas pelos hábitos e condutas adotados por usuários das tecnologias em rede, além de
outros princípios, elementos e pressupostos construídos e descobertos através desta pesquisa.
Para o desenvolvimento deste trabalho investigativo, proponho a realização de duas etapas, as
quais não seguem uma sequência linear e serão aqui apresentadas. A primeira consiste no
estudo virtual e presencial de uma comunidade hacker. Trata-se do Raul Hacker Club,
hackerspace62 situado no bairro do Rio Vermelho, nesta cidade. O mesmo é assim definido na
sua webpage: “Um grupo de pessoas interessadas em usar, remixar e compartilhar tecnologia,
aprendizado, diversão e cultura de forma colaborativa, aberta, ousada e livre”63
Nos espaços virtuais, serão realizadas interações nas redes sociais dos grupos de hackers, para
acompanhar as postagens, analisar o sentido e a direção dada às mensagens divulgadas e a
repercussão dos trabalhos e atividades na rede.
Além dos espaços virtuais ocupados por grupos de hackers, a pesquisa também será realizada
no hackerspace. Os estudos serão realizados através da observação participada que consistirá
no acompanhamento das atividades do grupo e da condução dada pelos hackers, seus
entendimentos, ideias e posicionamentos diante das situações vivenciadas. Vale ressaltar que
a programação dos trabalhos está publicada na agenda do grupo disponível nas redes sociais e
no aplicativo para dispositivo móvel (RaulHC). Além de reuniões objetivando discussão de
temas inerentes à organização do grupo, o mesmo oferece cursos abertos à comunidade
abordando temas específicos da informática, uso e desenvolvimento de softwares e aplicativos,
e sobre demais questões relacionadas à cultura digital. Outros eventos são organizados, como
exibição e debates de filmes, jornadas maker, dentre outras. Acrescidas às atividades internas,
o grupo desenvolve ações na comunidade, palestras e participação em eventos e feiras. Todo
este trabalho será acompanhado e estudado, caracterizando-se fundamentalmente por
contatos diretos da pesquisadora com a realidade pesquisada, “permitindo reconstruir os
processos e as relações que configuram a experiência” (ANDRÉ, 1993, p. 110). Neste caso
específico, a experiência com uma comunidade hacker.
62

Um hackerspace ou hackspace (junção de hacker e espaço), também conhecido como hacklab, makerspace ou
creative space é um local real (em oposição ao virtual) com o formato de um laboratório comunitário que segue a
ética hacker, tendo espírito agregador, convergente e inspirador. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Hackerspace)
63

http://raulhc.cc/Doc/Sobre
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A segunda etapa da pesquisa consiste em revisitar os elementos fundantes da Didática
tomando como parâmetro os princípios da cultura hacker. Rever aqueles elementos significa
estudar procedimentos de ensino nas suas dimensões técnica, sócio-política e humana e a rede
de relações que constitui a cultura da sala de aula.
O estudo será voltado para uma turma do Ensino Fundamental. A princípio a turma será
acompanhada nas suas atividades, através do planejamento dos professores e do
desenvolvimento das práticas pedagógicas, extraindo daí os princípios didáticos utilizados, as
concepções de ensino e de aprendizagem que permeiam as práticas. Tais estudos deverão
resultar na proposição de princípios didáticos que contribuirão para a formação inicial e
continuada de professores e consequentemente, novas configurações da sala de aula.
Com base nos objetivos e na natureza do objeto, a pesquisa fundamenta-se na abordagem
qualitativa visto que esta natureza de estudo possibilita o conhecimento sobre o humanosocial, o humano-educacional através de um mergulho em interações situacionais nas quais os
sentidos procurados e produzidos, e os significados são construídos. Destes sentidos e
significados é que se alimenta nosso conhecer e são eles que traduzem as mudanças dinâmicas
no campo educacional, cuja compreensão pode trazer uma aproximação do real mais
condizente com as formas humanas de pensar, agir e situar-se (GATTI e ANDRÉ, 2011).
O estudo aqui delineado apresenta fundamentos da abordagem etnográfica numa pesquisa
educacional. Serão realizadas observações participantes nos dois espaços pesquisados, o
hackerpace e uma classe de alunos do Ensino Fundamental. Além desta técnica, serão
realizadas entrevistas, registros imagéticos de eventos, atividades didáticas e narrativas dos
sujeitos da pesquisa acerca das situações pesquisadas, atentando-se ao “período despendido
no campo de investigação, a descrição densa e minuciosa dos dados coletados, o processo
indutivo de análise, a questão da ética na pesquisa, dentre outros” (MATTOS, 2011, p. 49).

CONCLUSÕES
A pesquisa se constitui num processo de reflexão sobre o estranhamento e da recusa de uma
única visão de mundo da pesquisadora buscando uma compressão mais aprofundada dos
contextos em que atuam os pesquisadores e educadores, sobretudo quando se estabelecem
conversações entre diferentes experiências culturais (PIMENTEL, 2009). Neste sentido, a
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cultura da sala de aula poderá ser invadida por novas ideias, as quais, na verdade já estão
presentes nas cabeças dos estudantes, mas só postas em prática fora da escola.
A proposta desta pesquisa respeita os princípios do método etnográfico apresentados por
Angrosino (2009), sendo conduzida de forma indutiva, dialógica e holística e todo o seu
processo, assim como a construção final deverá servir como mais um referencial de estudos da
Didática para as salas de aula do Ensino Fundamental, contribuindo também para esta
pesquisadora na formação inicial de professores no Departamento de Educação da UNEB –
Campus I. “Afinal, enquanto pessoas envolvidas com a Educação, temos compromisso não
apenas com nós mesmos, mas, também e por ofício, com ou “sobre” aqueles com os quais
trabalhamos” (VEIGA-NETO, 2002, p. 23)
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