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SÉRIE: DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS,
INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS – XX ENDIPE - RIO 2020
O XX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (XX ENDIPE – Rio
2020), sob o tema FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e
políticas, organiza seus anais em forma de e-book. Entendemos que essa é uma maneira
de valorizarmos todos os congressistas, professores e professoras que fizeram acontecer
essa vigésima edição, comemorativa do evento.
O ENDIPE, com percurso de aproximadamente quatro décadas e vinte edições,
inscreve-se de modo incisivo na educação brasileira e representa um movimento histórico
e político de luta pela democratização da educação.
A realização do seminário “A Didática em Questão”, em 1982, na PUC-Rio,
referência especialmente significativa da gênese do movimento hoje materializado nos
ENDIPES (Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino), estava marcada pelo
contexto de forte compromisso com a construção dos caminhos de redemocratização da
sociedade brasileira. Para todos os implicados, esta era uma exigência iniludível: articular
os processos educacionais com as dinâmicas de transformação e reconstrução do estado
democrático de direito no país. Além disso, outro foco fundamental foi a superação da
orientação tecnicista então predominante na área didática.
Contexto semelhante, retorna nos primeiros vinte anos do século XXI e nos
desafia, mais uma vez, a buscar sentidos para que a democratização da educação pública
no Brasil não retroceda, e que os avanços e conquistas do século XX permaneçam e se
façam presentes para a sociedade brasileira.
Acreditamos que os trabalhos aqui compilados, elaborados a partir de pesquisas,
estudos e experiências de professoras e professores de todo o Brasil, nos concedem pistas
importantes

para

pensarmos

os

FAZERES-SABERES

PEDAGÓGICOS,

as

insurgências, práticas e políticas possíveis para (re)construirmos a educação brasileira,
especialmente a educação pública, em momento tão crítico, não somente pelas questões
seríssimas de saúde pública que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, mas
porque vivemos, desde há alguns anos, o avanço de um neoconservadorismo nos planos
político e ético, afetando sobremaneira o papel social da educação escolar e o lugar da
escola, das professoras e professores. Tal neoconservadorismo acirra as desigualdades, as
discriminações, as violências com as minorias, que não são minoria e, portanto, não

reconhece a diferença como potência para o processo educacional e para a formação
cidadã e ética das pessoas.
No plano pedagógico podemos dizer que vivemos um contexto marcado por um
neotecnicismo, não aquele dos anos 70 do século XX, mas novamente um retorno à
crença de que as técnicas e as tecnologias garantem uma maior qualidade à educação.
Nesse aspecto, atravessamos um momento de grandes tensões devido à necessidade de
fechamento das escolas para que o isolamento social pudesse conter o avanço da
pandemia. Se, por um lado, a implementação do ensino remoto no Brasil é vista com
bons olhos por aqueles que querem lucrar com a educação, especialmente no ensino
superior, por outro lado, são as tecnologias e o ensino remoto que têm nos aproximado e
nos possibilitado o encontro no/do olhar, no/do escutar com nossos estudantes. Uma
relação bastante complexa e que mereceu grande problematização no XX ENDIPE – RIO
2020.
Ainda considerando esse complexo e difícil contexto, as políticas neoliberais, cuja
forte ênfase na meritocracia e na disseminação do discurso de que as escolas seriam
melhores se fossem gerenciadas tal como empresas, vêm travestidas como redentoras da
educação, com os conceitos de vouchers, escolas charters, teste de larga escala
amplamente disseminados, numa franca ofensiva de privatização da educação pública. O
momento é desafiador. Os painéis e pôsteres presentes nesse e-book nos desafiam a
pensar toda a complexidade que se coloca para a educação e os processos educativos
hoje.
Nessa perspectiva, a XX edição do ENDIPE se propôs a promover um amplo
diálogo com os diferentes atores sociais; visibilizar e socializar práticas educativas
insurgentes; valorizar a profissão docente e favorecer a superação do “formato escolar”
dominante no sentido de se REINVENTAR A ESCOLA.
Muitos são os nossos desafios neste momento sombrio que estamos vivendo. No
entanto, juntos/as, fomos chamados/as a resistir, insurgir e criar espaços de diálogo
orientados a construir processos educativos que fortaleçam a democracia, a justiça e a
solidariedade no nosso país.
Esperamos que, quase quarenta anos depois, esse XX ENDIPE também fique
marcado, pelo forte compromisso com a construção dos caminhos de redemocratização
da sociedade brasileira. Uma marca não só do primeiro, mas de todos os ENDIPES que se

sucederam. Que consigamos, como sempre, articular os processos educacionais com as
dinâmicas de transformação e reconstrução do estado democrático de direito no país.
Assim se pretende esse e-book, tecido em torno de DIDÁTICA(S) ENTRE
DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS.
Claudia Fernandes
Giseli Barreto da Cruz
Vera Maria F. Candau
Coordenadoras do XX ENDIPE - RIO 2020 e da Série
LIVROS DA SÉRIE
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas – Giseli Barreto da Cruz, Claudia
Fernandes, Helena Amaral da Fontoura e Silvana Mesquita (orgs.)
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação
com formação docente – Livro 1 – volume 1 – Giseli Barreto da Cruz, Carmen Teresa
Gabriel, Mônica Vasconcellos e Patricia Bastos de Azevedo (orgs.)
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação
com a formação docente – Livro 1 – volume 2 – Maria das Graças Chagas de Arruda
Nascimento, Alexandra Garcia, Graça Regina Reis, Naiara Miranda Rust e Victor
Giraldo (orgs.)
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação
com currículo e avaliação – Livro 2 – Claudia Fernandes, Antonio Flavio Barbosa
Moreira, Debora Barreiros, Maria Inês Marcondes, Rosanne Evangelista Dias e Vania
Leite (orgs.)
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação
em direitos humanos, interculturalidade e religiões – Livro 3 – Vera Maria F. Candau,
Andrea Rosana Fetzner e Ana Ivenicki (orgs.)
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação
entre novas epistemologias, biodiversidade, diferença, democracia e inclusão – Livro
4 – Inês Barbosa de Oliveira, Marcia Denise Pletsch, Talita Vidal Pereira e Yrlla Ribeiro
(orgs.)
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação
entre educação, comunicação e tecnologias – Livro 5 – Adriana Hoffmann, Andréa
Villela Mafra da Silva, Edmea Oliveira dos Santos e Walcéa Barreto Alves (orgs.); Janice
Morais de Mendonça (Apoio técnico editorial)
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na relação
com infâncias, juventudes e vida adulta – Livro 6 – Luiz Paulo Cruz Borges, Sandra
Maciel, Anelise Nascimento, Patricia Baroni e Wania Gonzalez (orgs.)

AGRADECIMENTOS
Agradecemos às professoras do apoio técnico à Secretaria Executiva do XX
ENDIPE – RIO 2020 – Talita da Silva Campelo, Cristina Lucia Lima Alves,
Leticia Oliveira Souza e Leticia Costa da Silva Mesquita – pelo cuidadoso
trabalho de verificação dos arquivos enviados pelos autores dos Painéis e
Pôsteres; e às professoras Alessandra do Nascimento dos Santos Moraes
(GEPED_LEPED/UFRJ), Brenda Martins Xavier (GEPROD_LEPED/UFRJ),
Marilza Maia de Souza Paiva (GEPED_LEPED/UFRJ) e Samara Andrade da
Costa (GEPROD_LEPED/UFRJ) pela sistematização das seções temáticas dos
E-books 1 e 2.

BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA DOS ENDIPES
Maria Isabel de Almeida1
Na virada dos anos de 1970 para 1980, quando a sociedade brasileira já
manifestava sinais mais contundentes de oposição à ditadura militar que se instalara em
1964, um grupo de educadores brasileiros deu início a um movimento que acabou por
expressar, no campo educacional, os mesmos anseios de mudança, presentes na sociedade
da época. Envolvidos com as práticas de ensino e com a didática, esses educadores
reuniram-se em 1979 no 1º Encontro Nacional de Prática de Ensino e em 1982 no 1º
Seminário A Didática em Questão, dando início a um processo de questionamento dos
fundamentos, das concepções, das orientações políticas e dos modos como a educação era
então praticada em nossas escolas. Em razão da proximidade de propósito entre esses
dois movimentos, consolidada ao longo da realização de três encontros em cada uma
destas áreas, em 1987 eles se fundiram e deram origem a um encontro único, que foi
denominado de IV ENDIPE. Desde então a didática e as práticas de ensino têm sid o alvo
de discussões bianuais que congregam pesquisadores, especialistas, dirigentes
educacionais, professores e estudantes dos mais distintos espaços do país e do exterior.
O ENDIPE se consagrou ao longo dos seus aproximados 40 anos de existência
como um espaço plural de discussões acerca dos estudos, das pesquisas e das
experiências a respeito dos processos educacionais em todos os níveis de ensino. É hoje
um evento muito significativo no cenário nacional e suas contribuições têm sido
referência para o avanço da produção de conhecimento sobre os fenômenos educacionais
e para a formulação de propostas educacionais inovadoras.
Os 20 Encontros realizados até este momento têm permitido acompanhar as
tendências educacionais das quatro últimas décadas, seus impactos nas escolas e nas
práticas docentes, num movimento dialético com interferências concretas nos processos
de ensino e aprendizagem. Eles têm sido efetivos espaços de convivência, intercâmbio e
diálogo entre pessoas preocupadas com o entendimento e a transformação dos processos
educacionais e das práticas pedagógicas.
A expressão desse vigoroso movimento, resultante do envolvimento e
compromisso das forças mais atuantes do campo educacional brasileiro, é evidenciada

Histórico elaborado por ocasião do XVI ENDIPE, rea lizado no ano de 2012, na cidade de Campinas/SP e
atualizado em 2020 por ocasião da vigésima edição.
1

pelo quadro cronológico da realização dos ENDIPES e reforçada pelos temas que os
orientaram.
Ano

2020

Evento

Coordenação Geral
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1983
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Universidade Federal do Rio
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Alegre/RS

Vera Maria Candau

Leda Schelbe / Maria da Graça
Soares

Merion Campos Bordas

Maria de Lourdes Rocha de
Lima

Universidade Federal de
Minas Gerais – Belo
Horizonte/MG

Aída Maria Monteiro da Silva

Universidade Católica de
Pernambuco – Recife/PE

Olga Molina

Universidade de São Paulo
– São Paulo/SP
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – S.
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Pontifícia Universidade
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Felisberto Teixeira (EMDGG), Constantina Xavier Filha (UFMS)

16. PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NA ESCOLA – 275
Rosália Maria Duarte (PUC/Rio - Coordenação), Mirna Juliana Santos Fonseca (UCP),
Carla Silva Machado (UFJF), Beatriz Moreira de Azevedo Porto Gonçalves (EOM)
17. A INCLUSÃO DA ACESSIBILIDADE TELEVISIVA PARA SURDOS – 305
Raquel Leite Aquino (UNIFESSPA), Walber Christiano Lima da Costa (UNIFESSPA)
18. A PEDAGOGIA AUDIOVISUAL DO CINEMA DE VERTOV E EISENSTEIN: UM
ENCONTRO DA ARTE REVOLUCIONÁRIA COM A EMANCIPAÇÃO HUMANA – 314
José Alex Soares Santos (UECE/UFRJ)
19. A SOCIOLOGIA NA INTERNET: IMPLICAÇÕES DIDÁTICAS, DE LINGUAGEM E
TEÓRICAS – 321
Henrique Fernandes Alves Neto (IFPR)
20. ADOLESCÊNCIA E “13 REASONS WHY”: A PRODUÇÃO DE VERDADES NO UNIVERSO
ESCOLAR – 329
Adauto Luiz Carrino (UNESP/FCLAr), Claudia Regina Mosca Giroto (UNESP/FCLAr)
21. ARTE CINEMATOGRÁFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE – 337
Luciana Azevedo Rodrigues (UFLA), Márcio Norberto Farias (UFLA), Larissa Cardoso
Oliveira (UFLA)
22. CAMINHOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PESQUISA NO CONTEXTO DA CULTURA
VISUAL- INFÂNCIAS, NARRATIVAS E ALTERIDADE – 344
Érica Rivas Gatto (UNIRIO)
23. CINEMA SKHOLEIRO: POR UMA DIÁSPORA EPISTEMOLÓGICA PARA DESAPRENDER
E DESENSINAR COM O CINEMA NA ESCOLA – 351
Daniele Grazinoli (PPGE/UFRJ)
24. CULTURA VISUAL E INTERSECCIONALIDADE: A CONSTRUÇÃO DO DIREITO A OLHAR
A PARTIR DA TAG “CRIANÇA VIADA” NO YOUTUBE – 359
André Ricardo Marcelino (UNIRIO)
25. FILME COMO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE RADIOATIVIDADE: AS
REFLEXÕES DE UM PROFESSOR PESQUISADOR – 369
João Vitor Fagundes (IFPR)
26. O ASCENDER DAS LUZES NO LIMIAR DO SÉCULO XXI: INCENTIVO A LEITURA
ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS E O CINEMA NA ESCOLA – 377
Roselene Freiteiro de Melo (Rede Municipal em Altamira/PA e UFOPA)

27. O AUDIOVISUAL COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO: ANÁLISE DA OFICINA DE
AUDIOVISUAL PROMOVIDA PELO CINECLUBE XUXU COMXIS – 386
Teresa Cristina Santos Balbino (UERJ/FEBF)
28. O AUDIOVISUAL E A DIDÁTICA NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: ANÁLISES DE
ATUAÇÕES EM UM ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL – 393
Willian Alves Pereira (Instituto Nutes/UFRJ), Fabiana de Freitas Poso (Instituto
Nutes/UFRJ), Luiz Augusto Coimbra de Rezende Filho (Instituto Nutes/UFRJ)
29. O FEMININO, O CINEMA E OS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS – 399
Claudia Chagas (UERJ), Izadora Ovelha (UERJ), Alessandra Caldas (UERJ)
30. O YOUTUBE COMO LUGAR PARA PENSAR A INFÂNCIA – 407
Clara de Melo Araujo (PUC-Rio)
31. REENDEREÇAMENTO POR ALUNOS: POSSIBILIDADES NO ENSINO DE CIÊNCIAS À
LUZ DA PEDAGOGIA DA AUTONOMIA? – 415
Daniela Frey (FIOCRUZ/RJ-CEFET/RJ), Maria de Fátima Alves de Oliveira (FIOCRUZ/RJ)
32. VÍDEOS E FILMES COMO UM RECURSO À FORMAÇÃO HUMANIZADA NO ENSINO
SUPERIOR: PESQUISAS EM MEDICINA, ENFERMAGEM E PSICOLOGIA – 422
Américo de Araujo Pastor Junior (NUPEM/UFRJ), Wagner Gonçalves Bastos (FFP/UERJ),
Marcus Vinícius Pereira (IFRJ), Luciana Ferrari Espindola Cabral (CEFET/RJ)
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33. A CULTURA DIGITAL EM INTERFACE COM A EDUCAÇÃO BÁSICA E A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: VIVÊNCIAS TRANSFORMATIVAS – 430
Ana Maria Di Grado Hessel (PUC/SP - Coordenadora), Ana Maria Di Grado Hessel
(PUC/SP), Cristiane Samária Gomes da Silva (PUC/SP), Maria Otilia José Montessanti
Mathias (PUC/SP), Ana Lucia Werneck Veiga (PPGE/UFJF), Adriana Rocha Bruno
(UNIRIO/ PPGE/PPGP-UFJF), Octavio Silvério de Souza Vieira Neto (PPGE-UFJF), Maria
José da Silva Dias (UNIP), Lucila Pesce (UNIFESP)
34. DIÁLOGO ENTRE A FORMAÇÃO DOCENTE E A PRÁTICA PEDAGÓGICA COM A
UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA: UMA INSURGÊNCIA DO SÉCULO XXI – 463
Eloiza da Silva Gomes de Oliveira (UERJ - Coordenação), Eloiza da Silva Gomes de
Oliveira (UERJ), Caio Abitbol Carvalho (UNESA/ UERJ), Marcos Antonio Silva
(UNICARIOCA), Silvia Mousinho (CEDERJ/ UERJ), Daniela Pereira Vasques (SEEDUCRJ/UERJ), Ronaldo Silva Melo (SEEDUC/RJ/UERJ)

35. ECOSSISTEMA ESCOLAR: EMERGÊNCIAS E POTÊNCIAS ASSOCIADAS À GESTÃO E À
FORMAÇÃO DOCENTE – 500
Lucia Maria Martins Giraffa (PUC/RS - Coordenação), Josiane Carolina Soares Ramos
Procasko (IFRS/PUCRS), Daiane Modelski – Colégio La Salle Dores (PUCRS), Lucia Maria
Martins Giraffa (PUCRS), Caroline Tavares de Souza Clesar (UERGS/PUCRS)
36. EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS: EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA E PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO – 531
Juliana Brandão Machado (UNIPAMPA - Coordenação), Karina Marcon (UDESC), Patrícia
Grasel da Silva (IFRJ), Cristiane Koehler (UFMT), Paula Fernanda Rodrigues Brum (SME
Herval/RS), Janaína Martins Corrêa (SMED Santa Vitória do Palmar/RS), Juliana Brandão
Machado (UNIPAMPA)
37. EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS DE ENSINO: O CONTEXTO TECNOLÓGICO DIGITAL EM
DIFERENTES PROPOSIÇÕES EDUCATIVAS – 567
Maria Cecília Silva de Amorim (UFG/SME - Coordenação), Jacqueline Flávia Santos da
Silva (E.M.P.S.A.M), Maria Cecília Silva de Amorim (UFG/SME), Ânderson Jésus da Silva
(IFG), Ivo Luciano da Assunção Rodrigues (IFMT)
38. FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
PARA A PRÁXIS EM SALA DE AULA – 601
José Aires de Castro Filho (UFC VIRTUAL - Coordenação), Danilo do Carmo de Souza
(SME), Darlene Alves Leitão (SME), Juscileide Braga de Castro (UFC), Rayssa Araújo
Hitzschky (UFC), José Aires de Castro Filho (UFC VIRTUAL), Juliana Silva Arruda (UECE),
Liliane Maria Ramalho de Castro Siqueira (UFC), Karla Angélica Silva do Nascimento
(UECE)
39. FORMAÇÃO DOCENTE: TECNOLOGIAS, POSSIBILIDADES E DESAFIOS – 634
Rozane da Silveira Alves (UFPEL - Coordenação), Rozane da Silveira Alves (UFPEL), Tiago
Dziekaniak Figueiredo (UFGD), Igor Radtke Bederode (IFSUL)
40. PERSPECTIVAS DA DOCÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE: O DIÁLOGO ENTRE
EDUCAÇÃO E AS TECNOLOGIAS – 666
Elisabeth dos Santos Tavares (UNIMES - Coordenação), Fernando Aparecido da Silva
(UNIMES), Elisabeth dos Santos Tavares (UNIMESA), Eliana Nardelli de Camargo
(UNIMES), Clara Versiani dos Anjos Prado (UNIMES), Patrícia Carvalho dos Reis (UNIAN),
Ana Laura Ribeiro da Silva (P.M. Cubatão)
41. PRÁTICA EDUCATIVAS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: É PRECISO
TRANSGREDIR!! – 696
Maria Francisca Morais de Lima (IFAM - Coordenação), Marta Helena Blank Tessmann
(IFSUL), Ana Maria Silva Pantoja (SEMED/Manaus), Maria Francisca Morais de Lima
(IFAM), Deuzilene Marques Salazar (IFAM), Sarah Correia Oliveira (IFAM)

42. TECNOLOGIAS E INTERATIVIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 726
André Ricardo Lucas Vieira (IF Sertão/PE - Coordenação), Anderson de Araujo Reis (Professor
da Rede Pública de Ensino de Sergipe/SE), Elkelane da Silva Paiva Pimenta (Professora da
Rede Pública de Ensino de Belém/PA), Cynthia da Silva Anderson (Professora da Rede Pública
de Ensino de Sergipe/SE), André Ricardo Lucas Vieira (IF Sertão-PE)
43. TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: PANORAMA DOS DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES À LUZ DAS ABORDAGENS CRÍTICAS – 759
Mário Eduardo Coutinho de Oliveira (Fundação Osório - Coordenação), Mário Eduardo
Coutinho de Oliveira (Fundação Osório), José Fernandes Pereira (UNESA/CEFET/RJ), Luciana
de Lima Dusi Campos (UFJF)
44. TECNOLOGIAS, DIDÁTICA E INOVAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA A
PESQUISA – 788
Lyana Virgínia Thédiga de Miranda (PUC-Rio - Coordenação), Nadja Naira Silva de
Oliveira (Fundação Osório), Lyana Virgínia Thédiga de Miranda (PUC/RIO), Magda
Pischetola (PUC/RIO), Paula Albuquerque (PUC/RIO), Débora Viera Machado (PUC/RIO),
Cristina Silveira (PUC/RIO), Elis Renata de Britto Santos (Prefeitura Municipal de Macaé)
e Ivo Fernandes Gomes – UNEB
45. A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(TIC’S) – 823
Michelly da Silva Oliveira Machado (UFLA), Cláudio Lúcio Mendes (UFLA)
46. A ESCOLA, AS TECNOLOGIAS, AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA – 830
Viviane da Silva Pinheiro (C. E. Souza Maia), Lucas Lima Coaracy (PPGMC/UFF)
47. A RELAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA E CIÊNCIA: O QUE PENSAM OS ESTUDANTES DO
ENSINO FUNDAMENTAL – 837
Wilson Antonio Lopes de Moura (USP), Taitiâny Kárita Bonzanini (USP)
48. A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MULTIMÍDIAS PARA REFLETIR SOBRE O TEMA
MULHERES NA CIÊNCIA – 844
Patricia Lunardi Martins (IFFAR/SVS), Luana Bentim Moreira (IFFAR/SVS), Ediane
Machado Wollmann (IFFAR/SVS)
49. ALMAZINE: UMA INVENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
NO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO – 852
Camila Oliveira (UERJ)
50. APP-LEARNING: EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA-FORMAÇÃO NA CIBERCULTURA – 861
Wallace Carriço de Almeida (UFRRJ), Fernanda Monzato Machado de Jesus (UFRRJ),
Nathalia de Souza Silva (UFRRJ)

51. ARTEFATOS TECNOLÓGICOS E ESCOLA PÚBLICA – 868
José Carlos da Silva (UNIFESP)
52. AS PRÁTICAS DE LINGUA(GEM) NA AULA DE ESPANHOL A PARTIR DE AMBIENTES
TRANSLÍNGUES PROPORCIONADOS POR APLICATIVOS DE CELULAR COMO
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
ENSINAR/APRENDER
LÍNGUAS
NA
CONTEMPORANEIDADE – 876
Luiziane da Silva Rosa (UFSC/IFSC)
53. AS TDIC E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO
DOCENTE – 881
Leila Lopes de Medeiros (UNIRIO)
54. AS TECNOLOGIAS DIGITAIS ASSISTIVAS SINTONIZADAS COM AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS – 889
Juliana Fonseca de Oliveira Neri (UNIMES/FMU), Aline Martins de Almeida
(UNIMES/UPM), Naiara Roberta Vicente de Matos (UNIMES/ PUC/SP), Sirlei Ivo Leite
Zoccal (UNIMES/UNISANTOS)
55. AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO
COM SOFTWARE GEOGEBRA – 897
Lialda Bezerra Cavalcanti (IFPE), Alejandro Henrique Falcão (IFPE), Raul Henrique Elias
Aureliano (IFPE)
56. AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS NO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS – 905
Lenir de Jesus Barcelos Coelho (IFG), Cláudia Helena dos Santos Araújo (IFG)
57. CONTRIBUIÇÕES DO GOOGLE DOCS NA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM
MEDIADA – 913
Leuzanira Furtado Pereira (IFMA/Campus Maracanã), Waldemir Cunha Brito
(IFMA/Campus Maracanã)
58. CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS MATEMÁTICOS AO PROCESSO DE ENSINO E DE
APRENDIZAGEM – 921
Alcina Maria Testa Braz da Silva (CEFET/RJ), Juliana da Silva Magalhães (CEFET/RJ),
Rômulo Tonyathy da Silva Mangueira (CEFET/RJ)
59. DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE –
929
Angelina Carlos Costa (UFG), Daniela Rodrigues de Sousa (PUC Goiás)
60. DIAGNÓSTICO E PERCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM: A TECNOLOGIA E OS PROCESSOS
AVALIATIVOS NO ENSINO SUPERIOR – 936
Janaina Boniatti Bolson (EMEF Luiz Covolan)

61. EDUCAÇÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS DIGITAIS – 944
Marcos Antônio Joaquim de Oliveira (E. E. FERNANDO NOBRE), Adalberto Bosco Castr o
Pereira (SENAC/SP)
62. EDUCAÇÃO GLOBALIZADA: AS TECNOLOGIAS ALIADAS ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
CONTEMPORÂNEAS – 952
Carina Carla Pamplona Musa (UDESC), Kelly Cristina Onofri (UDESC)
63. EMPRESA VIRTUAL EM SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA
INOVADORA – 960
Luciana Batista de Freitas (E.M.E.P. Dr. Antenor Gonçalves Pereira), Marcelo da Silva
Nunes (E.M.E.P. Dr. Antenor Gonçalves Pereira)
64. ENSINO DE ESGRIMA A PARTIR DE ENCENAÇÕES DE CENAS DE COMBATE E
CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS – 966
Guilherme Mantovan de Almeida (UNESP)
65. ENSINO HÍBRIDO: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA MEMÓRIAS E RELATOS DOCENTES – 972
Aline Silva Buter Gandra (UFES), Vilmar José Borges (UFES)
66. GEOTECNOLOGIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA: EXPERIÊNCIA COM O GOOGLE
EARTH COMO RECURSO DIDÁTICO – 980
Matheus Lucas dos Santos Silva (UFF)
67. H2ELMINT0S: UMA PROPOSTA DIDÁTICA COM BASE NA METODOLOGIA SAMR
PARA O ENSINO DE VERMINOSES VEICULADAS PELA ÁGUA – 988
Henrique Victor Campos de Moura (PROFCIAMB/UFPE), Walma Nogueira Ramos
Guimarães (Universidade de Pernambuco)
68. JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO E A CONFLUÊNCIA COM AS DIMENSÕES
DA AULA – 996
Diogo Arantes Campos (UFTM), João Marcos Vieira Moreira (UFTM)
69. JOVENS E GAMES: DIÁLOGOS SOBRE A HISTÓRIA MEDIEVAL COM ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL II – 1003
Kauan Pessanha Soares (SMERJ/UNESA)
70. LETRAMENTO ACADÊMICO EM LÍNGUA INGLESA NA CIBERCULTURA: O
DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DO PESQUISADOR GLOBAL – 1011
Jones de Sousa (UFRRJ)

71. METODOLOGIAS ATIVAS: REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO
SUPERIOR – 1017
Raquel Santiago Freire (UFC), Mércia Valéria Campos Figueiredo (UFC), José Aires de
Castro Filho (UFC)
72. MODELO DE DESENVOLVIMENTO E APLICABILIDADE DE AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM PARA O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – 1025
Maria Vitoria Ribas de Oliveira Lima (UPE), Walma Nogueira Ramos Guimarães (UPE)
73. NECESSIDADES FORMATIVAS E O USO DAS TICS COMO AUXILIARES NA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 1032
Aline Lima Torres (PMF)
74. O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO DEBATE SOBRE O USO DAS
GEOTECNOLOGIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ANÁLISE
DO CURSO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 1040
Filipe Dias Patrizi Feitosa (UFF)
75. O TEXTO MULTIMODAL NA SALA DE AULA – 1048
Graziele Potoski (UEL), Edileia de Assis Pires (UEL), Diene Eire de Mello (UEL)
76. PODCAST: UM RECURSO TECNOLÓGICO PARA O ENSINO DE FÍSICA – 1055
Lucas Antonio Xavier (UFES)
77. POR MARES NUNCA DANTES NAVEGADOS: O ENSINO LITERÁRIO EM TEMPOS DE
CIBERCULTURA – 1063
Elaine Cristina Amorin (CBM/CEC/EUP)
78. PROCESSO FORMATIVO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 1070
Leila Santana (UERJ/FEBF), Luciana Velloso (UERJ/FEBF)
79. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE CHECKLIST PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS PAUTADA NA PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS EM AULAS DE INGLÊS
EM ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO PAULO – 1078
Mariana Lettieri Ferreira (UNIFESP)
80. RÓTULOS DA EDTECH: CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA PRODUÇÃO EM TESES E
DISSERTAÇÕES – 1086
Giselle Martins dos Santos Ferreira (PUC-RIO), Maria Eduarda de Souza André (PUC-RIO),
Tamar Moscavitch (PUC-RIO), Ludmila Bianca Schulz (PUC-RIO)
81. TECNOLOGIAS DIGITAIS E MÓVEIS E METODOLOGIAS ATIVAS EM CURSOS DE
PEDAGOGIA: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES – 1095
Fabiana Prado (EDUCAR), Rosemara Perpetua Lopes (FE/UFG)

82. TICs E A MEDIAÇÃO DAS RELAÇÕES DE ENSINO: COMPARTILHANDO UMA
EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA – 1102
Thiago Bernardo Cavassani – IFSP Rosebelly, Nunes Marques (LES/ESALQ/USP)
83. TICS E ENSINO DE GEOGRAFIA: SABERES E FAZERES DE PROFESSORES EM ESCOLAS
PÚBLICAS NO ESPÍRITO SANTO – 1110
Thiago Barcelos Pereira (UFES)
84. TICS NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO MÉDIO
INTEGRADO – 1118
Lara Popov Zambiasi Bazzi Oberderfer (IFSC), Marizete Bortolanza Spessatto (IFSC)
85. UMA ABORDAGEM DOCENTE UTILIZANDO METODOLOGIAS ATIVAS COM A
APLICAÇÃO H5P – 1126
Maria Fernanda Caravana de Castro Moraes Ricci (UVASS), Adiel Queiroz Ricci (UVASS)
86. USO DE JOGOS DIGITAIS NO ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA: MY QUÍMICA
LAB – 1132
Mariana de Lourdes Almeida Vieira (CEFET/MG)
87. USO PEDAGÓGICO E SEGURO DAS TDIC NO ENSINO FUNDAMENTAL: DIÁLOGOS
PROVOCADOS A PARTIR DE BLOGS E APLICATIVOS GOOGLE NA ESCOLA – 1140
Josete Maria Zimmer (EEFN), Maria de Fátima Serra Rios (UEM)
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88. CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA ADORNIANA PARA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
HUMANA – 1148
Marcilene Ricarda da Silva Valverde (SME - Coordenação), Marcilene Ricarda da Silva
Valverde (SME), Francielly Dias Costa Oliveira (SMEC), Bárbara Ferreira Bueno (UFG)
89. INTERDISCIPLINARIDADE E METODOLOGIAS ATIVAS: PENSANDO A PRÁTICA
DOCENTE – 1180
Natália Lampert Batista (UFSM/PMSM - Coordenação), Natália Lampert Batista
(UFSM/PMSM/RS), Denize da Silveira Foletto (UFN/SEDUC/RS), Greice Scremin
(UFN/SMED/RS), Marcia Silveira Cassol – PMSM/SEDUC, Rosemar de Fátima Vestena –
UFN/CREA e Eliane Aparecida Galvão dos Santos – UFN/SMED

90. O FAZER PEDAGÓGICO EM ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL – 1209
Cristina Carvalho (PUC-Rio - Coordenação), Cristina Carvalho (PUC/RIO), Cristiane
Bomfim do Nascimento (Faculdade São Judas Tadeu/RJ), Caroline dos Santos - PUC-Rio,
Dayane Vieira da Silva –Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva
91. TECNOLOGIAS ASSISTIVAS, SURDEZ E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM: DILEMAS E
AVANÇOS – 1240
Regiane Cristina de Oliveira Morais (UNESA/UNITAU - Coordenação), Carlos Herivelto
Santana (UNIP), Tabata Oliveira Santana (IFSP), Regiane Cristina de Oliveira Morais
(UNESA/UNITAU)
92. A AUTORIA, O RECONHECIMENTO DO SUJEITO E A PERSPECTIVA HISTÓRICOCULTURAL: UM CONCURSO DIFERENTE – 1267
Júlia Pereira Damasceno de Moraes (EEB Major Otacílio Couto), Marina de Lima Cardozo
(EEB Major Otacílio Couto), Carmes Ana da Rosa Batistella (PUC)
93. A CIDADANIA NA PALMA DA MÃO: OS DISPOSITIVOS DIGITAIS MÓVEIS COMO
FERRAMENTA DA FORMAÇÃO POPULAR E CIDADÃ DE RECICLADORES – 1278
Renata Cardoso Silva (UNEB), Kathia Marise Borges Sales (UNEB)
94. A CULTURA MATO-GROSSENSE RETRATADA NO CONTO FUGA DO BURITY: UM
PERCURSO PARA O LETRAMENTO LITERÁRIO – 1286
Angela Maria de Jesus Sena Oliveira (UNEMAT/Sinop-MT)
95. A ESCRITA ESPONTÂNEA NA PERSPECTIVA DO MÉTODO NATURAL DE CELESTIN
FREINET: DA PALAVRA À PRODUÇÃO DE TEXTOS, ESCREVER SEM MEDO DE ERRAR – 1295
Rita de Cássia Rosa Miassi (E.E.I.E.F. Oca dos Curumins), Gabriela Luchesi Martins
(UFSCAR)
96. A POESIA DO SERTÃO NORDESTINO NOS VERSOS DE PATATIVA DO ASSARÉ E NA
VOZ DE LUIZ GONZAGA: UMA PROPOSTA PARA O “FAZER PEDAGÓGICO” DENTRO DO
ENSINO FUNDAMENTAL – 1303
Teresa Maria Siqueira Nascimento Arraes (FJN)
97. A RELAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR E A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
REPRESENTADA PELOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 1308
Bruno Viviani dos Santos (UNESA)
98. A UNIVERSIDADE VAI À ESCOLA: PESQUISANDO RECURSOS DIDÁTICOS NO ENSINO
DO MUNDO ANTIGO – 1316
Cleberson Henrique de Moura (USP), Fabíola Alice dos Anjos Durães (USP)
99. ANÁLISE DA MODELAGEM APLICADA A METODOLOGIA DE ENSINO DA
FÍSICA – 1322

Reginne Michelli Silva Iocca (UNEMAT)
100. ATIVIDADES ORGANIZADORAS DE ENSINO: INTERVENÇÃO À LUZ DA TEORIA HISTÓRICOCULTURAL DA ATIVIDADE PARA PROMOVER A APRENDIZAGEM DA LEITURA – 1330
Marion Rodrigues Dariz (UFPel)
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Atualmente, devido à pandemia ocasionada pelo COVID-19, temos vivenciado intensamente
o trabalho remoto mediado por interfaces digitais em rede. A avaliação dos textos aqui presentes e
sua organização no conjunto dos trabalhos do atual e-book são apenas alguns exemplos de
manifestação do trabalho remoto. Remotamente também ocorrerá parte do nosso ENDIPE 2020.
Quando esse ENDIPE foi planejado a noção de “práticas insurgentes” que marca no tema central do
encontro, não previa a emergência da atual pandemia e com ela a insurgência de práticas
acadêmicas e educativas mediadas por meios e metodologias online.
Os usos do digital em rede nas mais variadas formas e nos mais variados contextos
formacionais garantiram a viabilidade do nosso e-book. Apesar de vivermos ainda o período de
quarentena, como medida protetiva para a não propagação do vírus, sendo exigido de todos nós o
distanciamento social, as mediações tecnológicas e suas agências de comunicação interativas
garantiram a materialidade de artefatos curriculares, dentre eles este e-book. Os trabalhos aqui
apresentados não vivenciaram, em sua origem, esse período de distanciamento social e suas
mediações digitais online, mas já apresentavam pistas fecundas para as mais variadas mediações,
pois tratam de produções que bricolam linguagens, mídias e processos que envolvem usos de
tecnologias e práticas híbridas de educação e comunicação.
A pluralidade de trabalhos foi organizada em quatro seções: 1) Cibercultura, 2)
Audiovisualidades e cultura visual, 3) Formação, práticas docentes e tecnologias, 4) Tecnologias,
múltiplas linguagens e redes educativas: perspectivas no Ensino e na Pesquisa apresentadas a
seguir.
O e-book é aberto com a parte 1 “A Cibercultura, a Informática na Educação e a EAD
Online".

Os trabalhos apresentados revelam processos de sociabilidade e construção de

conhecimentos científicos e didáticos mediados por tecnologias digitais em rede em diversos
espaços/tempos formativos. Ao contrário do que muita gente pensa, as tecnologias digitais em rede
e suas interfaces são efetivas redes educativas que se entrelaçam com outros espaços/tempos
formais, não formais e informais de ensino e aprendizagens. Para tanto, os autores dessa seção
lançam mão de abordagens didáticas mediadas por redes sociais, jogos eletrônicos, ambientes
virtuais de aprendizagem, objetos inteligentes. Nestes processos os autores dialogam e interagem
horizontalmente com os sujeitos e praticantes das pesquisas, reconhecendo e revelando suas vozes
de praticantes da e na cibercultura.
A cibercultura é a cultura contemporânea que revoluciona a comunicação, a produção e
circulação em rede de informações e conhecimentos na interface cidade–ciberespaço (Santos,
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2019). Novos arranjos espaço-temporais emergem e com eles novas práticas de pesquisa e
formação. Sendo a cibercultura o contexto atual, não podemos pesquisar sem a efetiva imersão em
suas práticas. Esta bricolagem entre territórios físicos, eletrônicos e simbólicos configuram o
contexto onde diversos fenômenos vêm emergindo, modificando e dando novos arranjos às
expressões de cidadania, praticas culturais e processos educacionais protagonizados por adultos,
crianças e jovens.
Neste contexto estamos convocados a repensar a nossa relação comunicacional e também de
formação nas escolas e universidades. Em nosso tempo esta relação vem se transformando
sobremaneira, e, com isso, os desafios são enormes para nós educadores, comunicadores e
pesquisadores. Temos que criar e gerir ambiências para a autoria que não só critique, mas,
sobretudo, anuncie! Os trabalhos aqui presentes anunciam autorias, produções em didática e
práticas de ensino na cibercultura.
Na parte 2 do livro, trazemos o tema das “Audiovisualidades e cultura visual”.
Percebemos como o contexto da pandemia só visibilizou algo que já existia antes mas que a
sociedade não reconhecia dessa forma: as telas com suas imagens que já permeiam nossa vida diária
intensamente. A sociedade não se organiza mais sem múltiplas telas e suas imagens. Mesmo que os
estudos aqui apresentados não tenham sido gerados nesse contexto de pandemia os materiais aqui
trazidos nos convocam a esse olhar. São trazidos aqui os estudos que pensam as práticas
audiovisuais na escola tanto pelas práticas dos estudantes, quanto pelas dos docentes como pelos
que se preocupam em estudar o papel da linguagem audiovisual na escola e fora dela ou mesmo por
estudos que investigam as relações criadas com ela nos diferentes espaços e redes educativas.
Temos também estudos que relacionam o audiovisual pela perspectiva da animação, os que estudam
as crianças e suas produções mostrando a amplitude que os estudos com o audiovisual podem ter.
Pensar a audiovisualidade em diálogo com a cultura visual nos permite perguntar acerca das
visibilidades ou invisibilidades que nos levam a experimentar o mundo como imagem. A cultura
visual nos ajuda a lembrar que mesmo num mundo onde temos telas nos acompanhando a todo
momento, sendo todos nós já um homo-ecranis, como nos dizem Lipovestky e Serroy (2011),
precisamos nos atentar para o que aprendemos e ensinamos pelo que mostramos e pelo que
omitimos das visualidades que nos cercam. Que discursos transparecem nas visualidades das nossas
pesquisas? Que direitos de olhar como nos fala Mirzoeff (2017), aparecem em nossas pesquisas,
em nossas visualidades compartilhadas? O que vemos e o que deixamos de ver? Que aprendizados
essas experiencias de ver e não ver nos trazem? A partilha das diferentes pesquisas aqui trazidas
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tem o intuito de apresentar essas múltiplas perspectivas abordando desde a questão dos olhares da
escola, dos professores, das crianças e dos jovens que aparecem contemplados em várias pesquisas
mas também do feminino, dos migrantes, dos surdos, dos gays e de todos os que muitas vezes não
estão visibilizados em nossa sociedade.
Saberes e fazeres da docência estão delineados nas ricas contribuições dos trabalhos que
integram a parte 3: “Formação, práticas docentes e TDICs”. Esses constructos propõem uma
diversa gama de possibilidades educativas e investigativas, já concretizadas em múltiplos contextos
de ensino e pesquisa. As práxis e vivências enunciadas revelam grandes potencialidades nas
mediações tecnológicas frente aos desafios contemporâneos que se interpõem à educação básica e
ao ensino superior.
As perspectivas e dimensões articuladas tecem, de modo crítico e reflexivo, melindres do
cotidiano em diálogo constante com as “artes de fazer”, conforme nos aponta Certeau (1980), num
processo de transgressão e insurgência contra modelos enrijecidos e encastelados de educação e
sociedade. As aproximações e problematizações desenvolvidas provocam o movimento de
pensarmos novas formas de olhar o cenário atual, diante de um processo de aculturação digital que
apresenta novos horizontes de interatividade e colaboração mediados por artefatos tecnológicos que
se interconectam à formação e à ação docente.
A parte 4: “Tecnologias, múltiplas linguagens e redes educativas: perspectivas no
Ensino e na Pesquisa” traz trabalhos que dialogam sobre os modos pelos quais as tecnologias têm
sido incorporadas, na contemporaneidade, aos processos de ensino e pesquisa e articulam múltiplas
linguagens mediadas pelas relações entre educação/redes educativas, tecnologia/conhecimento,
fenômenos culturais/práticas comunicacionais, letramentos midiáticos/processos formativos
fazendo emergir novas reconfigurações socioculturais, econômicas e políticas.
Em tempos de sociedade em rede, é imprescindível a inclusão cibercultural (Santos, 2019)
para possibilitar a democratização das informações compartilhadas via redes digitais e promover a
autonomia dos praticantes culturais, não só pela via do engajamento político, via ativismo, como de
autoria por meios das mídias digitais. No cenário atual, em que as relações sociais estão coabitando
os espaços online e presenciais destacamos a importância de compreendermos os fenômenos da
cibercultura e o alcance da mudança nos padrões comportamentais, culturais, pedagógicos e
comunicacionais propagados através das tecnologias.
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Resumo
Esse painel é composto por trabalhos advindos da realização de pesquisas e projetos educativos que
dialogam com movimentos de insurgência advindos de questões relativas ao campo educacional frente
à contemporaneidade, considerando o contexto da cibercultura. O primeiro texto: “Cibercultura e
Educação: uma revisão sistemática de literatura”, de Sandra Souza, traz um panorama importante da
produção de conhecimento acerca da temática proposta, baseando-se na análise de artigos publicados
em periódicos científicos. Dentre seus apontamentos, retrata caminhos de ressignificação de práxis
pedagógicas por meio da cibercultura. O segundo texto: “Dimensões das representações sociais no
contexto das tecnologias e mídias digitais: etnografando o cotidiano escolar”, de Walcéa Alves, Lucas
Coaracy e Viviane Pinheiro, apresenta resultados de pesquisa realizada numa escola municipal de
Niterói, RJ, que indicam a relevância da compreensão de que é fundamental o protagonismo, a
autonomia, a interatividade e a participação efetiva do aluno no planejamento e desenvolvimento de
ações educativas, ampliando espaços de conscientização, ação democrática e coletiva através da
apropriação crítica das tecnologias e mídias digitais. O terceiro texto: “Projeto instituinte ‘A influência
dos povos africanos, europeus e indígenas na cultura brasileira: múltiplas linguagens no debate étnicoracial’”, de Evelyn Sá e Shirley Gomes relata como se deu o desenvolvimento de trabalhos realizados na
Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos, Niterói, RJ, voltados para o conhecimento das raízes
sócio-culturais do Brasil, resgatando a cultura dos povos que formaram a nação, buscando
contextualizar a realidade nacional e local, aliando-as aos conteúdos escolares e culturais trazidos das
indagações e do cotidiano dos próprios estudantes, no sentido de produzir uma aprendizagem
significativa e crítica. Os textos problematizam e tensionam espaços de possibilidade de enfrentamento
a processos de exclusão social e fracasso escolar, diante das perspectivas que se vislumbram na
construção de práxis educativas que dialoguem com as tecnologias e as múltiplas linguagens.
Palavras-chave: Cibercultura; Tecnologias e mídias digitais; Múltiplas linguagens; Diversidade cultural;
Práxis educativas.
CIBERCULTURA E EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Sandra Cristina Morais de Souza – UFPB

INTRODUÇÃO
A palavra mudança sempre acompanhou a história da humanidade. Nas últimas décadas,
ganhou mais impacto, agilidade e fluidez. Avançamos significativamente em várias direções, mas,
com certeza, a revolução tecnológica, mais precisamente a Internet, revolucionou a sociedade. A
conectividade abriu espaços antes impensáveis e saímos de um saber individual para um saber
coletivo, construído e reconstruído cotidianamente.
Essas mudanças impactaram e ainda impactam a realidade, transformando contextos e
abrindo espaços para novos nexos, sejam eles estruturais, sociais, objetivos ou subjetivos. Existem
duas forças que impulsionaram essas mudanças: a evolução da ciência e as novas tecnologias de
produção.
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Ao olhar as transformações decorrentes dessas forças, podemos visualizar as mudanças do
poderio econômico, as alterações nos modelos de produção, a circulação e a acumulação de bens e
de serviços e o processo de globalização, que eliminou as barreiras do mercado.
Considerando o panorama exposto, o objetivo deste estudo foi analisar a produção científica
sobre cibercultura e educação publicada em artigos nacionais entre 2010 e 2019. Esperamos que
este trabalho possa contribuir com as investigações que vêm sendo realizadas acerca desse tema.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No final do século XVIII e no princípio do seguinte, o termo germânico kultur era utilizado
para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa
civilization referia-se, principalmente, às realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram
sintetizados por Edward Tylor (1832-1917), no vocábulo inglês culture, que, “tomado em seu
amplo sentido etnográfico, é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis,
costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma
sociedade” (TYLOR, 1871, p. 1 apud LARAIA, 2007, p. 25).
Para Thompson (1995), embora a compreensão de cultura recaia no olhar antropológico, não
é possível destituí-la da realidade, descontextualizando-a da materialidade de seu processo
histórico. Nesse sentido, a cultura só pode ser considerada no contexto amplo do desenvolvimento
histórico, atrelada ao conceito de sociedade e de economia. Ao atar a compreensão de cultura ao
conceito de sociedade e de economia, podemos compreender a cultura como algo que se
movimenta, que evolui, um processo em constante mudança, cujos sentidos e valores se modificam
conforme cada período histórico.
Para ampliar o debate a respeito da relação entre cibercultura e educação, precisamos
discutir sobre alguns termos que acompanham esse debate. Pierre Lévy, considerado um pioneiro na
pesquisa sobre ciberespaço, compreende-o como um momento decisivo de unificação da
humanidade. Saímos de uma escala local e regional para uma global. Nesse contexto, o ciberespaço
seria o elemento unificador, em que haveria o contato de bilhões de cérebros, constituindo o que o
autor chama de ‘hipercórtex’, ou seja, um grande cérebro, onde se centraria o arquivo de toda a
produção e memória humana (LÉVY, 2001).
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Segundo Lévy (1999), a cibercultura é um processo de mutação de formas de trabalhar, de
se relacionar e de se sociabilizar, realizada a partir da existência do ciberespaço e de suas
características novas.
A partir da leitura que fizemos do autor e da definição de cibercultura, podemos
compreendê-la não apenas como uma cultura produzida em termos de ciberespaço, mas também
como uma dimensão da cultura contemporânea, que encontra no ciberespaço o principal lugar para
se manifestar.
Por fim, mas sem a pretensão de concluir essa discussão, ressaltamos que os textos de
Thompson e Lévy foram decisivos para uma leitura mais aprofundada acerca dos conceitos de
cultura e cibercultura.
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura, que é adequado para se buscar um
consenso sobre um tema específico e sintetizar o conhecimento de dada área por meio da
formulação de uma pergunta, da identificação, da seleção e da avaliação crítica de estudos
científicos contidos em bases de dados eletrônicas.
A pergunta de pesquisa foi: Como se encontra o conhecimento científico já produzido no
Brasil sobre cibercultura e educação? A busca de artigos foi realizada no Portal da CAPES
(periódicos), a partir dos descritores ‘cibercultura’ e ‘cibercultura e educação’. Para selecionar os
artigos, primeiramente, lemos os resumos das publicações selecionadas, com o objetivo de refinar a
amostra por meio de critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos artigos originais publicados
entre 2010 e 2019 e oriundos de estudos desenvolvidos no Brasil.
Os critérios de exclusão foram dissertações, teses e demais textos que não atendiam às
expectativas da pesquisa. Por meio desse processo, a amostra final foi constituída de 28 artigos. A
análise dos artigos consistiu na leitura dos resumos e, em seguida, na elaboração de um quadro dos
dados coletados com informações de cada pesquisa, a saber: título, ano de publicação, autores e
revista/periódico. Também foi feita uma análise temática de conteúdo por meio da leitura e da
releitura dos resumos, a fim de identificar o objetivo do estudo, a metodologia utilizada e os
resultados.
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RESULTADOS
Na pesquisa bibliográfica realizada no portal de periódicos da CAPES, encontramos 28
artigos científicos que atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos. Para facilitar a análise e a
apresentação dos resultados, elaboramos um quadro com dados por título, ano de publicação,
autores e revista/periódico. Tivemos o seguinte demonstrativo: um artigo publicado no ano de 2010;
três, em 2012; três, em 2013; dois, em 2014; um, em 2015; três, em 2016; dois, em 2017; dez, em
2018, e três em de 2019.
Em relação ao periódico com o maior número de publicações, destacou-se a Revista Espaço
Acadêmico, que publicou três artigos sobre o tema. Convém salientar que os demais artigos da
amostra são oriundos de revistas multidisciplinares, que abrangem publicações que ressaltam a
cultura, a tecnologia, a filosofia, a comunicação, entre outros.
No que se refere à quantidade de autores, foram encontrados artigos publicados por dois ou
três autores, a maioria da área de Educação, além de Ciência da Computação, Filosofia e
Linguística. Quanto à titulação acadêmica, os autores eram, majoritariamente, doutores, mestres,
doutorandos, mestrandos e especialistas. Na busca pelas expressões ‘cibercultura’, ‘cibercultura e
educação’, destacamos os objetivos de cada estudo a partir do olhar dos seus autores.
Barreto (2010) desenvolveu um trabalho sobre os conceitos de cibercultura, interatividade,
ambientes virtuais de aprendizagem e educação a distância. O artigo de Malaggi e Marcon (2012)
teve o objetivo de argumentar sobre as necessidades de ressignificar os processos educativos que
emergem do contexto da sociedade contemporânea, configurada por uma nítida inter-relação entre
cultura e tecnologias de caráter digital.
O trabalho de Guilherme, Giraffa e Martins (2018) teve o objetivo de discutir sobre as
políticas educacionais das organizações internacionais, especialmente as relativas à cidadania global
e suas implicações para a cibercultura / ciberespaço. Santos e Weber (2013), a partir do referencial
teórico de Santos (2005), discutiram sobre as possibilidades de práticas pedagógicas para uma
aprendizagem ubíqua, levando em consideração uma abordagem multirreferencial do currículo.
Santos e Martins (2018) apresentaram os resultados de um estudo exploratório, em que
desenvolveram uma oficina de produção de cibervídeos na graduação em Pedagogia da
Universidade do Estado do Rio. O estudo de Borges e de Fernandes (2018) buscou compreender
quais são os conceitos de raça e de racismo que são compartilhados nas mídias sociais digitais e
como esse espaço pode contribuir para um debate crítico e para fortalecer a educação antirracista.
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Amaral e Santos (2018), em seu estudo, teceram considerações a respeito das contribuições
de Michel Foucault para a Educação e o papel da Biopolítica e suas inter-relações com o currículo
nos cotidianos escolares. Oliveira, Porto e Alves (2019) fizeram um estudo sobre o potencial dos
memes de redes sociais digitais como objetos de aprendizagem, autoria visual e produção
colaborativa na Cibercultura.
Malaggi (2012) trouxe uma reflexão sobre as implicações filosóficas e sociais no contexto
de utilização da Informática na Educação. Em seu artigo, Lima, Carvalho e Júnior (2018) se
propuseram a investigar as implicações teórico-práticas da linguagem emocional na docência
online.
Teixeira (2012) apresentou, em seu estudo, a ideia de que as tecnologias afetam diretamente
a forma como nos comunicamos e aprendemos e que a cibercultura, marcada pelas tecnologias da
inteligência, autoriza o estabelecimento de processos educativos mais ricos, criativos e inovadores.
O artigo de Ribeiro e de Santos (2018), inserido no contexto da pesquisa-formação, teve o propósito
de apresentar as tessituras epistemológicas e metodológicas na educação presencial e online na
docência do ensino superior que, engendradas de sentidos e em ato, possibilitaram construir a noção
de ciberautorcidadão.
Brito, Knoll e Simonian (2017) apresentam os resultados de uma experiência do Grupo de
Estudo e Pesquisa Professor, Escola e Tecnologias Educacionais (Geppete), ao planejar,
desenvolver e avaliar a formação: “Tecnologias e Educação na Cibercultura”, o qual é integrante do
projeto de formação continuada de professores – EduPesquisa.
Maciel, Brum e Gritti (2019) apresentaram o resultado de uma pesquisa realizada em uma
escola municipal localizada em um Assentamento Rural da Reforma Agrária, no município de
Pedras Altas - Rio Grande do Sul. O estudo foi realizado com alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental.
O artigo de Primo et.al. (2017) visou estudar como o amplo leque de serviços de
comunicação on-line participa da criação e da manutenção de relações interpessoais na
contemporaneidade. O trabalho investiga como os usos de diferentes plataformas digitais vem
transformando as práticas de sociabilidade e as conversações no contexto da cibercultura, a partir da
articulação de perspectivas teóricas e empíricas sobre esses temas.
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Santos, Carvalho e Pimentel (2016) apresentam os dados de uma pesquisa-formação na
cibercultura sobre a mediação docente com os cursistas da disciplina Informática na Educação, do
Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância da UERJ/CEDERJ/UAB.
Cruz Júnior (2018) buscou problematizar a noção de nativos digitais e o entendimento
sociocognitivo dos jovens e das crianças e recorreu ao diálogo com a comunicação ubíqua e as
culturas globais. Giglio (2017) visou identificar e refletir sobre o uso geral de tecnologias de
informação e comunicação (TIC) no âmbito educacional.
Soffner e Kirsch (2014) fizeram um estudo com o objetivo de estudar a gestão da práxis
educativa no contexto da cibercultura com o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis para os
processos de ensino e aprendizagem. Mill (2014) analisou os princípios da flexibilidade na
educação e suas implicações na qualidade do ensino e da aprendizagem na Educação a Distância
(EaD).
Veloso e Bonilla (2018) desenvolveram um trabalho com a finalidade de destacar a autoria
docente na criação de atos de currículo condizentes com o contexto da cibercultura no cotidiano
escolar. O estudo de Borges e de Oliveira (2016) teve o objetivo de refletir sobre as modificações
cognitivas e identitárias nos/dos sujeitos da sociedade digital – denominados aqui de sujeitos
imersivos, no sentido proposto por Santaella.
O trabalho de Paz et al (2016) objetivou compreender como se estruturam os processos
formativos de um integrante do Mídia NINJA (MN) e suas relações com o ativismo no contexto da
cibercultura.

Silva e Bezerra (2018) apresentam os resultados de uma pesquisa de iniciação

científica (PIBIC) sobre a cultura acadêmica e o processo de hibridação com a cibercultura. O
estudo teve o objetivo geral de verificar de que maneira as mediações entre os aprendentes e as
tecnologias intelectuais digitais favorecem ou restringem a ressignificação da cultura acadêmica.
Em seu artigo (2013), Cavalcanti propõe uma reflexão sobre as relações e os processos de
comunicação promovidos pelas redes digitais e os meios de comunicação de massas, no sentido de
perceber, na contemporaneidade, como ambos se integram e se complementam em suas práticas.
Rebouças, Inocêncio e Santos (2019) apresentam um olhar privilegiado sobre a utilização dessas
novas mídias para um processo de ensino-aprendizagem inovador e dinâmico voltado para a
validade empírica.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

35

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Santos et. al. (2015) desenvolveram uma pesquisa sobre a processão da cibercultura e seu
entrecruzamento com a educação e apontaram cenários e possibilidades em um tempo de
transformações.
Ferreira e Vilarinho (2013) compreendem o ciberespaço como uma extensão da própria vida
do adolescente, a qual ultrapassa a separação entre o virtual e o real e, ao mesmo tempo, defende a
apropriação crítica e criativa das redes sociais on line.
Quanto aos aspectos metodológicos, foi empregada a abordagem qualitativa. Em relação ao
tipo de estudo, são majoritariamente bibliográficos, exploratórios e descritivos. É importante
salientar que os delineamentos metodológicos dos estudos são coerentes com os objetivos traçados,
embora seja perceptível que as pesquisas de caráter bibliográfico foram predominantes, o que
demonstra uma análise da produção do conhecimento acerca da temática.
CONCLUSÃO
Neste artigo, a discussão foi pautada no conceito de cibercultura, especialmente nas questões
que envolvem a educação, objeto de nossa investigação. A pesquisa nos levou a conhecer um pouco
mais de uma relação tão presente em nossa sociedade. Os estudos sobre cibercultura e educação são
sobremaneira interessantes, desafiadores e instigantes. Com a revisão sistemática da literatura, foi
possível transitar por várias perspectivas de estudos e as preocupações que os autores tiveram ao
abordar o tema. Os conceitos de cibercultura e de ciberespaço nortearam os estudos e abriram um
leque na perspectiva de ressignificar os processos educativos em uma sociedade cada vez mais
digital.
Conforme avançamos na revisão, encontramos uma preocupação acerca das políticas
educacionais que envolvem a cibercultura. A linguagem emocional, que envolve a docência no
ambiente virtual, caracterizou-se como um estudo sensível em uma sociedade cada vez mais
individual. Outros estudos contemplaram o papel da tecnologia na aprendizagem e no ciberespaço.
Vale refletir, também, sobre as barreiras encontradas nas metodologias que cercam a
educação on-line. Vale destacar, ainda, os estudos que priorizaram a questão do racismo nas mídias
sociais, como um fator que merece atenção e cuidado, além do uso indevido dos recursos digitais.
Fomos agraciados com a leitura dos estudos que contemplaram os elementos da subjetividade
humana, como a identidade dos sujeitos na sociedade digital. Nessa mesma direção, discutimos
sobre os adolescentes na sociedade virtual e o ciberespaço como uma extensão do seu corpo.
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À guisa de conclusão, somos convidados a deixar aberta a perspectiva de novos estudos
sobre o tema abordado. As leituras feitas nos possibilitaram perceber que as mudanças no conceito
de cultura são díspares e, às vezes, contraditórias, porque envolvem posicionamentos, crenças,
concepções e valores que se modificam no contexto histórico e temporal. Entretanto, mesmo em
meio ao turbilhão de informações e de mudanças na sociedade em rede, convém perceber as
contribuições do ciberespaço na educação.
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ANEXO
Quadro 1. Distribuição dos artigos pesquisados de acordo com o título, o ano, os autores e a revista/periódico
Título

Ano

Autor/es

Revista/periódico

Os desafios da educação: a cibercultura na
educação e à docência online

2010

Nelma Vilaça Paes Barreto

Vértices

Cibercultura e Educação: algumas reflexões
sobre processos educativos na sociedade
tecnológica contemporânea

2012

Vitor Malaggi;

Revista Espaço Acadêmico

A utilização da informática na educação: um
olhar através da cibercultura e do
pensamento pós-moderno

2012

Vitor Malaggi

Revista Espaço Acadêmico

A educação em um contexto de cibercultura

2012

Adriano Canabarro Teixeira

Revista Espaço Acadêmico

Territórios digitais: dilemas e reflexões sobre
práticas de adolescentes na cibercultura

2013

Fátima Ivone de Oliveira Ferreira;

Interacções

Educação e cibercultura: aprendizagem
ubíqua no currículo da disciplina Didática

2013

Indústria cultural e cibercultura
–
aproximações e distanciamentos de conceitos
e práticas na contemporaneidade

2013

Marcus Alexandre
Cavalcanti

Educação na cibercultura: as tecnologias da
inteligência e a práxis educativa

2014

Renato Kraide
Becker Kirsch

Flexibilidade educacional na cibercultura:
analisando espaços, tempos e currículo em
produções científicas da área educacional

2014

Daniel Mill

RIED

Educação como terreno de epifania da
cibercultura: leituras e cenários

2015

Gustavo Souza Santos;

Revista Multitexto

Karina Marcon

Lúcia Regina Goulart Vilarinho
Edméa Santos;

Revista
Educacional

Aline Weber
de

Soffner;

Diálogo

Pádua

Periferia
–
educação,
Cultura & Comunicação

Deise

Revista Intersaberes

Ronilson Ferreira Freitas;
Vivianne Margareth Chaves Pereira
Reis;

Josiane Santos Brant Rocha
Mediação docente online para colaboração:
notas de uma pesquisa-formação na
cibercultura

2016

Virtualização e sociedade digital: reflexões
acerca das modificações cognitivas e
identitárias nos sujeitos imersivos

2016

Processos formativos de uma mídia ninja e as
novas narrativas do ativismo no contexto da
cibercultura

2016

Edméa a Santos;

ETD – Educ. Temat. Digit

Felipe Silva Ponte Carvalho;
Mariano Pimentel
Martha Kaschny Borges

Conjectura: Filos. Educ.

Sandro de Oliveira
T. S. Paz;

HOLOS

C.O. B. Sale;s
N.R. Santos;
S. Junqueira

Conversações fluidas na cibercultura

2017

Alex Teixeira Primo;

Revista Famecos

Vanessa Valiati;

Mídia, cultura e tecnologia

Ludmila Lupinacci
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Laura Barros
Comunicação, educação e tecnologia:
espaços colorativos digitais de ensino e
aprendizagem

2017

Kamil Giglio

Revista Intersaberes

Contra-educação e cibercultura: uma
interlocução possível à luz da cidadania
global

2018

Alexandre Guilherme;

Foro de Educación

Cibervídeos e multiletramentos na educação
online

2018

Cyberativismo e Educação: o conceito de
raça e racismo na cibercultura

2018

Biopolíticas de currículo: notas de uma
pesquisa-formação na cibercultura

2018

Linguagem emocional na prática docente
online: implicações educacionais cotidianas

2018

Lucia Maria Martins Giraffa;
Cristina Martins
Edméa Santos;

Revista Observatório

Vivian Martins
Luzineide Miranda Borge;s

Revista Espaço Acadêmico

Mille Caroline Rodrigues Fernandes

Mirian Maia do Amaral;

Acta
Education

Edméa Santos

Scientiarum.

Caroline Costa Nunes Lima;
Felipe Silva Ponte Carvalho;

Rev. Inter. Educ. Sup.

Dilton Ribeiro Couto Júnior
Ciberautorcidadão:
contribuição
para
pensarfazer a formação docente e discente na
cibercultura

2018

Mayra
Ribeiro;

Rodrigues

Fernandes

Formação continuada de professores em
tecnologia: a “ousadia” na dialogicidade
entre a universidade e a escola

2018

Entre filhos e órfãos da cibercultura:
revisitando a noção de nativos digitais

2018

Gilson Cruz Júnior

Revista Observatório

O professor e a autoria em tempos de
cibercultura: a rede da criação dos atos de
currículo

2018

Maristela Midlej Silva de Araújo
Veloso;

Revista
Brasileira
Educação

de

Hibridações da cultura acadêmica com a
cibercultura: análise das práticas acadêmicas
no ambiente virtual de aprendizagem moodle

2018

em

Irinalda da Silva Bezerra

Edur Revista

Memes de redes sociais digitais enquanto
objetos de aprendizagem na Cibercultura: da
viralização à educação

2019

Kaio Eduardo de Jesus Oliveira;
Cristiane de Magalhães Porto;

Acta
Education

Os desafios da Educação no Campo em
tempos de Cibercultura

2019

Edméa Santos
Gláucia da Silva Brito;
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Ariana Chagas Knoll;
Michele Simonian

Maria Helena Silveira Bonilla
Lebiam Tamar Gomes Silva;

Educação

Scientiarum.

André Luiz Alves
Kety da Costa Maciell;
Paula Fernanda Rodrigues Brum;
Maria Silvana Gritti

Interatividade, m-learning e apropriações das
mídias digitais para a inovação da educação
superior

Revista e-Curriculum

2019

Davi de Menezes Rebouças;
Luana Ellen de Sales Inocêncio;

RELACult
–
Revista
Latino-americana
de
Estudos em Cultura e
Sociedade
Revista Educação e Cultura
Contemporânea

Letícia Adriana Ferreira Pires dos
Santos

Fonte: Portal CAPES (2020)
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Resumo
Este estudo teve o objetivo de analisar a produção científica acerca da cibercultura e da educação.
Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, com artigos pesquisados no Portal da CAPES
(periódicos), a partir dos descritores ‘cibercultura’, ‘cibercultura e educação’. O critério de inclusão
foram artigos nacionais dos anos de 2010 a 2019 e oriundos de estudos desenvolvidos no Brasil. Os
critérios de exclusão foram dissertações, teses e demais textos que não atendiam às expectativas da
pesquisa. Por meio desse processo, a amostra final foi constituída de 28 artigos. A análise dos artigos
consistiu na leitura dos resumos e, em seguida, na elaboração de um quadro dos dados coletados com
informações de cada pesquisa, a saber: título, ano de publicação, autores, revista/periódico. A análise
do estudo foi feita qualitativamente. As publicações analisadas descrevem as relações entre a
cibercultura e o processo educativo, com destaque para conceitos como: mídia, ciberespaço,
comunidade virtual, novas tecnologias, hipertexto, cultura, cultura digital, entre outros. Os estudos
ressaltam que o crescimento do conceito de cibercultura está atrelado ao conceito de ciberespaço, que
apresenta uma nova dimensão social, resultante de um movimento global em que predomina a conexão
em tempo real. O ciberespaço é um espaço de aprendizagem, onde o uso de ferramentas midiáticas se
apresenta como um recurso a ser utilizado pelo docente no processo de ensino e aprendizagem. Por
meio da cibercultura, o docente pode ressignificar sua práxis pedagógica e ter novas possibilidades de
adquirir conhecimentos. A cibercultura é um espaço de manifestações da cultura contemporânea, que
gesta novos valores e práticas sociais.
Palavras-chave: Cultura; Cibercultura; Cibercultura e Educação; Ciberespaço.
DIMENSÕES DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS E
MÍDIAS DIGITAIS: ETNOGRAFANDO O COTIDIANO ESCOLAR
Walcéa Barreto Alves – UFF/Niterói
Lucas Lima Coaracy – UFF/Niterói
Viviane da Silva Pinheiro – C. E. Souza Maia

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta ações e resultados de pesquisa elencando elementos referentes ao
processo de investigação do cotidiano da escola e da sala de aula, sob a temática: “Representações
sociais, tecnologias digitais e o contemporâneo: investigando a escola”, realizada pelo Núcleo de
Estudos

Contemporâneos

em

Educação,

Etnografia

e

Representações

Sociais

(NECEERS/UFF/CNPq), no âmbito da Faculdade de Educação da Universidade Federal
Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano (IACS/UFF).
O locus de pesquisa é uma escola municipal localizada na cidade de Niterói, no estado do
Rio de Janeiro. O encontro com a instituição enquanto campo de pesquisa se deu via contato inicial
com a Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias da Fundação Municipal de Educação de Niterói
(FME-Niterói, RJ).
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O objetivo principal foi compreender como as redes de significação que permeiam os usos e
conceitos relacionados à tecnologia digital circulam e se repercutem nas interações entre os sujeitos
escolares e nas ações educativas. As representações sociais acerca do papel das tecnologias digitais
no contexto contemporâneo e sua influência sobre os processos de ensino-aprendizagem ocorridos
na escola são o objeto de estudo desta pesquisa.
As motivações para esta investigação se deram mediante estudos e pesquisas que apontam
para o crescente desinteresse de estudantes pelo processo de ensino realizado nas escolas, o que, em
muitos casos, culmina em processos de “fracasso escolar” e exclusão educacional (MATTOS e
FONTOURA, 2009; ALVES e RANGEL, 2019).
No contexto das investigações desenvolvidas, observa-se que há um deslocamento de
significados e valores relativos ao processo de produção do conhecimento que extrapola os
conteúdos e metodologias de ensino que a escola tradicional desenvolve. Um descompasso parece
se configurar entre o que ocorre dentro e fora dos muros da instituição escolar, embora ainda seja
vista pelos alunos como um importante lugar de formação para a vida, de formação humana
(ALVES e RANGEL, 2019). Em diálogo com essa dimensão, denota-se a grande relevância de
compreendermos quais são as representações sociais que circulam e se constroem no ambiente
escolar, visto que estas permeiam o cotidiano e contribuem para a construção e embasamento de
práticas, comportamentos, concepções e imagens acerca dos elementos da realidade, do contexto de
vida dos indivíduos. Elas, enquanto produto do diálogo constante entre individual e o coletivo, num
movimento dialético, configuram e são configuradas nas e pelas dinâmicas estruturais da sociedade
(MOSCOVICI, 2003). Diante desta condição, as subjetividades são fortemente influenciadas pelas
condições sociais que se colocam nos processos coletivos, do mesmo modo que dão retorno e
colaboram para significar e dar sentido aos mesmos (BERGER E LUCKMANN, 1983).
No contexto atual, encontramo-nos num enquadre em que as tecnologias digitais demarcam
um papel importante nos processos interacionais e sociais, o que entremeia a formação das
representações sociais. As tecnologias não provocam este fenômeno por si só, mas pelo processo
humano de sua apropriação nos modos de vida e de interação, que acabam por configurar o que
Lévy (1999) denomina por cibercultura. Neste cenário, os processos de acesso à rede se ampliam,
reconfigurando o ser e o estar dos indivíduos no mundo.
Destarte, a escola, enquanto locus privilegiado de promoção de processos de ensinoaprendizagem intencionais, com conteúdos pré-selecionados, se constitui enquanto uma “tecnologia
de época” (SIBILIA, 2012), um artefato com objetivos específicos de produção que entra em
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contraste com outros espaços de aprendizagem e produção de saberes da sociedade contemporânea:
as mídias, as redes, o ciberespaço. Os indivíduos que participam do contexto escolar veem-se diante
de dimensões díspares dentro e fora deste ambiente que, demarcado por muros e paredes, por vezes,
parece manter-se estanque às dinâmicas de aquisição de conhecimentos que ocorrem no seu
exterior. Mas não. Essa cisão já não é possível, pois as subjetividades que constituem esse cotidiano
estão imersas e conectadas com outras representações e outras formas de conhecer, ser, interagir.
Essas questões que perpassam a escola tradicional, deixam explícito que essa instituição não é o
único lugar onde crianças, jovens e adultos podem acessar o conhecimento: há outros lugares de
acesso e há outros fóruns de produção de saberes. Esses locais são configurados, em grande parte,
na contemporaneidade, no contexto das tecnologias digitais, que estão presentes de maneira
contundente na vivência cotidiana de grande parte dos indivíduos. As tecnologias, enquanto
extensão do homem, se configuram também como elementos que estendem o alcance de espaços de
aprendizagem a planos que se expandem e se capilarizam via rede, apresentando configurações
diferenciadas de interação, construção e acesso ao conhecimento.
Neste sentido, a pesquisa tem se desenvolvido no intento de compreender a relação entre as
representações sociais dos alunos sobre as tecnologias digitais e a escola no contexto
contemporâneo para que, a partir do que dizem, pensam e do modo como interpretam o cotidiano,
possamos analisar e construir estratégias e práticas de inclusão e inovação na educação básica.
Diante deste fato, considera-se premente a escuta deste sujeito – o aluno -, sobre as suas maneiras
de construir conhecimento diante das demandas e ofertas da contemporaneidade.
O desenvolvimento da pesquisa buscou, a partir da escuta dos sujeitos, da imersão no locus
de estudo e da análise dos dados produzidos trazer à luz elementos que nos permitam olhar o
contexto a partir da ótica do outro, constatando a realidade para conhecê-la e pensar caminhos em
colaboração com os sujeitos da pesquisa.
Mediante o compromisso com a produção acadêmico-científica que preza pelo rigor
metodológico e pelo retorno social de seus resultados, buscamos apontar horizontes que orientem
para a ressignificação e reconfiguração das formas de se relacionar o conhecimento sistematizado
nas escolas com o contexto dos alunos inseridos na era digital, onde os processos sociais são
entremeados pelas estruturas de I&C (Informação e Comunicação).
A metodologia da pesquisa se constitui mediante articulação entre a teoria, a imersão no
campo e a análise progressiva de dados produzidos, que são provenientes dos cadernos de campo,
de materiais produzidos, da leitura e discussão de autores nos quais a pesquisa se respalda.
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Diante dos pontos apresentados, indicamos que esse texto tratará dos processos de pesquisa
desenvolvidos, de alguns desdobramentos no locus de estudo e das contribuições e análises
realizadas acerca da temática proposta.
METODOLOGIA
O processo de pesquisa se desenvolveu em etapas simultâneas, incluindo-se levantamento e
análise bibliográfica a partir da leitura de autores de referência na temática do projeto e elaboração
de mapas conceituais, discussão no grupo de pesquisa, realização do trabalho de campo e análise
progressiva e processual dos dados.
A elaboração dos mapas conceituais baseia a etapa de levantamento e análise bibliográfica
de cunho qualitativo e consiste numa técnica de estudo que tem se configurado como importante
instrumento metodológico de estudo e pesquisa (NOVAK e CAÑAS, 2010; OLIVEIRA e MARIA,
2014). A partir da leitura dos autores, a análise dos textos e compartilhamento dos mapas
conceituais, a equipe desenvolve proposições teórico-reflexivas que embasam a pesquisa e a análise
de dados.
O trabalho de campo se desenvolve a partir da abordagem multimétodos (GÜNTHER et al,
2008; JOHNSON e ONWUEGBUZIE, 2004) que atende às características do objeto de estudo (o
contexto, o conteúdo e a estrutura das representações sociais). A Psicologia Social apresenta
contribuições mediante as proposições teórico-metodológicas da abordagem estrutural da Teoria
das Representações Sociais (TRS) (ABRIC, 2000). A abordagem processual da TRS
(MOSCOVICI, 1978, 2003 e JODELET, 2005), se configura enquanto aporte para a compreensão
dos aspectos constitutivos de construção das representações sociais, intermediados pela construção
de sentidos. Como instrumento metodológico, temos a aplicação de questionário de evocação livre e
posterior processamento estatístico dos dados levantados. A aplicabilidade dessa metodologia na
pesquisa se dá através da necessidade de se captar os elementos estruturantes da representação
social acerca da tecnologia pelos alunos da educação básica. No sentido de compreender de modo
mais profundo dos aspectos que circundam o objeto de pesquisa, entendemos a abordagem
etnográfica como eixo teórico-metodológico principal. A etnografia tem como premissa a imersão
do pesquisador no campo a partir de uma descrição densa dos fatos observados (GEERTZ, 1989),
buscando significar os dados a partir da visão dos próprios participantes, contextualizando as
análises com a realidade em que estão inseridos (MATTOS, 2001, 2006; ERICKSON, 2004).
Tendo como base metodológica a etnografia em educação num processo de observação participante,
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o pesquisador integra-se à dinâmica do espaço da escola e da sala de aula observando as interações,
ouvindo as falas dos alunos relativas aos meios tecnológicos e mídias digitais dentro e fora do
espaço educativo para, assim, compreender sua significação no contexto educacional.
Um princípio que dá enfoque à pesquisa é a perspectiva “bottom-up”, que consiste numa
inversão piramidal do olhar para as questões educacionais, partindo-se da base (o aluno) para o topo
(gestores educacionais). A partir desta concepção, a investigação se desenvolve priorizando a voz de
alunos e alunas em suas significações sobre a escola, o papel do uso das tecnologias digitais na
contemporaneidade e suas repercussões nos processos de interação cotidianas e nas práticas educativas,
mediante a proposição de análises crítico-reflexivas sobre o uso de ferramentas digitais interativas, seja
no ambiente escolar ou no seu dia-a-dia.
Os instrumentos de pesquisa foram: observação participante, descrição densa, realização de
grupos focais e aplicação de questionários de evocação livre. Foram realizadas gravações de áudio e
vídeo dos grupos focais.
O processo de análise dos dados se desenvolve processual e progressivamente durante a
realização da pesquisa. O trabalho contínuo na escola se desenvolve sob a perspectiva da construção de
hipóteses progressivas (HAMMERSLEY e ATKINSON, 1983), que consiste em um processo analítico
em constante interação com o campo, a partir das significações que emergem das situações observadas e
vivenciadas, considerando-se a ótica do próprio sujeito da pesquisa. Diante disto, a discussão proposta
passa pela realização da análise e interpretação de dados que se dá num continuum, dialeticamente,
durante todo o processo de investigação e análise.

As análises são orientadas pelas dimensões das representações sociais, a atitude, a
informação e o campo de representação (MOSCOVICI, 1978; 1994; 2003), empregando-se a
metodologia de análise de conteúdo, fundamentada em Bardin (1977). Os dados levantados pelos
cadernos de campo, transcrições de áudio e vídeo são analisados com auxílio do software Atlas.ti.
Os dados levantados pelo questionário de evocação livre serão processados pelo software
EVOC/OpenEVOC 0.84 (versão livre - disponível em http://www.hugocristo.com.br/projetos/
openevoc/index.php?msg=4), elucidando a estrutura da representação social (ABRIC, 2000;
VERGÈS, 1999, 1992).
A sistematização do processo analítico se dá a partir da tematização das categorias e resultados
das análises.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS
Nesse artigo apresentaremos os dados e análises produzidas a partir da observação
participante referentes a recortes específicos do período de realização da pesquisa.
Durante o período de dois anos (2018 e 2019) foram acompanhadas 4 turmas pela equipe:
uma turma de aceleração da aprendizagem do 4o ciclo, outra do 3o ciclo, uma turma do 6o ano e
outra do 9o ano do Ensino Fundamental. Os estudantes dessas turmas tinham entre 11 e 18 anos de
idade
Em uma das turmas (turma de aceleração do 4o ciclo) eram desenvolvidas ações relativas a
um projeto de robótica educacional, coordenado pela professora de artes, em articulação com
professores de ciências e matemática.
O projeto de robótica se desenvolveu a partir da temática “acessibilidade”, proposta pela
FME. Os estudantes precisavam montar e motorizar três peças (sendo uma delas com movimentos
programados): duas pré-indicadas (um helicóptero e um teleférico) e uma de livre escolha (um
carro). A primeira etapa se consistiu em montagem e motorização das peças construídas com
módulos de encaixe pré-fabricados, a partir de slides (um tutorial) desenvolvidos previamente e
disponibilizados pela FME, mediante colaboração realizada com o curso de engenharia da UFF.
Após a realização dessa etapa, concluída a montagem e motorização dos protótipos, os mesmos
deveriam ser montados com material reutilizável, de modo que os estudantes teriam que replicar o
protótipo à etapa de criação de módulos e engrenagens a partir de sucata, que também, ao serem
finalizadas, seriam motorizadas e teriam movimentos programados via software livre (Scratch), pela
conexão com uma placa arduíno. Ao final, foi criada uma ambientação para as peças, que foi
construída em forma de maquete, através do diálogo da professora com a turma. Eles escolheram
ilustrar o turismo acessível.
Mediante as observações realizadas, verificamos que o projeto mobilizou a turma e
identificamos que os alunos se mostraram mais conectados e envolvidos na etapa de construção das
peças, ao utilizarem a sucata - etapa que permite maior desafio e criatividade - do que na primeira
fase de montagem, composta por peças e etapas já pré-determinadas e compartilhadas com os
alunos por um tutorial apresentado através de slides. Os estudantes se envolveram no processo de
buscar materiais e criar, através da mediação dos professores, as peças, engrenagens e encaixes;
fazer a montagem; utilizar o software para programar os movimentos; motorizar e criar uma
ambientação para as peças – uma maquete, que foi apresentada em uma feira de Robótica
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Educacional, no contexto de uma Feira de Ciência e Tecnologia organizado pela Fundação
Municipal de Educação de Niterói. Esta etapa final evidenciou uma clara demanda por
protagonismo, criatividade, envolvimento e colaboração, o que resultou em maior autoria e
apropriação do processo de construção, tendo sido refletido no dia da apresentação do trabalho
realizado no evento já citado.
Mediante as falas, gestos e eventos ocorridos que há um processo cultural veiculado no
contexto das tecnologias e mídias digitais que se voltam para o entretenimento, a formação de
opiniões e comportamentos sociais.
Entendemos que a forma do estudante se posicionar e interagir com a escola e com os
processos educativos nela desenvolvidos, é grandemente influenciado pelo contato que têm com as
mídias e tecnologias digitais e, para além disso, os contatos que elas possibilitam e ampliam. As
múltiplas conexões que se estabelecem no contexto do ciberespaço e da cibercultura desencadeiam
processos cognitivos que se constituem nos limítrofes entre o “real” e o virtual, a interconectividade
e o “isolamento”, a interatividade e a receptividade passiva, a midiatização e a leitura crítica das
mídias, a apropriação e a expropriação, a alienação e a conscientização.
Diante disto, problematizamos, para além da presença das tecnologias digitais na escola, se
as dimensões relacionadas às representações que envolvem os seus usos e conceitos têm sido
consideradas nos processos educacionais.
Em um dos eventos ocorridos durante a pesquisa, analisamos a presença da tecnologia
enquanto um artefato utilizado pela professora para problematizar questões e conteúdos curriculares
referentes à sua disciplina. Numa aula História, foi projetado o filme “Doze Anos de Escravidão” 1,
com o objetivo de fomentar a temática da escravidão e do debate histórico racial. Nesta mesma aula
foi visível a interação sistemática dos alunos com as problemáticas presentes na película. A todo
momento, eles se questionavam sobre o porquê, na visão deles, da falta de reação do protagonista
frente à opressão incisiva do senhor de escravos. Em determinando momento da dramaturgia alguns
alunos levantaram a pergunta: “- Por que ele não reage à agressão?”. Tal fato proporcionou à
professora elementos para problematizar o contexto ao qual a obra se remetia, à questão colocada
enquanto naturalização da violência, entre outros.

Dados da Ficha técnica - Diretor: Steve McQueen; Roteiro: John Ridley; Ano de produção: 2013; Duração: 134 min;
País: Estados Unidos da América; Gênero: Drama, Histórico.
1
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Outro evento ocorre durante uma cena em que o personagem principal é agredido pelo dono
da fazenda na qual era mantido cativo. Um aluno exclamou: “- Tinha que ser preto! Se fosse branco
já teria ido embora”. A1 é um aluno negro, morador do bairro Ilha da Conceição (mesmo bairro da
escola). Tal afirmativa nos leva a questionar quais são os elementos que embasam a afirmação e a
visão de A1 exposta nessa fala. Que significados permeiam essa afirmativa? Quais são as
representações que acabam por influenciar sua fala?
Em primeira instância de análise, pensamos o quão enraizado se faz o racismo na sociedade
brasileira ao ponto de um indivíduo negro, aparentemente, não se aperceber na problemática da
frase dita – uma suposta superioridade intelectual do branco que identificaria de imediato a agressão
e reagiria ou fugiria da situação.
Ao mesmo tempo, a afirmativa de A1 e dos demais alunos ao questionarem a não reação de
Solomon frente à agressão iminente, nos leva à reflexão sobre o potencial das tecnologias e das
mídias audiovisuais, tal como o cinema, para a mediação de debates que problematizam questões
sociais e permeiam a construção da criticidade frente a elementos e conceitos cristalizados. Os
dados, mediante as reações, envolvimento e participação dos alunos, develam o quanto há potencial
no uso das mídias e novas tecnologias em sala de aula, no intuito de promover criticidade e
pensamento autônomo (a partir do debate e da dialogicidade) (FREIRE, 1978, 1987). Nesse sentido,
a tecnologia se apresenta como ferramenta facilitadora da compreensão e problematização de temas
que tenham relevância para o aluno, a partir da mediação do professor conectado aos conteúdos
abordados na disciplina.
No Brasil, o sistema educacional tende ao conservadorismo quando se trata da
implementação de tecnologias no âmbito da escola. Mesmo quando são aplicados projetos como o
de robótica educacional é perceptível que a oferta da atividade não é inovadora dos processos
educacionais por si só. Ela depende da mediação e do modo como os estudantes vão significando e
se significando dentro do processo de construção desse conhecimento. As tecnologias, em si,
podem ser um atrativo inicial, no entanto, se elas estiverem descoladas de uma proposta de efetiva
participação da ação cognoscente, tende-se a se perpetuar a educação bancária, atendendo a um
perfil de reprodução, que implica em pouca autonomia tanto do docente quanto do discente para o
desenvolvimento de estratégias inovadoras.
A interação dos alunos com as tecnologias, podem facilitar a dialogicidade com o professor,
a troca de conhecimentos, trazendo à tona significações do lugar social do próprio estudante. Por
diversas vezes, no trabalho de campo, os alunos de uma das turmas analisadas fizeram referência ao
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jogo eletrônico Free Fire2, muito popularizado entre os estudantes. Permeada pela questão da
mídia, a realidade se reflete na voz dos alunos, levando-nos a refletir sobre questões que emergem
do campo. Em mais uma cena de sala de aula, em uma das aulas de língua portuguesa, um aluno
menciona: “- Nunca viu uma droza (arma do jogo Free Fire) com o tráfico, mas que já vi uma
‘AK47’!”. A fala é complementada pelos gestos do aluno, que levanta os braços, com que
empunhando uma arma, de modo similar aos mostrados nos filmes de guerra. Esse evento nos
permite conjecturar que a realidade social do estudante reflete aspectos de violência, de modo que,
mediante sua interação com uma situação semelhante num ambiente virtual, esses elementos
emerjam como representação e significação do espaço social.
As análises dos dados apontam elementos relevantes, que esboçam caminhos para o
entendimento dos processos culturais da realidade do grupo pesquisado. Mais do que isso: apontam
para a percepção de que as representações sociais acerca da tecnologia têm relação direta com o
cotidiano e com os aspectos simbólicos que circundam a sala de aula e os processos de ensinoaprendizagem. A questão fundamental que se apresenta é: como viabilizar práticas educacionais
que dialoguem com o as significações promovidas por intermédio da tecnologia? Como os
educadores podem fazer uso de artefatos midiáticos (como um jogo eletrônico, por exemplo) para
estimular o debate sobre questões sociais relevantes para os alunos?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os elementos levantados e estudos realizados apontam ressignificações na compreensão
acerca das tecnologias enquanto elemento potencial de práxis educacional. Para além das
tecnologias, são fundamentais ações educativas que possibilitem protagonismo, autonomia,
interatividade e participação efetiva no planejamento e desenvolvimento de ações, ampliando
espaços de conscientização, ação democrática e coletiva através da apropriação crítica das mídias.
A pesquisa apontou que as representações acerca das tecnologias constroem redes de significação
em que se configura como essencial aproximar os processos escolares das realidades e processos
interacionais que os alunos desenvolvem no contato com artefatos tecnológicos e midiáticos de
modo a compreender as múltiplas linguagens que se perfazem no contexto das culturas juvenis,

“Garena Free Fire é um jogo eletrônico mobile de ação-aventura do gênero battle royale, desenvolvido pela 111dots
Studio e publicado pela Garena. O jogo obteve um beta aberto em novembro de 2017 e foi lançado oficialmente para
Android e iOS em 4 de dezembro de 2017”. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Garena_Free_Fire
2
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tendo como horizonte a autoria e emancipação nos processos de produção de saber e de exercício da
cidadania.
É necessário que entendamos não só a relação dos jovens com o instrumento tecnológico em
si, mas também como as informações estão sendo representadas naqueles instrumentos e se essas
representações dizem respeito a suas próprias narrativas, a forma como eles vivem, a seus gostos,
seus hábitos, sua comunidade. Para que dessa forma, a educação possa extrapolar e reconfigurar os
limites do ambiente escolar.
Neste sentido, a pesquisa ampliou o nosso olhar sobre o entendimento das tecnologias num
conceito mais amplo de midiatização e múltiplas linguagens. Estamos em constatação que a
construção das representações sociais dos alunos sobre as tecnologias, estão muito relacionadas às
mídias, aos produtos midiáticos e ao seu “consumo”, em especial no que tange ao entretenimento.
A pesquisa apontou que o diálogo entre as tecnologias digitais e a escola é um espaço em
disputa. Nessa perspectiva, torna-se relevante, a construção do uso crítico das mídias – dentro e fora
dos muros escolares – em diálogo com o protagonismo do estudante, tecendo caminhos de exercício
de cidadania autônoma e autoral, que apresente efetiva contribuição para a construção de uma
sociedade democrática, mais justa e igualitária.
Importante externar nosso agradecimento à PROPPI/UFF, PROEX/UFF, PROAES/UFF,
DPD/UFF, à FAPERJ e ao CNPq, destacando a importância das agências e programas de fomento à
pesquisa no processo de produção de conhecimento científico no contexto do nosso país.
Nesse sentido, compreendemos que as múltiplas linguagens que se inserem no contexto das
tecnologias e mídias digitais (cinema, audiovisual, games, robótica etc) podem ser poderosos
aliados no processo de autoria e autonomia dos estudantes da educação básica frente aos conteúdos
formais escolares no processo de aprendizagem. A potencialização desse debate pode promover
ações para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à integração da tecnologia no campo da
educação na busca pela elaboração sistemática de projetos educativos que fomentem a criticidade, a
criatividade e a conscientização, com vistas à participação social emancipatória.
Acreditamos que a transformação do sistema educacional deve partir da perspectiva dos
próprios estudantes, compreendendo suas realidades e a linguagem das culturas juvenis.
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Resumo
Esse artigo apresenta análises acerca das redes de significação que permeiam os usos e conceitos
relacionados à tecnologia digital e o modo como se repercutem nas interações entre os sujeitos
escolares e nos processos de ensino-aprendizagem. A investigação foi realizada pelo Núcleo de Estudos
Contemporâneos em Educação, Etnografia e Representações Sociais (NECEERS/UFF), numa escola
pública da rede municipal de Niterói, RJ. Foi desenvolvida uma pesquisa multimétodos, articulando as
proposições teórico-metodológicas da etnografia de sala de aula (MATTOS, 2001; ERICKSON, 2004)
e das abordagens processual e estrutural da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978,
2003; JODELET, 2005; ABRIC, 2000). O trabalho parte da perspectiva “bottom-up”, que consiste numa
inversão piramidal do olhar para as questões educacionais, partindo-se da base (o aluno) para o topo
(gestores educacionais). priorizando a voz de estudantes da educação básica. As análises são orientadas
pelas dimensões das representações sociais, a atitude, a informação e o campo de representação e pela
análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Os resultados são sistematizados a partir da tematização e
categorização dos dados. Os elementos levantados e estudos realizados apontam ressignificações acerca
das tecnologias enquanto elemento potencial de práxis educacional, compreendendo-se que para além
do uso de artefatos, é fundamental o protagonismo, a autonomia, a interatividade e a participação
efetiva do aluno no planejamento e desenvolvimento de ações educativas, ampliando espaços de
conscientização, ação democrática e coletiva através da apropriação crítica das mídias. A pesquisa
apontou que as representações acerca das tecnologias constroem redes de significação em que se
configura como essencial aproximar os processos escolares das realidades e processos interacionais que
os alunos desenvolvem nos contextos tecnológico e midiático de modo a compreender as múltiplas
linguagens que se perfazem nas culturas juvenis, tendo como horizonte a autoria e emancipação nos
processos de produção de saber e de exercício da cidadania.
Palavras-chave: Tecnologias educacionais; Escola; Etnografia; Representações sociais.
PROJETO INSTITUINTE “A INFLUÊNCIA DOS POVOS AFRICANOS, EUROPEUS E
INDÍGENAS NA CULTURA BRASILEIRA”: MÚLTIPLAS LINGUAGENS NO DEBATE
ÉTNICO-RACIAL
Evelyn Coutinho de Almeida de Sá – FME/Niterói – FAETEC
Shirley do Amaral Borel Gomes – FME/Niterói – SME/Rio Bonito

INTRODUÇÃO
A cultura brasileira não seria a cultura que hoje conhecemos sem a participação dos negros
que – escravizados – foram trazidos da África, dos indígenas que aqui habitavam e dos europeus
colonizadores. Nossa sociedade não pode ser compreendida e estudada sem o reconhecimento da
miscigenação que ocorreu desde o início da colonização no século XVI.
Saber a história da nação significa resgatar a ancestralidade e preservar a tradição daqueles
que contribuíram para que chegássemos ao ponto em que nos encontramos, compreendendo a
construção da nossa própria identidade. Nada mais coerente para um país com 8.515.692 km² de
extensão territorial e pouco mais de cinco séculos de existência.
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Muito se fala e se reproduz sobre a influência dos povos europeus em nossa identidade, mas
pouco se fala do trabalho e da exploração dos imigrantes que ajudaram a enriquecer as metrópoles.
Da mesma forma, ocorre uma lacuna e um distanciamento da cultura indígena – que muitas vezes
ainda é vista como algo que só existiu há 500 anos, quando da chegada dos portugueses, quando na
verdade ainda são faladas hoje cerca de 200 línguas indígenas em todo o território nacional –, a
ponto de a maioria das pessoas não reconhecerem alguns hábitos que temos graças à herança desses
povos – como, por exemplo, o hábito do banho diário. O que dizer então dos elementos da cultura
do continente africano? Falar de orixás e atabaques ainda é tabu em muitos ambientes e a escola,
infelizmente, ainda é um deles.
Trazer essas questões e discussões (acerca das razões por que a sociedade brasileira
contemporânea ainda se comporta de tal forma para com a cultura ancestral) para o espaço escolar é
fundamental para que os estudantes reconheçam a contribuição de cada povo para a formação do
nosso país; para que entendam o que foi todo o processo de escravidão - e toda a dor e sofrimento
que ela causou a tantos povos de diferentes culturas africanas e indígenas; e para que se desfaçam
de preconceitos e passem a conhecer, respeitar e apreciar as diferentes culturas ancestrais
envolvidas no processo de formação do povo brasileiro.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Acerca dessas questões, o presente trabalho foi baseado no projeto “A influência dos povos
africanos, europeus e indígenas na formação da cultura brasileira”, idealizado a partir de reflexões
sobre discussões étnicas e sociais no contexto da Escola Municipal Maestro Heitor Villa Lobos, na
Ilha da Conceição, município de Niterói.
Segundo CANDAU (2014),
A Educação intercultural parte da afirmação da diferença como riqueza. Promove
processos sistemáticos de diálogo entre diversos sujeitos – individuais e coletivos -,
saberes e práticas na perspectiva da afirmação na justiça – social, econômica,
cognitiva e cultural -, assim como da construção de relações igualitárias entre grupos
socioculturais e da democratização da sociedade através de políticas que articulam
direitos da igualdade e da diferença. (CANDAU, 2014, p.1)

Partindo dessa premissa, e para além da visão europeia – que ainda é predominante nos
livros didáticos e paradidáticos –, há outra corrente que defende que a história da humanidade seja
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contada com base em outros relatos e visões de mundo. Nesse sentido, existem legislações federais
que tornam obrigatório o ensino nas escolas das culturas afro-brasileiras e indígenas.
Amparado na Lei n° 10.639/03-MEC, “que institui a obrigatoriedade do ensino da história
da África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio” (Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, p.8/2005), e na lei 11.645/08, que inclui os aspectos da história
e cultura dos povos indígenas na formação da sociedade brasileira, e tendo como princípio que a
escola tem o compromisso de desenvolver os valores sociais dos seus alunos, o Projeto Instituinte
“A influência dos povos africanos, europeus e indígenas na formação da cultura brasileira” buscou
desenvolver trabalhos voltados para o conhecimento de nossas raízes, resgatando a cultura dos
povos que formaram a nação, para que, através disso, fosse possível entender nossa realidade e as
diversas manifestações culturais que acontecem não só em Niterói, mas em todos os cantos do
Brasil.
Nosso trabalho com o Projeto Instituinte supracitado buscou a interação e a participação dos
corpos docente e discente da Unidade Escolar Municipal Maestro Heitor Villa Lobos, em Niterói,
assim como um trabalho interativo entre os conteúdos a serem desenvolvidos, pois, como destaca
STAFFORD,
Quando a prática educativa visa a um trabalho interativo entre os conteúdos a serem
desenvolvidos, o estudante tem a possibilidade de estabelecer relações entre eles,
favorecendo o desenvolvimento das competências necessárias e ampliando sua visão.
(STAFFORD, 2016, p.60.)

O projeto “A influência dos povos africanos, europeus e indígenas na formação da cultura
brasileira” é uma ampliação do projeto desenvolvido nos anos de 2017 e 2018 na mesma Unidade
Escolar, intitulado “Consciência Negra e Africanidades”, que surgiu de questionamentos de alunos
oriundos de religiões de matrizes africanas, que reclamavam por não se sentirem representados no
nosso ambiente escolar. O projeto-piloto foi realizado no ano de 2017 e, em 2018, inscrito como
Projeto Instituinte da Rede Municipal de Niterói, teve sua continuidade. Em 2019, o projeto foi
ampliado e contou com a participação dos três turnos de estudo da escola (manhã, tarde e noite,
com a participação dos alunos da Educação de Jovens e Adultos) e passou a abordar também
conteúdos relacionados às ancestralidades indígenas e de imigração europeia, além de dar
continuidade ao trabalho já iniciado nos anos anteriores sobre Consciência Negra e Africanidades.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

54

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A escolha em realizar as atividades para desenvolver os temas propostos empregando a
metodologia de projetos deu-se em razão da proposta de uma aprendizagem mais significativa, que
parte dos conhecimentos já trazidos pelos estudantes, de sua hipótese diante da temática proposta,
da mesma forma que propõe uma interdisciplinaridade a partir das ações propostas.
Segundo Hernández e Ventura,
[...] a organização dos Projetos de trabalho se baseia fundamentalmente numa
concepção da globalização entendida como um processo muito mais interno do que
externo, no qual as relações entre conteúdos e áreas de conhecimento têm lugar em
função das necessidades que traz consigo o fato de resolver uma série de problemas
que subjazem na aprendizagem. Esta seria a ideia fundamental dos Projetos. A
aprendizagem, nos Projetos de trabalho, se baseia em sua significatividade [...]”
(HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 63)

O Projeto que desenvolvemos na escola, intitulado: “A influência dos povos africanos,
europeus e indígenas na cultura brasileira” teve por objetivo promover ações de resgate da história e
da cultura dos povos africanos, indígenas e europeus que formaram o povo brasileiro e destacar
suas manifestações artísticas, culturais, sociais e econômicas, buscando fazer uma contextualização
entre realidade nacional e realidade local de nosso município, aliando-os aos conteúdos escolares e
aos conteúdos culturais trazidos das indagações e do cotidiano dos próprios estudantes.
Para a realização desse Projeto Instituinte foram desenvolvidos diferentes trabalhos, que
propuseram diferentes linguagens em suas apresentações. Partindo sempre dos conhecimentos
trazidos pelos estudantes, e também de estudos, pesquisas, palestras (foram convidados nove
palestrantes, que realizaram suas atividades ao longo do mês de setembro de 2019 – entre eles dois
angolanos, um congolês e um integrante da tribo indígena Munduruku, no Pará) e de uma pesquisa
de campo (composta por visita ao Museu Socioambiental de Itaipu e ao Quilombo do Grotão, no
Engenho do Mato, os trabalhos foram desenvolvidos e apresentados por estudantes e professores ao
longo do ano letivo de 2019, com culminância no mês de novembro do ano mencionado, onde
ocorreram ações culturais como uma apresentação de carimbó, que contou com a participação do
corpo docente e discente e uma apresentação teatral de um conto africano encenado pelos próprios
estudantes.
Os trabalhos desenvolvidos e apresentados fizeram uso de diversas linguagens, mediante a
criação e exposição de cartazes e painéis, teatro e danças, músicas, textos, produções artísticas
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(cenários, figurinos, roteiros, coreografias, artesanatos etc.), culinária, desfile, e uma exposição
(parceria com o Museu do Folclore, que trouxe à escola a exposição “Festas Populares Brasileiras”)
e também a linguagem das novas tecnologias – tão interessantes para os estudantes – com o uso de
computadores e celulares com acesso à internet para a realização de parte das pesquisas e com a
produção de pequenos vídeos (com utilização dos celulares dos estudantes para as fotografias)
utilizando a técnica do stop motion.
Importante salientar que o projeto buscou trabalhar, especialmente, com a integração entre
as disciplinas, a proposição de atividades que se voltavam para a aprendizagem significativa dos
estudantes com métodos e técnicas que pudessem ampliar o leque de possibilidades de interação
entre os estudantes e com os conteúdos curriculares.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADO
Através do estímulo à discussão, à reflexão e ao diálogo pedagógico acerca das
possibilidades de desenvolvimento de práticas educativas de valorização étnico-racial, houve
grande envolvimento de parte do corpo docente e de todo o corpo discente da Unidade Escolar
Maestro Heitor Villa Lobos, e também de profissionais de apoio da escola.
O projeto teve como eixos norteadores a educação para a igualdade racial; a promoção,
através da conscientização, de convivência harmônica; o conhecimento da história do povo
brasileiro; a sensibilização e a conscientização de estudantes e da comunidade escolar quanto à
questão da discriminação racial; e o estímulo à vivência das culturas indígenas e afro-brasileiras,
objetivando a construção do olhar étnico-racial e do comportamento cidadão.
As ações desenvolvidas potencializaram aprendizagens para além dos conteúdos
disciplinares: houve um entendimento maior sobre a importância do respeito às diferenças e a
consciência sobre a formação de nossa cultura. Para além disso, outras habilidades foram
desenvolvidas pelos estudantes, que foram permeadas pela criatividade, curiosidade e a pesquisa.
Os alunos se envolveram no levantamento dos conteúdos, na construção das exposições
feitas ao longo do ano letivo e, especialmente, na culminância do projeto (que ocorreu em
novembro, conforme já mencionado). Participaram da construção da encenação de teatro que foi
realizada por eles mesmos, do desfile de moda afrofuturista, que contou com o apoio de uma
estagiária da escola, mas com participação intensa dos estudantes nos ensaios, na produção dos
figurinos e na estruturação do próprio evento. Também houve intenso envolvimento e colaboração
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na montagem e na apresentação sobre a exposição das festas populares (a partir do material cedido
através da parceria com o Museu do Folclore). As imagens relativas à realização do projeto
encontram-se em anexo.
CONCLUSÃO
O Projeto Instituinte “A influência dos povos africanos, europeus e indígenas na cultura
brasileira”, desenvolvido no ano letivo de 2019, teve como maior ganho a participação de grande
parte do corpo docente dos três turnos da Escola Municipal Maestro Heitor Villa Lobos e de todos
os alunos, que desenvolveram trabalhos pedagógicos utilizando as mais diversas linguagens e
expressões e puderam trocar saberes, informações e aprendizagens entre si.
Falar sobre as minorias e questões étnico-raciais no ambiente escolar ainda é um desafio.
Enfrentamos a resistência e o preconceito de algumas pessoas. Houve obstáculos que tivemos de
transpor, pois o entusiasmo de grande parte dos alunos reforçou a nossa crença de que é possível
uma educação transformadora de verdade.
O sucesso do projeto deu-se, principalmente, em virtude do engajamento dos próprios
alunos que, ao sentirem-se representados, foram participativos e protagonistas de todo o processo,
preparando com afinco seus trabalhos e apresentações que aconteceram no dia da culminância das
atividades, quando foi realizada uma grande feira cultural; e também dos valores que difundimos
durante todo o processo, como respeito às diferenças, às minorias e à nossa história e cultura.
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ANEXOS
Fonte das imagens: Arquivo institucional - Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos, FME-Niterói, RJ.
*Todas as imagens possuem autorização de publicação assinada pelos responsáveis dos alunos.

Visita ao Museu Socioambiental de Itaipu

Visita ao Quilombo do Grotão

Palestra de Lucas Munduruku da tribo

Apresentação de Carimbó Munduruku (Pará)

Apresentação teatral do conto africano

Apresentação de dança

Exposição de trabalhos dos estudantes

Contação de lendas indígenas e africanas
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Desfile de moda afrofuturista

Alunos e equipe reunidos ao final do desfile de moda
afrofuturista

Exposição Festas Populares, cedida pelo Museu do Folclore
Alunos apresentando a maquete da Roda de Orixás à professora Flávia Monteiro, Secretária de Educação de
Niterói.

Painel fotográfico - Painel informativo sobre os Orixás
Arte: Prof.a Ana Lúcia Ximenes
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Resumo
O presente trabalho é o relato do projeto instituinte da Rede Municipal de Niterói “A influência dos
povos africanos, europeus e indígenas na formação da cultura brasileira”, coordenado pelas Professoras
Evelyn Coutinho de Almeida de Sá Evelyn Coutinho de Almeida de Sá (Língua Portuguesa e Produção
Textual) e Shirley do Amaral Borel Gomes (Geografia) ao longo do ano de 2019, no espaço da
Unidade Escolar Municipal Maestro Heitor Villa Lobos, localizada na Ilha da Conceição e integrante da
Fundação Municipal de Educação de Niterói. O referido projeto contou com a participação de grande
parte da unidade escolar e desenvolveu trabalhos nos quais foram empregados diversos tipos de
linguagens – teatro, música, dança, cinema, animação utilizando a técnica de stop motion, cartaz, painel,
texto, informática, desfile, moda, exposição, palestra etc – desde as mais convencionais até as mais
contemporâneas – incluindo o uso de linguagens voltadas para o emprego de novas tecnologias de
informação –, para desenvolver temas de conscientização sobre diferenças étnico-raciais e resgate de
ancestralidade, trazendo à tona questões e discussões acerca das razões pelas quais a sociedade brasileira
contemporânea ainda se comporta de forma tão preconceituosa em relação a culturas indígenas e afrobrasileiras e visando à construção de uma sociedade na qual predomine o respeito às diferenças. O
trabalho em questão visa à apresentação do referido projeto e de suas especificidades de emprego de
linguagem multimodal como forma de desenvolvimento das capacidades de ler e escrever, compreender
e interpretar, para, a partir daí, transformar a realidade que ora se apresenta, trazendo os resultados
obtidos ao final do processo.
Palavras-chave: Linguagens multimodais; Formação étnico-racial; Culturas indígena e afro-brasileira;
Respeito às diferenças.
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Resumo
A didática no online traz uma configuração inovadora e peculiar no caminho das práticas e nas criações
pedagógicas para o processo de ensino e aprendizagem. O presente painel estrutura-se na reflexão e nas
experiências do professor como coreógrafo estratégico na convergência do online com o presencial,
provocando oportunidades para as aprendizagens profundas e significativas. As categorias presentes na
fundamentação teórica são: interação, estratégias, redes, cibercultura e assincronicidade. A proposta é
parte das investigações em curso sobre as tendências da didática nos contextos online, as discussões
apresentadas refletem a produção científica no campo da didática do contexto brasileiro e europeu. Os
caminhos metodológicos englobam a análise qualitativa e quantitativa suportada por referenciais
bibliográficos, reflexões e discussões em rede a partir de práticas colaborativas e de coaprendizagem
entre as investigadoras. A didática apresentada fundamenta-se em diferentes vertentes teóricas
adoptando referenciais específicos. É proposto a continua inferência nas discussões e realizações para a
sustentabilidade da didática do assíncrono em convergência do presencial com o online. A partir dos
vários eixos teóricos analisados surgem indicadores e subsídios nas reflexões aqui apresentadas, nunca
finalizadas, mas como elementos de discussão já fundamentados e testados (parcialmente) a partir de
novos olhares e coreografias que potencializam o presente estudo A didática que as investigadoras
envolvidas discutem considera os formatos oferecidos pelas tecnologias, com sua análise e os processos
de didatização desses cenários, buscando uma intencionalidade pedagógica ainda difícil de ser
concretizada nas propostas de ensino e aprendizagem no online.
Palavras-chave: didática, online, coreografias didáticas, estratégias, assíncrono.
DIDÁTICA NO ASSÍNCRONO: APROXIMAÇÕES NECESSÁRIAS
Diene Eire de Mello – UEL
Daniela Melaré Vieira Barros – UAb

INTRODUÇÃO
As formas de comunicação propiciadas pelo avanço das tecnologias no campo da
informática e telecomunicações tem provocado grandes mudanças na vida do homem, mudanças
essas que perpassam vários aspectos, já amplamente abordados por Castells (2000), Lojkine (2002),
Lévy (2009) ao apontarem para o aparecimento de uma nova sociedade. Pode-se afirmar que a
sociedade da informação revoluciona com o conceito de tempo e espaço a partir do momento que as
tecnologias permitem que se conectem pessoas de diferentes partes do mundo, produzindo e
partilhando informações em diferentes formatos.
Neste novo cenário, novas terminologias ganham espaço e passam a ser objeto de
investigação: virtualidade, ciberespaço, cibercultura, cultura digital, redes de aprendizagem, entre
outros. Movimentos e análises oriundos dos novos modos de organização da vida do homem em
decorrência dos processos de evolução das novas formas de comunicação. (MEDINA RIVILLA,
2009, p. 19)
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A principal dificuldade para transformar os contextos de ensino com a incorporação das
tecnologias diversificadas de informação e comunicação parece encontrar-se no fato de que a
tipologia de ensino dominante na escola é a centrada no professor Sancho & Hernandez (2006). O
processo de ensino e aprendizagem necessita de uma reorganização de: espaço, tempo,
metodologias, comunicação e recursos que propiciem ao aluno compreender, sistematizar, manejar
e reelaborar tais dados.
Com base neste pressuposto, a realidade instaurada nos provoca repensar os modelos de
ensinar e aprender. Tal provocação, nos alude a questionar não só os modelos didáticos que
subsidiam as práticas, as novas formas interação e os modos de organização do ensino, mas também
os fundamentos teóricos que embasam as práticas pedagógicas. Esse argumento reforça a
importância de uma reflexão ampliada no campo da didática, enquanto área que se preocupa com as
condições para com o ensino e aprendizagem.
O trabalho foi desenvolvido para poder contribuir na construção dos elementos de qualidade
dos processos de ensino e aprendizagem nos contextos online. Durante muito tempo a discussões da
aprendizagem online passaram pelos clássicos temas das plataformas e ferramentas, hoje as
discussões estão mais aprimoradas e considerando os processos pedagógicos de ensinar e aprender
no online como essenciais para a melhoria da qualidade.
A inovação da investigação desenvolvida consiste exatamente na discussão e na
caracterização da didática do assíncrono, que ainda não foi devidamente explorado e nem
considerado como importante para a qualidade do processo educativo online. Não iremos aqui
abordar os formatos e modelos de trabalho online, mas sim os caminhos que devem ser propiciados
aos estudantes para que ocorra o processo de ensino e aprendizagem.
Dada a imprecisão por vezes semântica e por vezes epistemológica, utilizaremos neste texto
o termo educação online por entendermos ser a perspectiva mais ampla do significado de aprender e
ensinar no online dentro das modalidades ou áreas como a educação à distância e o elearning.
O trabalho em questão será apresentado em três seções: a primeira tratará de conceituar o
que denominamos de EaD no contexto brasileiro e Português, tendo como referência o espaço
Europeu. A segunda seção buscará conceituar didática no âmbito da EaD com base nos aportes
teóricos dos autores de referência na área. A terceiro e última seção buscará explorar os resultados
acerca do levantamento teórico em questão, que trata especificamente da didática da educação a
distância Elearning e Ensino Online.
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Trata-se de um texto teórico, dividisse em 2 partes: a primeira busca retomar historicamente
a didática enquanto componente curricular nos cursos de formação de professores. A segunda parte
pretende refletir acerca da didática e interlocução necessária com as tecnologias da informação e
comunicação. As análises aqui produzidas trazem como aspecto crucial repensar as perspectivas de
uma didática nos cenários tecnológicos.
DIDÁTICA: BREVE ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS
Comênio, ao escrever a Didática Magna, na qual definia didática como sendo a arte de
ensinar tudo a todos, não tinha ideia de como a palavra Didática faria parte do cotidiano acadêmico
após quatro séculos da divulgação citada da obra. Entretanto, bem mais que regras e técnicas para
ensinar, Comênio apresenta fundamentos embasados pela religião e por princípios que ele
acreditava serem imprescindíveis para pensar a educação de crianças e jovens. Ele trata das
questões dos conteúdos e da forma, dos conteúdos fundamentais à vida na sociedade e como a
escola deveria se organizar. Ele sempre procurou ser um reformador social e não apenas um
pedagogo, ou teólogo (WALKER,2001). Comenius escreve na aurora da modernidade, considerado
pai da didática reflete profundamente acerca do papel da escolarização e do trabalho do professor,
iniciando assim as primeiras discussões sistematizadas em torno do ato de ensinar, quando também
a escola recebe atribuições e significados diferentes no novo projeto de civilização Streck (1999) e
(Gasparin, 1994).
Ressaltamos também González Jiménez (1990) que discute em profundidade os conceitos
de conhecimento e a relação com a didática. De acordo com este autor o conhecimento é inerente à
própria racionalidade da espécie humana e à existência de estruturas neurobiológicas que a
capacitam para um conhecer que sabemos ontologicamente limitado, embora as nossas
representações mentais se mantenham num processo de contínua revisão e mudança. Para que este
se produza é essencial a comunicação, que não só induz a reconstrução dos saberes como influencia
a respetiva evolução, traduzida no aumento da complexidade dos modelos mentais, assim como no
acréscimo de interligações entre áreas distintas de conhecimento. É neste cruzar entre conhecimento
e comunicação que a Didática surge como “entidade reguladora e propiciadora do ritmo de
apropriação do conhecimento, a partir dos incentivos oportunos. Assim, compete à Didática
compreender, contextualizar e encontrar os modos e os momentos mais adequados para comunicar
o conhecimento de forma interativa.
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No caso brasileiro, a didática nem sempre mereceu status de área de conhecimento como
necessária à formação de professores. Veiga (2004) ao fazer uma retrospectiva histórica da didática
no Brasil enquanto disciplina e área do saber desde os anos de 1549, descreve como a didática
enquanto disciplina e campo do saber, que somente em 1939 passa a ser disciplina em cursos de
licenciatura. Para a autora período pós 64 foi considerado como os “descaminhos da didática”. Este
período da educação brasileira em que o governo militar adota medidas e acordos calcados em um
ideal desenvolvimentista e a educação sob égide da tendência tecnicista busca articular-se ao
modelo econômico adotado naquele período.
A eficácia no processo, na gerência e na fragmentação das tarefas faziam parte do modo de
organizar os processos educativos. Na didática tecnicista, a desvinculação entre teoria e prática foi
mais acentuada, tornando um professor um executor de objetivos instrucionais e estratégias de
ensino e avaliação (VEIGA, 2004).
Para Libâneo (2001) a didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino no seu
conjunto, no qual os objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas da aula se relacionam
entre si de modo a criar as condições e os modos de garantir aos alunos uma aprendizagem
significativa. Ela ajuda o professor na direção e orientação das tarefas do ensino e da aprendizagem,
fornecendo-lhe segurança profissional. A didática preocupa-se com as condições e modos pelos
quais os alunos melhoram e potencializam sua aprendizagem. Ela se pergunta como os alunos
podem ser ajudados a lidar com conceitos, a argumentar, a raciocinar logicamente, a concatenar
ideias, a pensar sobre o que aprende (LIBÂNEO, 2001, p.07).
Outros estudos têm enfatizado também problemas relacionados ao ensino de didática, como
no caso de Marin, Penna e Rodrigues (2012) em suas pesquisas destacam que parentemente, os
professores de Didática ao pensar em abordar conteúdos de outras áreas de conhecimentos pensam
que trazem contribuições para a compreensão, porém não podem ser confundidos com os
conheicmento específicos da Didática. Assim, conhecimentos sobre as condições sociais dos
alunos; sobre o seu desenvolvimento e sua aprendizagem; as condições materiais sobre o trabalho
de ensinar; as formas de organização das escolas e de seus planos e as consequências para o ensino;
e as finalidades educativas relativas a valores para nortear toda a formação do alunado, são alguns
dos conhecimentos de toda a complexa área pedagógica.
Segundo Pimenta (1999), a didática tem como objeto de estudo o ensino, enquanto prática
social complexa que relaciona, ao mesmo tempo, temas clássicos da área, como conteúdos,
metodologias, avaliação, relação entre professor e aluno com a profissionalidade docente e os
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múltiplos problemas sociais da contemporaneidade, procurando a melhoria da qualidade da
aprendizagem e do ensino. Assim, de acordo com a autora, para que os avanços teóricos sejam
alcançados pela Didática, é necessária sua re-significação.
A despeito de idas e vindas, a didática como disciplina é um componente curricular na
formação de professores, mesmo que a nomenclatura não seja efetivamente a mesma, como
Organização do Trabalho Pedagógico, Organização e Planejamento de ensino nos últimos tempos
como forma de retirar certos ranços da área.
Tomando tal pressuposto instiga-nos a pensar no atual momento histórico das grandes
invenções tecnológicas, da velocidade e ubiquidade da web a seguinte questão: quais tem sido as
articulações entre a didática e as tecnologias digitais presentes neste espaço e tempo? Assim como
no período de Comenius estamos discutindo uma didática baseada no contexto da cibercultura?
Com base nestas considerações serão apresentados alguns aspectos e possíveis articulações entre a
didática e as tecnologias digitais.
DIDÁTICA E TECNOLOGIAS DIGITAIS
Os chamados “recursos de ensino ou recursos audiovisuais”, foram parte integrante do
planejamento de ensino nos anos de 1970 como elemento da didática. A maioria dos livros de
didática utilizados nos anos 1970 e 1980, até os mais recentes dedicavam parte da obra aos recursos
de ensino, cuidados e regras de utilização, ou elaboração.
Estudos acerca das tecnologias e o processo de ensino iniciam com maior ênfase no Estados
Unidos na década de 1950. Arends (2008) aponta três aspectos que contribuíram para tais estudos: a
difusão do impacto da mass media: TV, rádio e imprensa; o desenvolvimento de estudos acerca da
aprendizagem do ser humano a partir da psicologia; os métodos e processos de produção industrial.
Entretanto a didática era pensada e organizada como recursos a serviço da exposição do professor
baseados em pesquisas acerca do papel da demonstração, da observação e da experimentação por
meio dos órgãos do sentido.
Esta reconfiguração sociotécnica alterou e ampliou os processos educativos (SANTOS,
CARVALHO e PIMENTEL, 2016) instituindo assim espaços online voltados para o ensino e
aprendizagem. A didática neste cenário, tem experiências e práticas que foram sendo moldadas e
renomeadas como a denominação “design”, mas que não contemplam todos os elementos da
didática e ainda precisam ser fundamentadas no contexto do online. É preciso então que a didática

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

66

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

seja respaldada por fundamentos teóricos e epistemológicos que deem conta de lidar com este aluno
do novo espaço-tempo em que as informações e interações são fluídas e frequentes, com seus
problemas de atenção, com a dispersão, com a variabilidade de acessos a várias mídias, etc. É
preciso lidar com os tempos de espaços da cibercultura.
Não há retorno para as velhas formas de comunicação e interação, não há mais espaço para
modelos calcados em repetição e memorização, pois as instituições educativas ao lidarem com o
conhecimento científico historicamente acumulado não podem se furtar de tratamentos aos
conteúdos que não sejam condizentes com a realidade, que muda a todo momento. Parte-se do
pressuposto que as tecnologias, com todos os seus artefatos possam contribuir para inovações
didáticas em todos os níveis de ensino. Não se trata de colocarmos os artefatos como os salvadores
das “mazelas” da educação a partir de uma visão ingênua ou tendencialmente tecnicista, mas sim
contribuem para a construção de novas práticas intencionais e mediadas pelo professor
comprometidas com a formação de crianças e jovens deste tempo histórico. Libâneo (2012)
Não há didática separada das práticas socioculturais e institucionais, em que os alunos estão
envolvidos (LIBÂNEO, 2012, p.08). O autor é esclarecedor principalmente quando aponta a relação
inseparável entre a didática e as práticas socioculturais e institucionais, pois a didática precisa ser
circunscrita em seu tempo e espaço cultural, contextualizada e vivencial, de acordo com o tempo
vivido.
É importante salientar que o campo das tecnologias e da didática possuem pontos de contato
que devem ser aprofundados a partir do que se tem realizado sobre o tema. A seguir desenvolvemos
os procedimentos metodológicos e os elementos que fundamentam a investigação realizada.
PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS
As opções metodológicas deste estudo, que é parte de uma investigação em maior escala,
basearam-se numa significativa diversidade de estratégias de recolha de informação, privilegiando o
recurso a metodologias qualitativas, tendo em conta o objeto do estudo.
A realização teve como sustentação teórica as referências do modelo pedagógico da
Universidade Aberta Pereira et al (2007) e demais fundamentações que sustentam os aspetos
pedagógicos do online e da didática. O objetivo central foi analisar as tendências da didática nos
contextos online, propondo argumentos e reflexões sobre os caminhos e tendências da área e seus
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fundamentos na perspectiva de atualização do estado da arte da área da didática, em especial o que
aqui está denominado como didática no asíncrono.
As questões norteadoras que se apresentam são: Quais os principais elementos da didática
no assíncrono? Como se tem configurado o campo da didática em cenários de ensino e
aprendizagem de forma assíncrona?
O CONTEXTO
O contexto em que ocorreu o estudo foi na investigação de pós doutoramento na
Universidade Aberta – Lisboa, uma instituição pública de ensino a distância, que tem um modelo
pedagógico premiado por ser o primeiro modelo de e-learning em língua portuguesa. O modelo
apresenta elementos e discussões que permeiam as estruturas da didática e ofereciam subsídios para
o aprofundamento do tema uma vez que é um modelo completamente assíncrono.
ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO: CARACTERIZAÇÃO DA DIDÁTICA DO
ASSÍNCRONO
Um dos principais eixos de sustentação da didática é a comunicação e sua forma pedagógica
de condução do ensino e aprendizagem (RIBAS, 2010), destacamos aqui o elemento de mudança
nesta mediação da comunicação conduzida pelo virtual. Essa mudança tem como ênfase, relações
de colaboração, busca e seleção da informação e a interação não só de pessoas, mas entre conteúdos
e interfaces online.
Segundo Amador et al (2016), no século XXI têm vindo a emergir novos cenários
educativos que obrigam a repensar os processos de ensino e de aprendizagem. Para além dos
recursos tecnológicos colocados à disposição dos professores é necessário ter presente outros
aspectos como por exemplo, a coaprendizagem e os novos processos comunicacionais (Barros,
2005). A coaprendizagem é um conceito que adquiriu um significado mais abrangente, associado às
vantagens de criação e de intercâmbio de conhecimentos gerados por usuários organizados em
redes, à rápida partilha de informações e de dados o que permite de igual modo a criação de
condições para a investigação colaborativa ou a coinvestigação (OKADA, 2007, 2012 e OKADA et
al., 2009).
Em síntese podemos afirmar que neste cenário a aprendizagem deve ocorrer de forma livre e
informal, ter diversas possibilidades e percursos para a formação, ter um pensamento cada vez mais
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organizado em rede moldando assim a forma de estar e aprender, estar nas redes com a intenção de
interação e partilha, proporcionar o sentido de expansão do indivíduo para o coletivo através da
confiança no grupo, ter em consideração as possibilidades da rede em expansão dos processos de
comunicação e partilha das representações e olhar a comunicação de forma expandida, partilhar
representações, construir representações com a capacidade profunda, construindo instrumentos que
permitam a compreensão e a aprendizagem mais ampla.
Considerando as assertivas mencionadas a didática do assíncrono conta com as tendências
relacionada às redes, as comunidades de aprendizagem; aos cenários diversificados; a participação e
liderança partilhada e a coaprendizagem, coinvestigação e a coavaliação. Aprofundando o tema,
temos a sustentabilidade pedagógica da didática no assíncrono apoiada em autores como Dias
(2013), Lévy (2009), Castells (2000), Garrison (2000), que nos auxiliam a elencar aspectos a serem
considerados no processo pedagógico: no espaço das redes, as estratégias didáticas devem convergir
para o desenvolvimento de comunidades de aprendizagem, por meio de práticas que levem em
conta o processo cognitivo e social; a didática deve criar cenários suportes para discussões,
partilhas, interesses, esse é o processo para a construção de uma comunidade; os cenários de
aprendizagem necessitam ser pensados como espaços/tempos interdisciplinares e interculturais; o
formal ou informal devem coabitar os espaços-tempos de aprendizagem, permitindo ir além do
currículo oficialmente estabelecido; os nós das redes são a representação mais forte e devem ser
entendidos pela diversidade de opções da didática com várias estratégias que facilitam os diferentes
estilos de aprendizagem; a inovação está nos processos de criatividade, espaços de criação,
estimulando incentivando e desafiando os estudantes; a experiência é uma necessidade, a literacy
do virtual pressupõe uma dinâmica sem limites entre o formal e o informal; as comunidades
transformam o processo de interação em aprendizagem portanto a didática da comunicação deve
estar atenta as novas competências de comunicação para os formadores em especial; a pedagogia da
participação, liderança partilhada, mudança conceitual, sustentabilidade pedagógica, usabilidade
pedagógica e coaprendizagem são abordagens essenciais para o pensamento didático.
Os elementos didáticos como: a concepção filosófica do curso, a organização didáticopedagógica, os métodos e técnicas utilizados, a aula em si, o aluno, o professor, os mecanismos de
interação e avaliação, passam a ser reconfigurados no assíncrono. A relação entre espaço e tempo
exerce um papel determinante em tal processo, ao definir-se que os atores estejam em espaços e, às
vezes, tempo distintos. A distância física e temporal traz, como consequência, outras possibilidades
de interação e de reconfiguração à ação didática do professor (OLIVEIRA, 2010).
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O planejamento que considere o assíncrono como cenário real com múltiplas possibilidades
é fundamental na organização do processo didático, portanto deve considerar os seguintes
elementos que facilitam o pensar a didática do assíncrono no contexto de ensino superior
1. Propiciar um ambiente virtual de acolhida e com possibilidade de diálogo frequente por meio
da mediação;
2. Possibilitar ao aluno atividades colaborativas entre os pares que levem em conta as trocas e
produções coletivas;
3. Utilizar estratégias didáticas que levem em conta os vários estilos de aprendizagem. As
estratégias desenvolvidas com base na “forma” e no “conteúdo” do virtual tem por objetivo
pedagógico que o processo de aprendizagem ocorra a partir de organizações personalizadas na
maneira como o conteúdo será aprendido, de forma colaborativa, o estudante como autor,
produtor e criador dos seus espaços.
4. Utilizar estratégias didáticas que possibilitem a reflexão, crítica e análises ao invés da mera
reprodução ou repetição.
5. Munir o aluno recursos de aprendizagem diversificados (textos, vídeos, entrevistas,
simuladores, artigos científicos); com convergência de inúmeras tecnologias;
6. Propor atividades que levem em conta a realidade, os estilos de aprendizagem, estimulando a
criatividade e desenvolvimento de novas ideias e conceitos;
7. Monitorar o desempenho dos alunos, munindo-o de feedbacks que possibilitem ao longo do
tempo a autorregulação da aprendizagem;

Representamos, a seguir, em síntese o quadro com a caracterização da didática do
assíncrono (vide quadro 1).
Propomos, na realidade, uma didática do assíncrono a partir das diretrizes do quadro 01, que
significa uma didática aplicada com estratégias de ensino e aprendizagem em tempos e espaços
diferentes (assíncronos) e suas implicações dentro dessa conjuntura. Isso é diferente de (didática do
online) que significa a aplicação da didática em contextos online, ensino a distância, elearning,
espaços híbridos, entre outros. Estes com intencionalidade pedagógica de ensino e aprendizagem,
tanto formais, como informais. Outra diferenciação que é necessário realizar está relacionado ao
design instrucional ou educacional que é voltado a concepção dos ambientes de espaços online com
ferramentas e organização estratégica para o ensino e aprendizagem. As coreografias didáticas vêm
contribuir nesta construção com os cenários de aprendizagem no assíncrono, valorizando a postura
docente e sua ação comunicativa nestes contextos e em especial no assíncrono.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na educação online, o planejamento/planificação são de extrema importância, a fim de
organizar conteúdos, atividades, mediações que permitam ao estudante online perceber-se como
sujeito único e ao mesmo tempo parte do grupo, parte de uma comunidade de aprendizagem,
possibilitando ao mesmo cenários de aprendizagem com inúmeras possibilidades de interfaces e
conteúdos em vários formatos. Entretanto, enfatiza-se aqui o papel da comunicação e aprendizagem
coletiva.
Para Santos e Silva (2009), é necessário que o desenho didático contemple uma
intencionalidade pedagógica que garanta a educação online como obra aberta, plástica, fluida,
hipertextual e interativa, potencializando a comunicação e a aprendizagem.
As plataformas de aprendizagem, as tecnologias digitais e recursos disponíveis não se
traduzem em uma didática da inovação para o ensino online, é preciso uma organização didática
que esteja ancorada em pressupostos teóricos que leve em conta o estudante como autor, como
participante ativo no processo coletivo de aprendizagem.
Assim como afirma Dias (2012, p.04), a utilização das tecnologias digitais, quer no plano do
ensino, quer no da aprendizagem, não significa necessariamente um cenário de inovação
pedagógica. Pelo contrário, a utilização das tecnologias digitais, sem uma mudança conceptual e
das práticas dos atores, professores e alunos.
Como objetivo analisamos as tendências da didática especificamente nas ações
assíncronas de comunicação com os estudantes, propondo argumentos e reflexões sobre os
caminhos e tendências da área. Os elementos identificados traduzem-se em aspectos de importância
no planejamento educativo, para além disso o que percebemos é que o plano da didática ainda está
muito focado nas questões das ferramentas e opções técnicas disponibilizadas, sem ainda
configurar-se em um movimento de comunicação que converge todos os elementos técnicos e
pedagógicos para um fim educativo.
REFERÊNCIAS
AMADOR, F.; NOBRE, A.; BARROS, D. M. V.; ALBUQUERQUE, L.G. A transposição didática no ámbito do
eLearning. In DIAS, P.; MOREIRA, D.; MENDES, A.Q. (Coord). Práticas e cenários de inovação em educação
online. Lisboa: Universidade Aberta, 2016.
ARENDS, R. Aprender a ensinar. 7. ed. Madri, Mcgrawhill, 2008.
BARROS, D. M. V. Competência Virtual para a mediação da informação e do conhecimento (virtual literacy) In ETD.
Educação Temática Digital, v.6, 1-10, 2005.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

71

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

CASTELLS, M. La era de la información: La sociedad en red. Madrid: Alianza Editorial, 2000.
DIAS, P. Comunidades de educação e inovação na sociedade digital. In Educação, Formação & Tecnologias
(dezembro, 2012), 5 (2), 4‐10. Disponível em: em:http://eft.educom.pt
DIAS, P. Inovação pedagógica para a sustentabilidade da educação aberta e em rede. In Educação, Formação &
Tecnologias, 6 (2), 4-14, 2013. Disponível em: http://eft.educom.pt. Acesso em: 2 de dezembro de 2019
GARRISON, R. Theoretical Challenges for Distance Education in the 21st Century: A Shift from Structural to
Transactional Issues. In International Review of Research in Open and Distance Learning, 1, (1), 1-17. 2000.
Disponível em: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2/333. Acesso em: 22 de dezembro de 2019
GASPARIN, J. L. Comênio ou da arte de ensinar tudo a todos. São Paulo: Papirus, 1994.
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, F. Sobre la fundamentación y el valor de la Didáctica In Revista Complutense de
Educación, I (2), 241-246, 1990.
MARIN, A. M.; GOUVÊA M. P. O.; RODRIGUES, C. A Didática e a formação de professores In Revista Diálogo
Educacional vol. 12, núm. 35, 2012, pp. 51-77 Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189123706004
Acesso em: 15 de janeiro de 2020.
LÉVY, P. Cibercultura. (Trad. Carlos Irineu da Costa). São Paulo: Editora 34, 2009.
LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão escolar: teoria e prática. 4. ed. Goiânia: Editora alternativa, 2001.
LIBÂNEO, J. C. Didática e prática histórico-social: uma introdução aos fundamentos do trabalho docente. In: ______.
Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 1984 (27. ed., 2012).
MEDINA, R. A. ; MATA, F. S. Didáctica geral. Madri: Pearson Educatio, 2009.
OKADA, A. Engaging Learning Communities in Producing, Adapting, Sharing and Disseminating Open Educational
Resources, 19th International Conference on Learning, In The International Journal of Learning, 2012.
OKADA, A.; BUCKINGHAM SHUM, S.; BACHLER, M. TOMADAKI, E., SCOTT, P., LITTLE A. AND
EISENSTADT, M. Knowledge media tools to foster social learning. In: HATZIPANAGOS, S. AND WARBURTON,
S., Social Software and developing Community Ontology, Hershey PA: Information Science Reference IGI Global,
2009.
OKADA, A. Knowledge Media Technologies for Open Learning in Online Communities. In IJTKS International
Journal of Technology, Knowledge and Society, 3 (5). pp. 61-74. ISSN 1832-3669, 2007.
PEREIRA, A.; QUINTAS MENDES, A.; MORGADO, L.; AMANTE, L.; BIDARRA, J. Modelo Pedagógico Virtual
da Universidade Aberta, Lisboa, Universidade Aberta, 2007.
PIMENTA, S.G. Formação de professores: Identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, S.G. (Org.) Saberes
pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999.
OLIVEIRA, P. W. Um ambiente virtual de aprendizagem voltado à intervenção possível dos conteúdos didáticos, 2010.
Dissertação (mestrado) – Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2010.
RIBAS, C.I. Paulo Freire e a Ead: uma relação próxima e possível. In Congresso Associação Brasileira de Educação
a Distância, 2010. Disponível em: http://www.abed.org.br/congresso2010/cd/3042010090204.pdf. Acesso em: 22 de
janeiro de 2020.
SANCHO, J. M.; HERNANDEZ, F. ET AL. (ORG). Tecnologias para transformar a educação. Porto Alegre:
Artmed, 2006.
SANTOS, E. & SILVA, M. O desenho didático interativo na educação online. In Revista Iberoamericana de
Educación, n.49, enero a abril, 2009. Disponível em: http://www.rieoei.org/rie49a11.htmhttp://www.rieoei.org/rie49a
11.htm Acesso em: 2 de dezembro de 2019.
SANTOS, E. O.; CARVALHO, F. da S.P.; PIMENTEL, M. Mediação docente para colaboração: notas de uma
pesquisa-formação na cibercultura. In Revista Educação Temática Digital (ETD), Campinas: SP, v. 18, n. 2, p. 23-42,
jan./abr. 2016. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8640749/12238>.
Acesso em: 01 julho de 2019
STRECK, D. R. Uma linguagem para a educação: notas sobre a recepção de Comenius no Brasil In Revista de
História da Educação, v. 3, n. 6, jul./dez. 1999 Disponível em: https://seer.ufrgs.br/asphe/article/view/30254 Acesso
em: 22 de janeiro de 2020.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

72

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

VEIGA, I. P. A. (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção. Campinas: SP, Papirus, 2004
WALKER, D. Comenius: o criador da didática moderna, Juazeiro do Norte. 80 p. HB Editora, 2001. Disponível em:
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/comeniusdw.html. Acesso em: 22 de janeiro de 2020.

ANEXOS
Quadro 01. Caracterização geral da didática do assíncrono
ELEMENTOS
DIDÁTICA

CLÁSSICOS

DA

ELEMENTOS DA DIDÁTICA DO ASSÍNCRONO

Docente

Comunidades de Aprendizagem, mediação e interação

Estudantes

Autoria e participação

Estratégias metodológicas
Conteúdo

Estratégias focadas na ação do aluno e no desenvolvimento de
competências

Objetivos

Conteúdos significativos

Contexto de aprendizagem

Cenários diversificados

Comunicação e interação com os estudantes

Participação e liderança partilhada

Atividades e Exercícios para os estudantes

Coaprendizagem, coinvestigação e coavaliação

Recursos disponíveis

Sustentabilidade pedagógica

Avaliação

Redes e interfaces
Autoavaliação, avaliação processual e partilhada e em grupo.
Fonte: elaborada pelas autoras

Resumo
O objetivo do presente texto é problematizar o campo da didática na educação online, buscando as
conexões necessárias entre a didática e a configuração do assíncrono para o processo de ensino e
aprendizagem. O estudo é parte da investigação em curso sobre as tendências da didática nos contextos
online. As discussões apresentadas refletem a produção científica no campo da didática do contexto
brasileiro e europeu. Os caminhos metodológicos englobam a análise qualitativa e descritiva suportada
por referenciais bibliográficos, reflexões e discussões. A didática foi conceituada, caracterizada e
atualizada adoptando um referencial teórico específico. Na sequência do texto é proposta uma reflexão
para a compreensão e identificação de uma didática do assíncrono. A partir dos vários eixos teóricos
analisados surgem indicadores e variáveis sustentáveis da didática transposta ao contexto online. O
referencial teórico e a discussão relativa ao processo servirão de base para investigações em
desenvolvimento na área.
Palavras-chave: didática, assíncrono, online, educação a distância.
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COREOGRAFIAS DIDÁTICAS ONLINE: UMA REVISÃO À LUZ DA PERSPECTIVA DE UM
MODELO DIDÁTICO
Maria Auxiliadora Soares Padilha – UFPE

INTRODUÇÃO
Zabalza (2005) e Oser e Baeriswyl (2001) tratam as Coreografias Didáticas como uma
metáfora que relaciona os passos de uma dança aos processos promovidos entre professor e alunos
no processo de ensino e aprendizagem.
As coreografias podem ser apresentadas em quatro etapas, ou dimensões, que não são
lineares: (1) a antecipação das aprendizagens, tanto por professores, como por professores e alunos.
Essa antecipação está presente durante todo o curso da ação didática, visto que pode (e deve) ser
sempre avaliada e, se necessário, modificada; (2) a colocação em cena das estratégias de
aprendizagem através do ensino, que pode ser mobilizado pelo professor ou pelos alunos.
Especialmente com as metodologias ativas, os estudantes são os principais promotores das
aprendizagens uns dos outros, com o apoio do professor; (3) o modelo base de aprendizagem, que
refere-se às estratégias internas dos alunos, ao aprender. Atualmente, já discutimos que esses
modelos devem ser cada vez mais claros para os alunos, no desenvolvimento de suas próprias
coreografias de aprendizagem (PADILHA; ZABALZA, 2015); (4) o produto da aprendizagem, que
vai se formando ao longo da ensinagem e que não precisa ser demonstrado em algo palpável, mas
que é importante ser socializado.
Padilha et al. (2013) apresentam as Coreografias Didáticas Online ainda como uma
metáfora, utilizando-a para observar as práticas docente e discentes no espaço online.
Reconhecendo as especificidades de cada processo (ensino e aprendizagem), mas também sua
profunda conexão, preferimos denominar esse processo de ‘ensinagem’ (ANASTASIOU, 2004).
Contudo, em nossa perspectiva, apesar dessa conexão, o aprender deve condicionar o ensinar, pois,
ao antecipar as aprendizagens dos aprendentes, os professores podem definir, então, que estratégias
didáticas serão mais adequadas e eficientes para gerar a aprendizagem requerida. É nesse sentido
que a Didática do Assíncrono está presente. Visto que a intencionalidade primeira do professor não
é de ensinar para que o aluno aprenda, mas, a partir de quais aprendizagens precisam ocorrer (vistas
na antecipação), o professor organiza estratégias de aprendizagem e não de ensino, visando a ação
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consciente, crítica e criativa dos estudantes, que estão sendo, cada vez mais, chamados a se
tornarem protagonistas e engajados em suas aprendizagens.
Em Padilha (2019) as Coreografias Didáticas tomam uma perspectiva de Modelo Didático
que pode subsidiar aprendizagens profundas e significativas. O modelo é definido a partir de alguns
pressupostos: uma concepção de aprendizagem ativa, a consideração sobre estilos de aprendizagem
diversos, o foco na metacognição, a relação entre a estrutura interna (como os alunos aprendem) e a
estrutura externa (como os professores organizam as aprendizagens de seus alunos).
Neste sentido, este artigo visa apresentar o desenvolvimento do modelo didático das
coreografias didáticas na educação online, em uma disciplina de Didática, em um curso de
graduação a distância, numa universidade pública, considerando que o cenário didático foi
organizado para desenvolver aprendizagens em um ambiente assíncrono, mas profundamente
interativo.
Destaca-se que, neste curso, as aulas são totalmente no AVA e nem na avaliação presencial
a professora se encontra presencialmente com seus alunos. Contudo, isso não os afasta, pois as
estratégias disponibilizadas estão voltadas para criar vínculos afetivos, profissionais e de
responsabilidade com sua aprendizagem.
METODOLOGIA
O estudo se configurou uma etnografia virtual (HINE, 2004) com o acompanhamento
constante de uma professora e dois estudantes, um do doutorado e outro do mestrado. O
planejamento foi realizado em conjunto pelos três, mas apenas a professora mediou as atividades.
Os estudantes de pós-graduação realizaram suas pesquisas, cada um a partir de seu foco de estudo,
com autorização da professora, do coordenador do curso e dos alunos da disciplina. Foram
realizadas duas reuniões para elaboração do planejamento, a partir do programa da disciplina de
Didática, comum a todas as licenciaturas da universidade (22 licenciaturas ao todo, 18 presenciais e
4 a distância).
Os participantes
Os participantes da pesquisa foram os alunos matriculados e participantes de uma disciplina de
Didática, de um curso de licenciatura a distância em uma universidade pública. Apesar de haver
37 alunos matriculados, apenas 27 participaram efetivamente das atividades, concluindo a
disciplina. Neste curso, os alunos que não frequentam o Ambiente Virtual de Aprendizagem
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(AVA) são reprovados por falta e não podem realizar as avaliações presenciais. As atividades no
AVA correspondem a 40% da nota e a avaliação presencial a 60%.

Construção dos dados para estudo
O estudo foi promovido no segundo semestre de 2019, tendo como cenário de aprendizagem o
AVA da disciplina (Moodle), visto se tratar de um curso a distância. Para iniciar o planejamento
foi necessário identificar as aprendizagens que os estudantes precisavam mobilizar para dar
conta do programa da disciplina. Em seguida, foram definidas as cenas, disponibilizando
recursos, espaços virtuais, estratégias e materiais que seriam utilizados visando permitir que os
estudantes pudessem promover suas coreografias de aprendizagem específicas (PADILHA,
ZABALZA, 2015). Também nesse momento, foram definidas as produções que resultariam nas
aprendizagens, permitindo ao professor e alunos, avaliarem o processo de ensino e de
aprendizagem.

A disciplina de Didática foi desenvolvida, durante um semestre, em 5 módulos a saber:
1 – Reconhecendo aprendizagens – neste módulo o objetivo foi que os alunos
reconhecessem a Didática na prática de professores que foram inspiradores para eles. Cada aluno
deveria descrever uma aula ou atividade desse professor, que ficou em sua lembrança por ter sido
uma boa experiência, e identificar onde via a Didática nessa aula. Essa atividade foi realizada num
fórum do AVA, e cada aluno deveria escrever a ‘aula inspiradora’ e analisá-la, encontrando o que
eles identificavam como didática. Cada aluno também deveria ler as experiências e comentar pelo
menos dois textos de seus colegas. Essa atividade objetivou fazer com que os estudantes
interagissem uns com os outros e percebessem formas diferentes de identificar a didática.
2 – Conceituando Didática – a partir de leituras, vídeos e debates em um Fórum no AVA,
cada aluno deveria revisitar sua ‘aula inspiradora’, apresentada no módulo anterior e rever suas
concepções de didática, com o objetivo de conceituar a Didática, identificando seus condicionantes
sociais, culturais, econômicos, políticos, etc. Em seguida, os estudantes deveriam entrar no grupo de
whatsapp criado pela professora e deixar um áudio com seu conceito de didática. Essa atividade foi
realizada num grupo de whatsapp porque existiam duas turmas de didática (uma de Licenciatura em
Letras – Língua Portuguesa e outra de Licenciatura em Matemática) e objetivou-se fazer com que
os estudantes de municípios diferentes e cursos também distintos, pudessem interagir e discutir o
conceito de didática em áreas diferentes. Todos deveriam também escutar todos os áudios e
comentar pelo menos dois, também em áudio.
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3 – Ser professor – o objetivo desse módulo foi compreender os saberes e práticas do
profissional ‘professor’, destacando questões como a identidade docente, a profissão e a
profissionalidade docente, entre outras. Neste módulo também tinha uma biblioteca virtual com
materiais de várias mídias (vídeos, textos, podcasts, filmes, etc.). Como atividade, os estudantes se
organizaram em trios e elaboraram um texto de duas laudas, respondendo a seguinte questão:
“Quais competências os professores precisam possuir para exercer a sua profissão?”. Solicitamos
que os estudantes considerassem os diversos contextos de atuação docente, o cenário atual, político,
cultural e tecnológico em que vivemos. Os textos foram disponibilizados no AVA e todos deveriam
ler e comentar. Ao fim do prazo para a realização da tarefa, a professora realizou uma síntese e
disponibilizou para os estudantes, no fórum.
4 – Abordagens Pedagógicas – pretendeu-se que os estudantes compreendessem a partir das
práticas docentes as escolas e suas propostas pedagógicas. Para esta atividade os estudantes leram o
primeiro capítulo de Behrens (2003) e realizaram um debate, com a professora, no fórum. Em
seguida, foram formados grupos, e cada grupo deveria escolher uma abordagem pedagógica para
criar uma escola e fazer a sua propaganda. A propaganda poderia ser de qualquer mídia ou recurso
(site, matéria jornalística, propaganda de televisão ou rádio, panfleto, etc.), contudo, as propagandas
deveriam deixar claros: os pressupostos teóricos das escolas, sua metodologia, sua forma de avaliar,
quais os papéis dos professores e alunos. As propagandas ou seus links foram expostos no fórum e
todos deveriam comentar. Para orientar nessa atividade a professora disponibilizou dois vídeos: um
comentando sobre o primeiro capítulo e outro explicando como as propagandas deveriam ser
produzidas e disponibilizadas.
5 – Planejando aulas encantadoras – foi o módulo mais extenso, onde se discutiu os
elementos integrantes do planejamento (objetivos, conceitos, recursos, estratégias, avaliação) e cada
aluno produziu um planejamento de uma aula encantadora, a partir da abordagem da aprendizagem
através do encantamento (FERGUSON et al, 2019). A professora também disponibilizou dois
vídeos explicando o que seria a abordagem da aprendizagem através do encantamento e também
material em texto, vídeos e podcasts, além de links para vídeos de professores encantadores, como o
prof. Rubem Alves e o prof. Miguel Zabalza. A atividade foi realizada individualmente e o plano de
aula encantadora foi entregue no dia da avaliação presencial.
Para cada módulo foi produzido um documento explicando cada atividade que deveria ser
feita, indicando os prazos para realização e os critérios de avaliação.
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Para cada um desses módulos foi disponibilizada uma biblioteca com materiais obrigatórios e
outros complementares. Os materiais foram de mídias diversas como podcasts, vídeos, textos, sites,
infográficos, referências de livros, links para filmes, e vídeos produzidos pela professora especialmente
para introduzir algum conteúdo ou tirar dúvidas sobre alguma atividade (vide figura 1)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para analisar os dados desse estudo, definimos como categorias de análise as dimensões das
Coreografias Didáticas. É importante resgatar os pressupostos definidos para a coreografia didática.
Em Padilha (2019, p. 52) afirmamos que “um modelo didático deve apresentar as ações de
professor e alunos (visíveis e não visíveis) articuladas, encadeadas e em interação”. Como
pressupostos partimos de uma concepção de aprendizagem ativa. Também são considerados os
estilos diferenciados e preponderantes dos estudantes para desenvolver uma aprendizagem
consciente e autônoma, e também chamamos atenção de que as estruturas internas das coreografias
devem orientar a definição, organização e execução da estrutura externa. Sendo assim, as ‘etapas’
das coreografias didáticas serão apresentadas refletindo a disciplina, a seguir.
a) Antecipando e planejando aprendizagens
A antecipação das aprendizagens para essa disciplina foi iniciada a partir dos conteúdos
propostos no Programa de Disciplina, que é aprovada pelo Departamento de Métodos e Técnicas
para todas os cursos de licenciatura da universidade. Não discutiremos todos os módulos aqui, visto
que o espaço não comportaria tal análise. Dessa forma, faremos recortes dos módulos para
demonstrar como a disciplina foi desenvolvida.
O objetivo geral do primeiro módulo foi “levantar os conhecimentos prévios dos estudantes
sobre a Didática”. Para isso, as seguintes aprendizagens foram antecipadas (vide figura 2)
Para essa etapa, levantamos o que os estudantes devem mobilizar em relação às
aprendizagens

cognitivas,

comportamentais

(ou

procedimentais)

e

afetivas/emocionais.

Defendemos que um aluno envolvido afetivamente com o professor e a disciplina tem mais
condições de se engajar no processo educativo.
b) Cenas e cenários
Para atingir as aprendizagens antecipadas, o cenário disponibilizado envolveu o Ambiente
Virtual de Aprendizagem, por se tratar de um curso a distância. De antemão o convite para
participar de um espaço interessante foi colocado na abertura do curso (vide figura 3).
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A apresentação dos estudantes, no início do curso, foi realizada em um Fórum intitulado
“Pausa para um suquinho, cafezinho, chazinho...”. Nesse ambiente, com uma foto de uma mesa
recheada de lanches saudáveis e gostosos, os estudantes falaram sobre o que mais gostam de fazer.
A ambientação com a disciplina, a professora e os colegas, é fundamental num curso a distância. A
criação do vínculo proporciona interesse, comprometimento, respeito e alegria por estar
participando de um momento de aprendizagem ímpar (vide figura 4)
A cena, em um curso a distância, precisa ser bem diversificada, e o contato entre professor e
alunos e entre os alunos deve ser estimulada de forma alegre, contagiante. Digo sempre aos meus
alunos que o processo de aprender e ensinar deve ser um ato de sedução. E o professor deve
encantar seus alunos, para que estes se interessem, se engajem e participem das atividades com
prazer. Ferguson et al (2019) afirmam que a forma como o conteúdo é demonstrado para o aluno
faz uma grande diferença para deixá-lo encantado. Para eles,
Uma pedagogia do encantamento encoraja a criação de oportunidades de antecipação, encontro,
investigação, descoberta e divulgação. No limite, pode consistir no professor a levar os seus
alunos relutantes em passeios na natureza para encontrar a maravilha numa poça ou numa gota
de chuva. No outro extremo, pode converter-se numa certa empatia associada a perguntar como
os outros se sentem (FERGUSON et al, 2019, p. 26).

Além disso, mesmo se tratando de um curso que possui um AVA específico, é importante
incluir outros espaços de aprendizagem, assíncronos ou presenciais. Diversificar o espaço de
produção do conhecimento é importante para a aprendizagem ativa e significativa.
a) Passos individuais ou Coreografia de Aprendizagem
No modelo de aprendizagem o professor não somente acompanha as coreografias dos
estudantes, mas, como proporcionou estratégias para produção das aprendizagens antecipadas, o
professor deve engajar os alunos nas mesmas. Para cada módulo deve haver um fator de
engajamento. No primeiro módulo foi a lembrança do professor que os inspirou, no segundo
módulo foi o encontro com estudantes de outros polos e outro curso em um espaço de conversa
informal, como o whatsapp, trabalhando de forma totalmente diferente do que estão acostumados
em um curso a distância, saindo do usual e da sala de aula virtual. No módulo 3 o fator de
engajamento foi formar grupos para criar um texto, mesmo estando a distância uns dos outros.
Pedimos que eles procurassem formar grupos com pessoas de outros polos e orientamos a produzir
o texto através do Google Drive. Além disso, como já possuíam o contato no whatsapp, isso
facilitou a conversa entre eles.
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Não houve nenhuma reclamação sobre o tipo da tarefa, mesmo sabendo que eles não
estavam acostumados a fazer atividades em grupo, e ainda por cima, com estudantes de outros
polos. No módulo 4, alguns alunos se assustaram com a atividade de produzir uma propaganda, mas
foram disponibilizadas propagandas de outras turmas e eles ficaram mais tranquilos e bastante
animados com a possibilidade de produzir esse tipo de material. No módulo 5, os vídeos falando
sobre a abordagem da aprendizagem através do encantamento foram os fatores de engajamento.
Procuro demonstrar no vídeo a minha paixão pelo conteúdo e pela atividade, incentivando-os a
também serem professores encantadores. Vários alunos escreveram dizendo que nunca tinham
ouvido falar nessa abordagem e quer ficaram encantados e entusiasmados para encantar seus alunos
também.
b) Avaliações e produções
Os produtos da aprendizagem é o que os alunos apresentam como resultados de seus
processos e, por isso, compõem a avaliação das aprendizagens. Em cada módulo as atividades eram
avaliadas e havia critérios claros e definidos com antecedência para que eles mesmos pudessem se
autoavaliar e também avaliar os colegas, já que tinham que comentar as atividades uns dos outros.
Os estudantes produziram, em cada módulo, um ‘retrato’ de sua aprendizagem. No primeiro
módulo um texto sobre o professor inspirador; no segundo um áudio para whatsapp, sobre seu
conceito de didática; no terceiro módulo um texto resultante de pesquisa e discussão colaborativa;
no quarto módulo uma propaganda de uma escola e; no quinto módulo, um plano de aula
encantadora.
Segundo Ferguson et al (2019) as aulas devem ser desenhadas para serem encantadoras a
fim de provocar a aprendizagem. Segundo os autores “o encantamento motiva os alunos a ver um
fenômeno sob diferentes perspectivas” (p. 17).

ENTRE COREOGRAFIAS DIDÁTICAS ONLINE
Pensar as coreografias didáticas online a partir de uma disciplina de Didática é um desafio,
pois a autocrítica é muito mais forte. Não é possível pensar a didática a partir das coreografias e
planejar e executar uma disciplina tradicional. O modelo proposto sugere um professor que esteja
disposto a encarar suas dificuldades e ousar. Criar espaços diferenciados, produzir mídias diversas,
estar aberto às críticas e sugestões dos alunos que querem participar e se tornar verdadeiramente
protagonistas.
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Esta disciplina tem sido um verdadeiro desafio e, talvez por isso mesmo, uma realização
profissional. O modelo didático das Coreografias Didáticas vem permitindo o aprofundamento das
reflexões acerca do ambiente online e sua didática específica. Talvez não seja mais coerente falar
do online ou do presencial exclusivamente. Nada no mundo hoje é totalmente online ou totalmente
presencial. Por que a educação seria?
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ANEXOS
Figura 1. Apresentação dos módulos do curso

Fonte: Arquivo da autora
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Figura 2. Antecipação

Fonte: arquivo da autora
Figura 3. Chamada para os alunos participarem da disciplina

Fonte: arquivo da autora
Figura 4. Ambientação

Fonte: arquivo da autora

Resumo
As Coreografias Didáticas são discutidas, na literatura, como uma metáfora que representa o processo
educativo como uma dança, onde professores e alunos dançam num cenário propício para aprendizagens
profundas e significativas. Ultimamente as CD têm sido apresentadas como um modelo didático que pode
ser desenvolvido em ambientes presenciais ou virtuais. Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma
Coreografia Didática online em um curso de licenciatura a distância de uma universidade pública. Os dados
desse estudo foram recolhidos do Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde a participação dos estudantes
foram fundamentais para a realização das tarefas, contudo, observa-se que é preciso criar um clima de
aprendizagem favorável e encantadora, para que esses estudantes se engajem verdadeiramente nas
atividades. Conclui-se que não é possível pensar a didática a partir das coreografias e planejar e executar
uma disciplina tradicional. O modelo proposto sugere um professor que esteja disposto a encarar suas
dificuldades e ousar. Criar espaços diferenciados, produzir mídias diversas, estar aberto às críticas e
sugestões dos alunos que querem participar e se tornar verdadeiramente protagonistas.
Palavras-chave: Coreografias Didáticas online; Modelo Didático, Didática, Aprendizagem através do
encantamento.
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APLICAÇÃO DA DIDÁTICA ONLINE NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA HISTÓRIA:
EXPERIÊNCIAS POR MEIO DO M-LEARNING NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Adriana Aparecida de Lima Terçariol – UNINOVE
Gabriel Darezzo Paes – UNINOVE
Thaís de Almeida Rosa – UNINOVE
Raquel Rosan Christino Gitahy – UNOESTE/UEMS

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de novas tecnologias e suas alterações no contexto social, impactam as
salas de aula e a forma de se aprender e ensinar. O professor, o discente, a infraestrutura, precisam
se adaptar ao processo de mudanças tecnológicas do qual a escola está inserida. Para isso, é
necessário que a rotina ligada ao uso da tecnologia venha sendo ampliada, de forma natural por
todos os sujeitos ativos nesse processo de construção do conhecimento
O M-Learning caminha nessa proposta de auxiliar no percurso metodológico, facilitando o
itinerário pedagógico, em que professores e discentes assumem papeis determinados. O estudante
assume a responsabilidade na construção dos seus conhecimentos, enquanto o professor exerce o
papel de mediador, orientando e auxiliando o encaminhamento desse processo. A tecnologia acelera
e é facilitadora do processo, é familiar, usual na realidade da maioria dos envolvidos nessa ciranda
educativa e sua portabilidade contribui para a acessibilidade em qualquer momento, local ou
situação.
O uso de M-Learning no processo de ensino e de aprendizagem, aliado à modalidade de
ensino denominada como Hibrida (ou em inglês: conhecido como “Blended Learning”), se faz por
meio do uso de tecnologias digitais e internet. Essa estrutura concebe uma alteração no modelo de
sala de aula e todos os seus aspectos interligados, trazendo para todos os indivíduos envolvidos no
processo o aprimoramento do desenvolvimento das partes.
Independente da disciplina, é preciso que o professor se prepare para o processo de alteração
tecnológica que surge diariamente, a fim de auxiliar seus discentes no processo norteado nos
contextos sociais, culturais e econômicos dos envolvidos (FARIAS, 2009), evitando um modismo
pedagógico, mas na crença de que a “partir da cultura experiencial do discente”, a tecnologia possa
“criar na aula um espaço de conhecimento compartilhado” (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 62).
O Mobile Learning (M-Learning) é considerado uma ferramenta que para muitos é de uso
pessoal, mas, contudo, pode se tornar uma ferramenta pedagógica, como afirmam Lombardi e
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Gitahy (2017), pois permite aos estudantes a utilização de dispositivos móveis, em especial os
smartphones e tablets, no processo de aprendizagem, de diferentes formas, como, por exemplo no
acesso a conteúdos e aplicativos educacionais, bem como na organização de grupos em redes
sociais com o intuito de compreender o conteúdo de maneira colaborativa.
A internet faz parte do cotidiano, o uso de um E-Learning (processo de ensino e
aprendizagem no qual se usa um dispositivo eletrônico com acesso à internet, como um
computador) tomou conta das últimas décadas com a aquisição de computadores por uma grande
parte da população e o M-Learning (dispositivos móveis utilizados no processo de ensino e
aprendizagem) na última década é quem assume esse papel de protagonista.
O tablet e o smartphone, cada qual com suas especificidades, são duas ferramentas que
ofertam recursos diversos e que estimulam atividades de forma cooperada, a visualização de
conteúdos e o desenvolvimento de projetos, sejam eles acadêmicos ou para o mercado de trabalho.
Sendo assim, estão em um processo de experimentação quando o assunto é sua aplicabilidade
dentro do contexto escolar (MORAN, 2012).
Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), há a necessidade de se reconhecer
que “grande parte das informações produzidas pela humanidade está armazenada digitalmente”
(BRASIL, 2018, p. 473). Além disso, no contexto atual é preciso compreender que o uso de um
recurso móvel (M-Learning) como ferramenta de apoio ao ensino irá favorecer e ampliar os espaços
formais (e informais) de aprendizagem. O uso de tablets nesses espaços se diferencia por seus
recursos específicos o que o torna mais adequado em relação a outras ferramentas tecnológicas,
como os notebooks, por exemplo que não possuem a praticidade de manuseio para leitura
(MORAN, 2012). Nesse cenário, a ambientação tecnológica também é necessária aos discentes que
precisam compreender que o uso do smartphone e do tablet contribui para a construção de novos
conhecimentos e desenvolvimento de competências, como a digital, por exemplo, favorecendo
assim com que os sujeitos se tornem ativos e responsáveis pelas suas próprias construções
pedagógicas.
Sendo assim, neste estudo, os tablets e os smartphones foram na perspectiva do M-Learning,
dispositivos escolhidos como meios para o desenvolvimento das experiências apresentadas a
posteriori, ambas voltadas para a construção de novos conhecimentos em História, a partir de uma
dinâmica de interação em rede: o tablet foi adotado para os anos iniciais e o smartphone para os
anos finais.
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O M-LEARNING NA PRÁTICA: AS EXPERIÊNCIAS
A primeira experiência se deu com o uso de tablets, nos anos iniciais do ensino
fundamental, atrelado com a plataforma de game Kahoot! e feedback sobre a experiência
vivenciada pelos discentes no Google Forms, fazendo uso formal do ensino híbrido em sala. Os
estudantes manifestaram interesse em participar da atividade, ouviram atentamente todas as
coordenadas e orientações de como aconteceriam todas as etapas do processo, estavam cientes que
o resultado positivo ou negativo de todo esse percurso metodológico dependeria do desempenho e
da forma como conduziriam suas pesquisas e a recolha de materiais e informações para formulação
dos conceitos e conteúdos relacionados ao tema apresentado.
Selecionou-se para a experimentação um conteúdo específico do Currículo da Disciplina de
História: Os Reinos Africanos da Antiguidade: Gana, Mali, Congo e Benin, nos terceiros anos das
séries iniciais do Ensino Fundamental. A atividade foi estruturada em várias etapas de
desenvolvimento e culminou com a construção acadêmica dos discentes dos terceiros anos sobre
reinos africanos da antiguidade.
O processo realizou-se em cinco fases organizadas da seguinte forma:
(1) separação dos grupos e escolha dos reinos: neste momento os discentes de maneira
espontânea organizaram-se em equipes, sem maiores orientações, apenas foram informados para
que as formações apresentassem número aproximado de participantes. Determinados os grupos,
promoveu-se a escolha do reino para pesquisa, também neste momento não houve nenhum tipo de
interferência dos mediadores.
(2) leitura do conteúdo do livro didático e das pesquisas nos tablets sobre o assunto:
primeiramente as equipes realizaram a leitura dos textos referentes ao reino que escolheram para
que pudessem se familiarizar com os assuntos abordados, em seguida os grupos receberam cinco
tablets para manuseio coletivo, momento para realizar novas pesquisas e ampliar o repertório inicial
– os estudantes deveriam fazer anotações sobre as informações obtidas.
(3) brainstorming dos dados obtidos, por meio da pesquisa anterior: findas as pesquisas, os
grupos passaram a compartilhar com os demais os seus achados, nesta etapa de compartilhamento
os demais colegas poderiam elucidar dúvidas ou ter questões respondidas sobre o reino de
responsabilidade de cada grupo.
(4) aplicação do game (uso do Kahoot!): a metodologia de gamificação oportunizou a
avaliação da eficácia da pesquisa e de todo o processo com os discentes, na plataforma Kahoot!
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Criou-se um quiz com questões alusivas ao conteúdo de História trabalhado para aferir o que de
efetivo ficou registrado pelos educandos depois de todo o itinerário pedagógico.
(5) feedback sobre a experiência: após toda a dinâmica foi aplicado um questionário aos
discentes via Google Forms com questões de múltipla escolha sobre a experiência vivenciada e a
possibilidade de outras experiências nesta mesma vertente.
A experiência foi aplicada em três turmas, com aproximadamente 27 discentes cada.
Destinou-se duas aulas, de 50 minutos cada, para que toda a proposta ocorresse com seu caráter
exploratório e qualitativo. Dentro dos objetivos a serem alcançados estavam: a compreensão do
conhecimento histórico e as características dos Reinos nos enfoques sociais, econômicos, culturais e
religiosos.
Ao se fazer uma análise dos dados obtidos com os resultados da avaliação realizada por
meio da plataforma Kahoot!, detectou-se que os estudantes apresentaram entre 65% a 70% de
acerto. Todas as questões foram pontuadas durante a sua aplicação. Vale explicar que todas as
respostas não satisfatórias foram revistas e explicadas aos discentes pelos professores. A partir do
Google Forms as informações evidenciaram que 90% dos discentes gostaram da metodologia
proposta e gostariam que ela se repetisse em outros momentos.
A segunda experiência começou com os discentes esclarecendo suas dúvidas sobre temáticas
relacionadas à disciplina de História. A partir de tais dúvidas, realizou-se um levantamento literário
e criou-se um “Grupo” no WhatsApp que também foi “utilizado como objeto de estudo, ampliando
os espaços de comunicação e construção de novos conhecimentos” (PAES; TERÇARIOL; SILVA,
2019, p. 01), uma vez que permite a seu uso em “qualquer lugar, em qualquer hora” (MOREIRA;
TRINDADE, p. 49-50). Todos os cuidados éticos foram adotados, entre eles o encaminhamento aos
responsáveis dos jovens participantes de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
conscientizando-os sobre a proposta deste estudo e de seus objetivos.
Deu-se início ao estudo exploratório, a partir do acesso e leitura crítica de materiais
disponibilizados

no

site

“Tomar

Terra

Templária”

disponível

por

meio

do

link:

http://www.ttt.ipt.pt/index.htm. Site esse de informações sobre a região e para divulgações
históricas educativas do Governo da cidade de Tomar, em Portugal. Posteriormente, houve o
acréscimo de fontes para a complementação das informações ou até mesmo da comparação destas,
trazendo maior compreensão a assuntos muitas vezes “dogmatizados” pelos Historiadores e suas
didáticas/metodologias. Entendia-se, nesse momento, que o professor precisava “provocar a sede”
(SANTOS, 2008, p. 65) de conhecimento no estudante.
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A origem do trabalho se deu pela explicação de que a construção dialógica se faria com base
nos textos e nos vídeos disponíveis neste link, mas que não seria problema a obtenção de novas
fontes em outros livros, sites e etc. Os dois principais objetivos dessa atividade foram: a construção
e ampliação de novos conhecimentos de “como surgem os templários e um pouco de sua história”,
assim como sua “atuação dos mesmos na região de Portugal”, em específico na cidade de Tomar.
Outros pontos foram trabalhados em “segundo plano" com os estudantes, como “a importância da
aprendizagem significativa para os estudantes” e a “aproximação do professor ao universo do qual
os estudantes estão inseridos, além de suas demandas”.
Após exploração do link acima, os estudantes tiveram acesso à história da personagem
histórica de Portugal: Gualdim Pais. Algumas perguntas foram levantadas pelo professor e grande
parte levantadas pelos próprios discentes e respondidas por eles também, sempre em uma
construção em pares/grupos, com a supervisão do professor como mediador do “Grupo” no
WhatsApp.
Outros materiais foram sendo disponibilizados no grupo, desde vídeos na plataforma
YouTube, sites históricos, sites educativos e trechos de livros físicos e digitais. Foram utilizados
livros de linhas historiográficas diferentes para que não houvesse apenas uma visão sobre o fato e
que esse fato pudesse ser discutido com maior amplitude. Entendia-se que o maniqueísmo e a
dicotomia histórica aplicada dentro de sala de aula no ensino de História precisavam serem revistos,
uma vez que “a imagem é traçada de acordo com as razões do tempo e do espaço” que aquele
objeto de estudo (período) está inserido (PETTAZZONI, 1958, p. 02-03). Sendo assim, trabalhou-se
com os discentes os temas sem que houvesse um anacronismo histórico, apoiando-se na 2ª
competência da BNCC (2018, p. 09):
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

O “Grupo” esteve aberto para que os discentes pudessem se expressar, iniciando as
primeiras opiniões sobre o assunto apenas com o conhecimento que eles já possuíam e o que fora
acrescido com o experimento. Foram comentando as mensagens, acrescendo o conteúdo pelos
colegas (pares). Todos os textos que foram apresentados no “Grupo” do WhatsApp contribuíram
para o diálogo, inicialmente, entre os jovens e, posteriormente, entre eles e o professor que
trabalhou a assimilação das informações sobre o que já se sabia e o que fora adquirido.
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Em seguida, os estudantes responderam algumas questões por meio de um questionário online no Google Forms, sobre sua participação nessa experiência. Esses depoimentos foram
coletados entre os meses de fevereiro e março de 2019. Os dados obtidos, a partir de uma das
questões dissertativas, foram organizados, adotando como parâmetros os seguintes eixos temáticos:
“a experiência de usar o WhatsApp como ferramenta pedagógica”; “aprendizagens alcançadas”; “as
dificuldades encontradas”, e por fim “as estratégias adotadas para superação das dificuldades”.
O feedback dos discentes sobre o experimento fora de extrema relevância para que o
professor pudesse ou não dar continuidade ao seu projeto, pois “em outras palavras, o professor
deve conscientizar o discente de que o feedback pode ajudar não só na construção e ampliação do
conhecimento, mas também para que o discente se sinta integrado, ouvido, valorizado”
(CARDOSO, 2018, p. 407), uma vez que são os mesmos que estão sofrendo o impacto de tal
experimento, onde cabe ao professor verificar seus erros e acertos em suas tentativas para que possa
melhorar sua didática/metodologia/modalidade de ensino dentro de sua carreira como professor.
Abaixo alguns exemplos sobre os quatro eixos supracitado, sendo iniciado com “a experiência de
usar o WhatsApp como ferramenta pedagógica”:
“Bom... eu achei facilitadora pois, além do aprendizado em sala de aula, podemos debater sobre
o assunto no aplicativo via internet” (A. L. R. R.).
“[...] o uso da internet e aplicativos para fins educativos vem crescendo muito na última década.
Creio que pelo fato de a última geração de discentes ter uma maior facilidade em mexer com
tecnologia, será um grande avanço no ensino”. (P. G. C. B.).
“Usamos a internet pra tanta coisa, por que não usá-la para o nosso próprio conhecimento?” (S.
O. M. O).
“Aprendi muita coisa que na minha antiga escola eu não aprendi, minha professora antiga não
usava tecnologia só pegava o livro e explicava, tipo não era uma aula que era legal de se
participar era chata, mas com whatsapp eu aprendi bastante, porque foi legal, foi interessante
[...]" (G. S. G.).

Pelos depoimentos acima, percebe-se que houve a aprendizagem significativa, como descrita
por Moreira (2006, p. 38): “a aprendizagem significativa é o processo por meio do qual novas
informações adquirem significado por interação (não associação) com aspectos relevantes
preexistentes na estrutura cognitiva”
O segundo eixo trabalhado fora o das “aprendizagens alcançadas” com o experimento e
segue alguns exemplos dos feedbacks dos discentes que participaram da atividade proposta:
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“Aprendi a como compreender um período e olhar ele não apenas no contexto histórico, mas
também formular opinião pessoal. Isto facilitou a troca de informações e de opiniões entre
discentes, e não tive dificuldades”. (M. A. S. D.).
“Os principais conceitos que aprendi foram o surgimento da ordem dos templários, e um de seus
nomes (pobres cavaleiros de cristo). Como eles faziam para aderir membros para sua ordem,
como foram estabelecidas as regras de conduta da ordem, o que mais me impressionou, no
entanto foi como eles eram uma ordem devotada que apesar de enfrentar muitas derrotas
militares não desistiam e continuavam seguindo em frente (tamanha a sua fé). Como foi extensa
a participação de um homem que não era nem originalmente parte da ordem e como a extensa
riqueza dos templários os fizeram de um banco para a Europa e mais surpreendente para mim foi
que o fato de eles terem dinheiro para servir de banco criou a lenda de seu lendário tesouro”. (J.
P. S.)
“A absorção do conteúdo não deve ser (somente) o termômetro para o processo de ensino e
aprendizagem, mas deve ir além e deve “incentivar a busca e o conhecimento” do indivíduo,
além de ser “uma boa forma de fazer bom uso da internet”, onde que “com essas mídias
disponíveis facilitaria muito mais o estudo”, conforme as palavras da aluna (M. O. S. S).

No terceiro eixo intitulado “as dificuldades encontradas”, tem-se que reconhecer que o uso
de dispositivos móveis digitais e o uso da internet, não são novidades para os estudantes
(BERGMANN; SAMS; 2016). As dúvidas que os estudantes demonstraram evidenciaram a
necessidade de um melhor entendimento do conteúdo das informações encontradas, assim como
com o uso da interface/navegabilidade no site utilizado para a consulta. Abaixo exemplos das
dificuldades supracitadas:
“Minha principal dificuldade foi em entender como os templários possuíam riquezas suficientes
para servirem de banco mesmo sendo uma ordem militar que participara e perdera dinheiro em
diversas batalhas em sua terra santa”. (J. P. S.)
“A única dificuldade que eu tive foi realizar a leitura de um dos textos pelo celular, por erro do
site provavelmente”. (G. C. S).
“O link enviado tem um conteúdo muito bom e muito bem explicativo, o único problema é que o
site não tem uma estrutura muito boa, porque quando apertamos a setinha para baixo, desce
muito rápido e temos que clicar na tela para parar e isso me fez perder o foco algumas vezes,
mas em compensação tem um vídeo muito bem explicado e os textos foram muito bem
elaborados” (J. P. S.).
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“Eu não encontrei tantas dificuldades, porque os vídeos e os textos eram bem explicativos, mas
em algumas coisas que eu não entendia eu procurava vídeos pra ver, porque me ajudava muito
mais a entender sobre o assunto”. (G.C.S).

E para finalizar esse processo, o quarto eixo temático que fora intitulado como “as
estratégias adotadas para superação das dificuldades”, pôde-se perceber a emancipação do estudante
perante o processo de ensino e aprendizagem, todavia, sempre tendo no professor um aliado no
processo de guiá-los no decorrer do estudo acadêmico. O mesmo estudante que teve dificuldade em
utilizar o site, por meio de sua emancipação, conseguiu resolver seu problema, como nota-se em
outro depoimento: “abri o mesmo site no computador, o problema sumiu” (G. S. C.). Essa
emancipação é positivamente avaliada pelos discentes quando A. L. R. R., afirma que: “[...] com a
ajuda dos participantes do grupo, do professor e a ajuda de pesquisas na internet, cheguei em uma
conclusão mais concreta sobre o assunto”.
Corrobora com o pensamento do estudante anterior o discente M. E. M. C., que afirma que
“[...] vendo os outros e com a ajuda do professor eu superei”. Pôde-se notar nesse momento a “zona
de desenvolvimento proximal” quando os estudantes falam sobre cooperação para se aprender ou
para solucionar uma problemática e “nível de desenvolvimento real”, mostrando que após o auxílio
dado pelos seus pares e pelo professor foi utilizado de forma independente pelo mesmo a posteriori.
Isto é, a “zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha
amanhã” (VYGOTSKY, 1991, p. 58).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste texto foi demonstrar experiências que ocorreram em um ambiente formal
de ensino com o uso de tablets e em um ambiente informal com o uso da ferramenta “Grupo” do
aplicativo WhatsApp, trabalhando com o M-Learning no processo de construção de novos
conhecimentos de História entre os indivíduos envolvidos na ação, por meio de uma dinâmica de
interação em rede.
Tem-se que lembrar a importância que esse trabalho de conhecimento e reconhecimento do
novo tem, pois, conforme salienta a BNCC, no que se refere à “História no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais”, que “contempla, antes de mais nada, a construção do sujeito o processo tem início
quando a criança toma consciência da existência de um Eu e de um Outro” (BRASIL, 2018, p. 403),
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e é justamente nesse conhecer a si mesmo e a outrem que esse processo fora feito para modificar o
ambiente e o sujeito.
Os trabalhos aqui citados por meio das tecnologias digitais, partiu da demanda levantada
pela BNCC de que grande parte de todas as informações e conhecimentos humanos estão
armazenados e disponíveis digitalmente pela humanidade, e vai ao encontro com a 5ª competência
que o documento afirma: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva” (BRASIL, 2018, p. 09).

E ainda de acordo com a BNCC, esse experimento trabalhou com alguns aspectos que a
matéria de História, segundo o mesmo, possui como "os processos de identificação, comparação,
contextualização, interpretação e análise de um objeto estimulam o pensamento” (BRASIL, 2018,
p. 398). Sendo assim, tentou-se demonstrar para os alunos uma outra forma de se pesquisar sobre
um assunto, as dificuldades que poderão encontrar, as várias facetas de um mesmo objeto de estudo,
o estimulo ao pensamento crítico, e como a autonomia pode ajudar a superar suas dificuldades, mas
sem se esquecer de nenhum agente participante do processo de ensino e aprendizagem.
E por fim, as descobertas propiciadas por este estudo, evidenciaram que mais pesquisas
precisam ser desenvolvidas, de maneira a contribuir com o ensino de História, podendo esse ser
desencadeado por meio do M-learning.
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Resumo
O presente relato descreve duas experiências por meio do M-Learning no processo de ensino e de
aprendizagem de História. Como primeira experiência, objetivou-se analisar os impactos que o MLearning atrelado a plataforma de game Kahoot!, pode causar no ensino de História. Tal experiência foi
desenvolvida em três turmas de terceiro ano do Ensino Fundamental de uma escola privada da zona
norte de São Paulo. A segunda experiência, trabalhou com os anos finais do ensino fundamental –
público e privado – e apresentou como principal finalidade investigar as possibilidades da aplicação da
ferramenta WhatsApp no processo de ensino e de aprendizagem de História, especificamente, a partir
do uso do recurso “Grupo”. Durante ambas as experiências, foram utilizados alguns procedimentos e
técnicas de investigação, a saber: pesquisa bibliográfica, intervenção, aplicação de questionário de
sondagem. Com os dados levantados, fez-se a organização e análise das informações. Na primeira
experiência ficou evidenciado que ao usarem a plataforma Kahoot!, houve um número significativo de
acertos. Todas as questões foram pontuadas durante a sua aplicação, sendo que todas as respostas não
satisfatórias foram revistas e explicadas aos discentes pelos professores. Quanto ao Google Forms
como modelo para obtenção de feedbacks, as informações trouxeram que 90% dos discentes gostaram
da metodologia proposta e gostariam que ela se repetisse em outros momentos. Na segunda
experiência, os resultados evidenciaram que o grupo do WhatsApp permitiu uma aprendizagem
colaborativa, sendo que os feedbacks sobre a metodologia vivenciada evidenciaram a construção de um
conhecimento significativo e um estudante autônomo na busca de informações e discussão em grupo.
Os objetivos propostos foram alcançados, tendo a troca de informações e a construção de novos
conhecimentos sobre a disciplina, entre os sujeitos envolvidos, a partir de uma dinâmica de interação
em rede.
Palavras-chave: M-Learning, História, Tecnologias Móveis, Educação Básica.
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Resumo
Há muito se discute que o advento da internet, em especial do digital em rede, tem produzido
transformações intensas nos modos como nos relacionamos com a cultura, com a educação e com a
produção do conhecimento. No entanto não perdemos de vista o quanto “o ‘capitalismo de vigilância’
vem colocando em xeque as ideias de emancipação, liberdade e conhecimento que deram origem à
cibercultura no cenário político atual. Este painel propõe contribuir para esse debate, a partir das
reflexões produzidas sobre três experiências de pesquisas na Cibercultura. Essas, assumem as
perspectivas de Mikhail Bakhtin de que “o discurso se tece sempre a partir de um outro discurso”
(2014, p. 32). O primeiro artigo, apresenta reflexões sobre as apropriações tecnológicas e os sentidos
produzidos pelos jovens normalistas em seu processo de formação, atualmente também atravessado
por mídias sociais, sobretudo os memes. O segundo artigo, constitui-se como fruto de uma parceira
realizada com a Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias, setor da Fundação Municipal de Educação
na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro e buscou com os professores participantes da pesquisa pensar
as possíveis mediações que celulares smartphones pudessem proporcionar ao fazer pedagógico. O
terceiro artigo, a partir de narrativas de jovens sobre a literatura, buscou compreender o lugar do
YouTube como espaço de produção de cultura e de saberes potentes. Tais pesquisas buscam contribuir
para pensar as novas tecnologias como espaço importante de produção e divulgação de conhecimentos,
pretendendo levantar o debate sobre algumas traduções políticas na escola revelando resistências e
legitimando em tempos de crise, Educação e Cibercultura presentes!
Palavras-chave: Novas tecnologias; Cibercultura; Internet; Formação.
HIBRIDISMO E DIALOGISMO EM BAKHTIN: PISTAS PARA AS RELAÇÕES ENSINOAPRENDIZAGEM NO TEMPO DA CIBERCULTURA
Ana Paula da Silva Conceição Oliveira – Colégio Estadual Pandiá Calógeras

INTRODUÇÃO
Navegar é uma palavra propícia para introduzir esta escrita, especialmente por ser um termo
não só empregado para referir-se às embarcações marítimas, como também ao ciberespaço, afinal,
na sociedade atual, muitos já devem ter se deparado com a expressão “navegar na net”.
Provavelmente, este não seja um dos enunciados mais utilizados atualmente, pois os celulares,
tablets e tecnologias móveis têm avançado rapidamente, tornando-se parte de nós, não permitindo
que as atividades humanas se percebam separadas dos aparatos digitais. Conforme MCLuhan
(2007), as tecnologias e seus ambientes se sucedem com tanta velocidade que um ambiente já nos
prepara para o próximo. Deste modo, acessar sites, realizar leituras em telas, produzir uma
diversidade de textos nas redes sociais, trocar mensagens, ou executar atividades online tornou-se
uma prática cotidiana comum; “navegamos” constantemente, mas nem sempre pensamos sobre.
Neste estudo argumento sobre as possibilidades educacionais permeadas pelas tecnologias digitais
disponíveis nas mãos dos jovens no campo escolar, buscando algumas pistas importantes ao
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processo ensino-aprendizagem, através de uma articulação com os conceitos de hibridismo e
dialogismo teorizados por Bakhtin.
A partir do exposto, intencionamos realizar uma pesquisa poética e política, compremetida
em navegar por mares ainda desconhecidos, instigada a desvendar rotas, caminhos e movimentos ao
encontro do outro, sujeito fundamental para a construção de um estudo que, inspirado em Bakhtin
(2003), refletirá sobre a linguagem como prática social, considerando os conceitos de hibridismo e
dialogismo no contexto da cibercultura, onde outros gêneros discursivos emergem propondo
contribuições para as relações educacionais. Nesta perspectiva, o cenário atual, caracterizado pela
presença de leitores imersivos e ubíquos (SANTAELLA, 2003) afina-se às leituras bakhtinianas
aqui enunciadas, evidenciando a importância da escola valorizar as apropriações linguísticas e
tecnológicas dos jovens em suas práticas educacionais. Fundamentado no princípio dialógico e no
reconhecimento das contribuições da teoria da enunciação para o campo educacional, a pesquisa
analisa a leitura e escrita na cibercultura como prática de aprendizagem potente. Já dizia o poeta
Fernando Pessoa, “navegar é preciso”, numa harmonia entoada, o saudoso Tim Maia cantava
“navegar eu quero”, e nesta sintonia, atrevemos navegar nestes conceitos bakhtinianos na tentativa
de inter-relacioná-los com a área em que pesquiso.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA: NAVEGANDO EM ALGUMAS FONTES
Para o curso de nossa conversa, lembramos que estamos no tempo da cibercultura, ou seja,
“a cultura contemporânea mediada por tecnologias digitais em rede no ciberespaço e nas cidades”
(SANTOS, 2014 p.13), onde a onipresença das tecnologias da informação e comunicação tem
colocado em xeque as práticas sociais, sugerindo diferentes formas de leitura, escrita e convivência.
De acordo com Bakhtin (1992), a língua é um fator social e, desta forma, a fala está ligada
estritamente ao ambiente coletivo que se comunica com significado. Neste panorama, seria então
uma tecnologia repleta de signos, ideologias, conflitos e representações, todas elas presentes na
sociedade, inclusive na instituição escolar, onde as relações sociais acontecem entre seus
praticantes, alunos e professores.
Em relação aos jovens estudantes e professores, notamos uma familiarização com as
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), cujos artefatos tecnológicos perpassam
os corredores e salas de aula presos aos seus corpos, como uma espécie de vestimenta
composicional. Tal cenário torna-se ambiente de conflito quando os docentes demonstram sentir-se
incomodados com estes aparatos, conceituando-os como objetos de dispersão, que desviam a
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

95

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

atenção dos alunos para os conteúdos curriculares. Partindo desta narrativa, pensamos nas
contribuições de Bakhtin a respeito da linguagem e o quanto esta marca a vida dos sujeitos e define
a organização da sociedade. O autor, através da literatura, pensa a vida, a temporalidade e
espacialidade nos induzindo a refletir sobre a linguagem numa perspectiva imanente ao ser social,
nos fazendo compreender que:
Isso não significa que ela exista a parte do sujeito e da história, mas no sujeito e na
história, nas práticas cotidianas, nas ações intersubjetivas, ou seja, na inexorabilidade
(ontológica) da constituição dialógica do sujeito e da sociedade. (...) Ela é constitutiva
e constituidora do real, fazendo-se no diálogo com outras linguagens e entre classes,
etnias, culturas, significados e significações. É nessa dinâmica polifônica que a
linguagem se faz totalmente dotada de forma material e ideológica. (RIBEIRO;
SACRAMENTO, 2010 p.11).

Ao conceber a linguagem inerente ao social, a teoria bakhtiniana faz uma crítica ao
estruturalismo e às pesquisas linguísticas preocupadas apenas em se deter na superfície dos textos,
desconsiderando a exterioridade que os compõe e intensifica. O que chama a atenção deste estudo é
exatamente a amplitude do olhar de Bakhtin sobre a linguagem e sua materialidade, representando
tempo, historicidade, culturas e sentidos que constituem os sujeitos dialogicamente. Deste modo, a
constituição dialógica também significa reconhecer que o ser humano se compõe a partir da relação
com sua história, impregnado de marcas, valores, experiências e significados que as instituições
educacionais precisam considerar. Nesta prospecção, pensar a escola enquanto ambiente formador à
luz das contribuições teóricas de Bakhtin, requer entendê-la como aquela que também se forma a
partir da relação com o outro. Em harmonia com estes preceitos, concordamos que construir
práticas educacionais inspiradas no princípio dialógico pressupõe compreender que “o
reconhecimento do sujeito e do sentido é indispensável para a constituição de ambos” (DAHLET,
2005 p. 55). O dialogismo bakhtiniano é aquele que institui a interação verbal no centro das
relações sociais, considerando que:
Deve-se observar em primeiro lugar que, se a concepção de linguagem de Bakhtin é
dialógica, se a ciência humana tem método e objeto dialógicos, também suas ideias
sobre o homem e a vida são marcados pelo princípio dialógico. A alteridade define o
ser humano, pois o outro é imprescindível para sua concepção: é impossível pensar o
homem fora das relações que o ligam ao outro (1992, PP. 35-36). Em síntese diz o
autor: “a vida é dialógica por natureza” (BARROS, 2005 p.28).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

96

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Aproximar-se desta teoria, não significa descartar as práticas convencionais de leitura e
escrita valorizadas pela escola, pelo contrário, apenas viabiliza a oportunidade de abrir-se ao
conhecimento sobre as novas formas de ler, escrever e comunicar adotadas pelos jovens no universo
virtual. Com isso, não negligenciamos as experiências e ações minúsculas e cotidianas (CERTEAU,
2014), desenvolvidas por professores que tem considerado a cibercultura em suas práticas
educacionais, inclusive refletindo criticamente a esse respeito e produzindo suas micropolíticas. Na
tentativa de ampliar estudos e possibilidades para a educação é preciso considerar a dimensão
histórico-cultural destes sujeitos que se encontram munidos de tecnologias digitais, produzindo
outras tecnologias através da comunicação híbrida, que envolve o acesso e a produção de textos por
meio de imagens, sons, vídeos e signos nas telas dos celulares que perpassam o cotidiano dos
estudantes e também dos professores. A hibridização definida por Bakhtin é aquela em que duas ou
mais línguas ou linguagens se misturam, denotando “um encontro entre duas ou mais consciências
lingüísticas” (VAZ, 2017 p.96). O autor acrescenta que:
Na perspectiva bakhtiniana, toda língua é, em última instância, um sistema híbrido. Os
trâmites de palavras entre diferentes línguas sempre existiram, e hoje, uma época em
que se celebra a comunicação digital e a plena acessibilidade aos meios de
comunicação, tal processo de hibridação tem se tornado mais evidente. (VAZ, 2017
p.97).

Ao discutir o hibridismo da linguagem na contemporaneidade, pensamos na comunicação
digital, sinalizando as mesclas utilizadas pelos estudantes em suas leituras e escritas virtuais, através
de um misto de palavras, símbolos, hashtags, emoticons, figuras, imagens, memes, abreviações e
ressignificações que os jovens criam e recriam em suas práticas discursivas, desenvolvendo novos
gêneros textuais condizentes com o ambiente da cibercultura. No livro de ensaios de crítica literária
“Questões de Literatura e de Estética”, lançado na Rússia em 1975, Bakhtin apresenta o conceito de
híbridos linguísticos, esclarecendo sobre a existência de um híbrido orgânico ou inconsciente
afirmando que:
A hibridização não intencional e inconsciente é um dos fatores mais importantes na
vida e na evolução histórica de todas as línguas. Diríamos mesmo que, historicamente,
a linguagem e as línguas mudam principalmente pela hibridação, por meio de uma mistura
de várias “línguas” que coexistem dentro das fronteiras de um único dialeto, uma única língua
nacional, um único ramo, um único grupo de diferentes ramos, no passado histórico bem como
no paleontológico das línguas. (BAKHTIN, 2010 pp 58-359).

Percebemos a variação da língua relacionada à espacialidade e temporalidade, com isso pensamos
no híbrido que envolve a comunicação dos jovens atualmente, demonstrando o dialeto desenvolvido
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nas redes sociais, em suas formas de ler, escrever e comunicar. Entre abreviações, hashtags
imagens, emoticons, emojis e memes, os estudantes estão se comunicando e reagindo às situações
cotidianas, participando de forma efetiva sobre fatos sociais, ora consumindo, ora produzindo
conteúdos e artes de fazer (CERTEAU, 2014), respondendo criativamente a tudo o que está posto
na sociedade, demarcando suas poéticas e políticas de forma astuta e sagaz. Deste modo,
entendemos que o hibridismo da linguagem virtual representa o encontro de diferentes vozes, aonde
inúmeras enunciações, sentimentos e pertencimentos de si e do outro vão se estabelecendo.
Os ambientes virtuais como espaços de enunciação promovem possibilidades de
aprendizagem coletiva e compartilhada, oportunizando aos sujeitos novas relações com o
conhecimento. Neste caminho, a cibercultura se coloca como potente ambiente de acesso,
divulgação e proliferação da mensagem, sugerindo a possibilidade de experiências educacionais
significativas. Buscamos assim, ressaltar a força das tecnologias digitais enquanto linguagem capaz
de unir e aproximar o outro em busca do encontro. Entendemos que para existir diálogo, há a
necessidade de duas vozes, pois o outro contribui na produção de sentidos e nos modos de
compreender a experiência humana. Através da linguagem temos a possibilidade não só de buscar o
sentido como ato de compreensão como também perceber que “é no embate entre as diferentes
vozes que podemos propiciar a escrita de um novo texto” (SCORSOLINI; SANTOS, 2010 p.746).
Nesta sintonia, Bakhtin nos faz pensar sobre a pluralidade em devir dos gêneros, o que remete
compreender que de acordo com o desenvolvimento social e humano, as práticas discursivas na
cibercultura, características do tempo atual, denotam um gênero
híbrido, onde os discursos se estabelecem através de imagens fixas e em movimento “e com
as linguagens sonoras, do ruído à oralidade e à música na multimídia” (SANTAELLA, 2014 p.206).
A autora, através de uma inspiração bakhtiniana amplia o conceito de gêneros do discurso,
compreendendo as manifestações ocorridas nas redes sociais digitais como um gênero do discurso
híbrido, justamente pelo misto de recursos utilizados nesta prática comunicacional.
Consideramos que a cibercultura e as apropriações tecnológicas desenvolvidas pelos jovens,
atrelados às práticas educativas podem revelar-se como espaços de diálogo, convivência e
aprendizagem. Nesta ótica, nos aproximamos do conceito de dialogismo proposto por Bakhtin,
compreendendo a importância de perceber os educandos como sujeitos que se constituem a partir de
suas relações com os outros e com o mundo, impregnados de historicidades e experiências que os
compõem no percurso de suas vidas. Assim como Santaella (2003), concordamos que as mídias são
meios, suportes materiais nos quais as linguagens transitam e são corporificadas potencializando a
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comunicação entre os sujeitos. Para a autora, veículos são apenas canais, “tecnologias que estariam
esvaziadas de sentido se não fossem as mensagens que nela se configuram” (SANTAELLA, 2003
p. 25).
Através de uma pesquisa de campo iniciada em uma instituição de ensino localizada na
região metropolitana do Rio de Janeiro, temos buscado articular teoria e prática, por meio de um
estudo com jovens normalistas na tentativa de analisar a linguagem digital como enunciação.
Compreender que enunciar é argumentar e agir intencionalmente na direção do outro (GOULART,
2007), pressupõe considerar a cibercultura e os artefatos móveis como ambientes de convivência e
interação, onde estudantes e professores têm elaborado suas experiências afetivas, formativas e
dialógicas. Ao realizar rodas de conversa com os alunos do Curso Normal, um grupo de normalistas
suscitou o interesse em elaborar um estudo sobre os memes na educação. Ampliamos a ideia,
através do aplicativo WhatsApp, denominado “memes normalistas” onde algumas experiências
formativas foram introduzidas, encontrando-se em andamento. Neste espaço virtual, temos trocado
leituras sobre fatos sociais que nos atravessam cotidianamente, pensando nos memes como modos
de enunciação e argumentação sobre as temáticas que envolvem a vida em sociedade, os currículos
em ação, as políticas e problemáticas sociais, entre tantos outros temas que se inserem na formação
docente e discente. Através dos textos imagéticos, os estudantes têm expressado seu olhar e unido
energia em prol de movimentos de resistência e reação, utilizando as próprias mídias como espaço
de compartilhamento e debate sobre os reflexos da desigualdade e da exclusão social assim como
das relações de opressão e crueldade sofridas cotidianamente. Neste panorama, os memes
começaram a ser analisados como um gênero textual potente às relações de ensino-aprendizagem,
uma linguagem enunciativa com força reflexiva e argumentativa em processo de investigação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do exposto, concordamos que a cibercultura tem provocado outros modos de ler,
pois este é um tempo de leitores imersivos e ubíquos (SANTAELLA, 2013). Para a referida autora,
o leitor imersivo advém das redes de informação e comunicação, do contexto das redes de
computadores, emergindo novos espaços virtuais. Já o leitor ubíquo teria surgido através do
desenvolvimento das redes sociais e do crescimento exponencial dos aparatos móveis de
comunicação, como os celulares que, conectados à internet, produzem acesso instantâneo às redes.
Deste modo, os acessos aos ambientes online passaram a ocorrer de qualquer lugar, sem a
necessidade dos sujeitos fixarem-se diante de um computador estático. Tal transformação trouxe
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para a escola um outro cenário, estudantes portando seus celulares, que conectados à internet
permitem o acesso às redes sociais, WhatsApp, blogs, vídeos, comunidades virtuais, games,
plataformas para pesquisa, livros digitais e uma infinidade de recursos online.

No tempo destes

leitores ubíquos, a escola tem a oportunidade de desenvolver experiências educacionais
construtivas, dialogando com os jovens estudantes e promovendo usos astutos do ciberespaço. As
tecnologias móveis encontram-se nas salas de aula, necessitando serem pensadas, discutidas e,
possivelmente, integradas às práticas educacionais dos professores, algo que felizmente muitas
pesquisas acadêmicas têm evidenciado. Neste sentido, ressaltamos que a cibercultura coloca-se
como importante caminho de diálogo com os estudantes, apresentando potentes alternativas de
ensino-aprendizagem aos praticantes escolares.
Ao valorizar as culturas juvenis e suas apropriações linguísticas, que também são
tecnológicas, a escola não só ressignifica suas práticas como também caminha para a promoção do
encontro proposto por Bakhtin, numa relação real de responsividade. Arriscamo-nos ainda a pensar
nesta prática na perspectiva do ato responsável e assinado, conforme defende o autor, ou seja, como
“um gesto ético no qual o sujeito se revela e se arrisca inteiro” (AMORIM, 2009 p. 23). Assumindo
a escola uma posição consciente e ética em relação a valorização do contexto digital ao qual se
encontram os alunos, estaria ela legitimando sua função formadora, que antes de tudo deve estar
aberta ao dever de pensar. Pensar enquanto ato envolve a alteridade, um apropriar-se do contexto do
outro, que transitando por relações de conflitos e estranhamentos, transforma-se a partir do vivido.
O princípio dialógico torna-se fundamental nas relações entre professores e alunos, pois o
dialogismo é a “condição de sentido do discurso, a ligação entre a linguagem e a vida social
(GOULART, 2007 p. 95). Neste caminho continuamos desejosos por permanecer navegando.
Ao pausar esta escrita, numa rota apenas iniciada, reafirmamos a importância da linguagem
enquanto prática social, considerando seu notório desenvolvimento em função de um kronos que
continua a correr. Contudo, também pensamos na relevância de práticas educacionais que
acompanhem as transformações sociais, considerando que a ubiquidade das tecnologias digitais que
já está posta, exige transcender aos modos antigos de ensinar. Obviamente, realçamos o hibridismo
que compõe o ato da leitura e da escrita na cibercultura, compreendendo-o como potencial para as
relações de ensino e aprendizagem. Diante do acesso aos celulares, as mídias e as redes, perceber as
enunciações ali desenvolvidas pelos jovens estudantes, torna-se um caminho possível para a escola,
que ao correr o risco da descoberta, compreende que educar é navegar em função de uma ética
responsiva que se constrói cotidianamente. Neste sentido, as tecnologias digitais surgem como mais
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uma linguagem presente no cotidiano escolar, onde novos modos de enunciar se fazem presentes,
desencadeando para a pesquisa a evidência de que “onde há múltiplas línguas, há múltiplas formas
de ver o mundo” (GERALDI, 2010 p. 199).
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ANEXOS

Fonte: Acervo do autor

Resumo
O presente estudo, de cunho qualitativo, tem buscado conhecer as apropriações tecnológicas e os
sentidos produzidos pelos jovens normalistas em seu processo de formação, atualmente também
atravessado por mídias sociais, tecnologias móveis e linguagens digitais. Nesta escrita, busco pensar
sobre o cenário da cibercultura e visibilizá-lo como ambiente de diálogo e cocriação, onde diferentes
códigos e signos compõem uma linguagem híbrida que conecta os sujeitos sociais estabelecendo outras
relações de aprendizagem no contexto escolar. Numa inspiração bakhtiniana, considero importante
perceber essa mistura de línguas como possibilidade de encontros plurais e férteis (VAZ, 2017) que
podem ser estabelecidos entre professores, alunos e com o conhecimento. Reflito sobre as
possibilidades educacionais permeadas pelas tecnologias digitais disponíveis nas mãos dos jovens
normalistas, compreendendo a importância da linguagem digital ser valorizada no cotidiano escolar,
tomando por referência os conceitos de hibridismo e dialogismo (BAKHTIN, 2003) em articulação aos
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conceitos de leitores imersivos e ubíquos (SANTAELLA, 2003). Valorizar as práticas de leitura e escrita
dos estudantes no contexto da cibercultura e compreendê-las como potenciais ao processo ensinoaprendizagem coloca-se como hipótese deste trabalho. Após debruçar sobre a fundamentação teórica,
apresento alguns fragmentos da investigação iniciada com jovens normalistas interessados em estudar o
uso de memes em educação, estendendo às discussões ao ambiente online, através do WhatsApp,
compartilhando suas ideias, reflexões, imagens e compreensões através das narrativas híbridas que
compõem este espaço. O estudo proposto tem caminhado em direção ao entendimento de que os
memes são gêneros textuais que suscitam reflexões a respeito de diversas temáticas sociais, assim como
representam força enunciativa e argumentativa, possibilitando aos praticantes escolares outros modos
de desenvolver suas aprendizagens e conhecimentos.
Palavras-chave: Cibercultura; Linguagem; Tecnologias Digitais; Hibridismo; Dialogismo.
POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA CONTEMPORANEIDADE:
POSSIBILIDADES, AVANÇOS E ENTRAVES EM UMA REDE PÚBLICA DO RIO DE
JANEIRO
Adriele da Silva Freitas Oliveira– CPII

INTRODUÇÃO
Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, a formação de professores voltou
a ser assunto de discussões. O documento que começou a ser formulado em 2015, ainda no governo
da presidenta Dilma, foi fruto de muitas tensões e reformulações ao longo dos anos, principalmente
após o impeachment (ALBINO e SILVA, 2019). O que antes se configurava um debate envolvendo
a participação da sociedade civil, acadêmicos, entidades e conselhos representantes de diversos
setores da Educação e empresariado, foi desmontado e transformado em um documento que se
alinhe a interesses externos e propõe uma formação educacional reducionista, pragmática,
homogênea, tecnicista e rasa, objetivando o mercado de trabalho.
Tendo em vista a Base enquanto documento normatizador das políticas e orientações
curriculares no país, sob o discurso de que seria necessário alinhar princípios e fundamentos, a
formação de professores também entra em pauta. Para tanto, a reboque da BNCC, a Base Nacional
Curricular para a formação de professores (BNC) surge como proposta de reformulação para as
diretrizes dos cursos de licenciaturas e nos projeta um futuro obscuro. A premissa é de uma
formação que atenda ao mercado de trabalho, que se adeque a formação proposta pela BNCC,
priorizando a prática e esvaziando o caráter teórico-reflexivo. Para Hypólito,
O que tem se observado, no entanto, como tendência no contexto das reformas é o
aligeiramento dos cursos de formação, seja em cursos rápidos ou condensados e
simplificados ministrados por faculdades de qualidade duvidosas, seja em cursos a
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distância ou em cursos baratos voltados para uma formação focada no mercado de
trabalho (2019, p. 197).

Assim, a cada dia torna-se mais urgente discutirmos entre pares tanto as propostas que
tentam nos impor quanto contrapropostas como formas de resistência e sobrevivência. Esse trabalho
se configura em um convite a fim de pensarmos no que nos foi oferecido até o momento, nos
avanços e entraves que tivemos, bem como nos retrocessos que podem nos atropelar.
O dilema sobre a formação de professores é antigo, políticas e programas visando o
aprimoramento profissional são divulgados constantemente, porém, em uma análise mais profunda
do conteúdo curricular, a grande maioria dos cursos de formação em serviço oferecidos possui
caráter tecnicista, desconsiderando as especificidades do ambiente no qual o profissional trabalha.
No contexto tecnocultural atual, a disparidade entre os cursos de formação e os sujeitos da
educação, professores e estudantes, torna o contraste entre o que é oferecido como formação e a
realidade vivenciada pelos sujeitos mais evidente. A consciência de que não somos mais
“fornecedores de conhecimento” já está estabelecida em nós professores, porém ainda não
aprendemos a lidar com essa nova realidade que consiste em mediar esse conhecimento. A defesa
por uma prática reflexiva atravessa os diversos níveis de ensino e nos faz ressignificar nossas
práticas e ações dentro do contexto vivido. Assim também é na formação inicial e continuada do
professor.
O recorte deste artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado e constitui-se como fruto de
uma parceira realizada com a Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias, setor da Fundação
Municipal de Educação na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, responsável por ações que
envolvam mídias e tecnologias digitais nas escolas públicas deste município. Dentre as ações
realizadas, esse setor é responsável por cursos de formação continuada voltados para professores
desta rede, assim sendo, foram oferecidas oficinas que buscassem pensar as possíveis mediações
que celulares smartphones pudessem proporcionar ao fazer pedagógico.
SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Como esclarece Kramer (2001), a falácia de que a escola seria redentora de toda sociedade
surgiu no movimento escolanovista, porém a convicção no poder transformador da escola e novas
alternativas de aprendizagem de cunho escolanovista (como parques infantis e escolas-parque, etc.)
atingiam apenas a elite, vista como líder na condução do país. Após 1945, especialmente nos anos
50, com a redemocratização da sociedade brasileira, um novo movimento emergiu – o direito de
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todos à escola-marcando-a como a conhecemos hoje. Na década de 60, a educação teve que lidar
com diversos discursos políticos e acadêmicos que pensavam que as alternativas para a melhoria da
mesma estariam fora da escola, nos movimentos de educação popular. Entre as figuras marcantes
desse movimento está Paulo Freire, que acreditava em uma escola pública popular. Somente a partir
de 1985 essa questão entraria na pauta de várias gestões públicas (KRAMER, 2001, p.02). Essa
perspectiva que trouxe a necessidade de se oferecer formação para uma grande quantidade de
profissionais em um curto período de tempo culmina no quadro observado no decorrer da pesquisa:
professores desconectados da experiência cultural e histórica dos alunos, sentindo-se inseguros e
verbalizando sobre a insuficiência da formação inicial e continuada capaz de lhes habilitar a darem
conta das demandas dos sujeitos culturais da contemporaneidade. A instituição escolar, desde
sempre foi alvo de diversas discussões e mudanças tanto políticas como acadêmicas, suscitando
discussões no que se refere principalmente ao currículo desta e a formação para se atuar nesse
espaço. Dias e Lopes (2003, p.1156) nos apontam que o currículo para a formação de professores
faz parte de um conjunto de reformas que as políticas educacionais brasileiras vêm passando nos
últimos anos. Segundo as autoras, uma série de regulamentações no âmbito do legislativo vincula
toda e qualquer mudança na qualidade da educação a uma mudança na formação de professores.
Savianni (2009, p.148-149) nos apresenta dois modelos de formação de professores: O
modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e o modelo pedagógico-didático. Enquanto para o
primeiro a formação do professor se restringe à cultura geral e ao domínio específico dos conteúdos
correspondentes ao curso em que os professores irão se formar, o segundo se contrapõe ao primeiro
e considera que a formação só se completa com um eficiente preparo pedagógico-didático.
Gatti (2014) nos aponta que inúmeros países vêm investindo em políticas e ações na área
educacional, principalmente no que diz respeito aos professores. Argentina, Equador, França,
Tailândia, Colômbia e Nigéria são alguns exemplos citados pela autora. Esses países vêm tomando
medidas substanciais nas últimas duas décadas a fim de formar de maneira mais consistente
professores em todos os níveis e tornar a carreira profissional atrativa. No Brasil emergem
iniciativas ainda embrionárias e pouco atrativas como o piso nacional e a obrigatoriedade do ensino
superior para lecionar em séries iniciais do ensino fundamental. Não houve ainda um movimento
forte para adequar o currículo às reais necessidades da nossa sociedade, o que demandaria uma
avaliação dos currículos de formação de professores da educação básica, deixando-se de lado o
caráter especialista da formação.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CIBERCULTURA: POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS
O descompasso entre a escola e a contemporaneidade faz emergir problemas estruturais no
modelo educacional vigente brasileiro, dentre eles a formação profissional que atenda ao público do
tempo presente, como já dito anteriormente. O número de professores que propõe atividades
articuladas às tecnologias digitais é reduzido. Se por um lado a realidade das escolas não ajuda,
esbarrando em questões estruturais como falta de equipamentos, internet inapropriada, por outro
lado, a formação, um dos pilares de sustentação da educação, não garante o uso adequado das
tecnologias que chegam aos alunos numa perspectiva instrumental, como é o caso do uso da
internet para a realização de pesquisas, em nada diversa da velha dinâmica da escola (BONILLA,
2010). Buscando melhorar esse quadro e adequar a educação básica ao tempo presente e às suas
demandas culturais, a partir do final dos anos 90 o MEC passou a investir em programas de
formação que vão desde a aprendizagem do manuseio dos equipamentos até a apropriação das
linguagens próprias à cibercultura pensando-se o uso destas na sala de aula. Porém, o que se
percebeu é que essas ações foram embrionárias e pouco evoluíram, sendo descontinuada ao longo
dos anos. O principal deles, o PROINFO, foi criado em 1997 e possuía como objetivo
Proporcionar a inclusão digital de professores, gestores de escolas públicas da
educação básica e a comunidade escolar em geral. Dinamizar a qualificação dos
processos de ensino e de aprendizagem, desenvolvendo competências, habilidades e
conhecimentos. (MEC, online).

Atualmente, está em vigor o PROINFO integrado que busca ao mesmo tempo equipar a
escola com artefatos tecnológicos digitais (computadores, impressoras e outros equipamentos de
informática), oferecer cursos de formação continuada aos professores, conteúdos e recursos
multimídia e digitais, por meio de plataformas digitais como o Portal do Professor, da TV Escola,
etc. O site do MEC não deixa claro como é feita a escolha das escolas participantes ou quantas
participam do programa atualmente, dizendo apenas que o programa é ofertado a professores e
gestores das escolas públicas contempladas com laboratório de informática pelo ProInfo, técnicos e
demais agentes educacionais, três cursos de formação continuada (Introdução à Educação Digital
de 40h; Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC de 100h; Elaboração de
Projetos de 40h) e um de especialização (Tecnologias em Educação). O site do MEC também não
esclarece como essas formações são realizadas, porém, com uma busca mais aprofundada de
estudos sobre o ProInfo alguns pontos importantes são colocados. Barroso, Rodrigues e Silva
(online), em uma análise sobre o programa, nos acrescentam que o mesmo, enquanto política
pública de formação de professores em tecnologias possui o viés de capacitá-los e não de formá-los
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para atuar aliando educação e tecnologias digitais, de instruir e não de suscitar discussões. Esse viés
fica evidente quando o resultado da formação não chega aos alunos por meio de atividades que
pensem as características da cultura contemporânea mediada pelos artefatos digitais, mas como
meros instrumentos. Desta forma, o programa se caracteriza pela tecnocracia, própria da conjuntura
político-econômica atual.
Existe ainda outro programa que visa conectar as escolas à rede mundial de computadores, o
“Banda Larga nas Escolas”, implantado em 2008. Segundo o site do
MEC,“esse programa tem o objetivo de conectar todas as escolas públicas à internet com
qualidade e velocidade para incrementar o ensino público no país”. Esse objetivo não parece viável,
tendo em vista que computadores e internet não resolverão por si só os problemas da educação
pública, podendo apenas tornar-se aliados no processo de qualificação do ensino.
Por fim, trago o mais recente programa lançado pelo MEC em 2010, o PROUCA (Programa
Um Computador por Aluno). Com o objetivo de promover a inclusão digital nas escolas das redes
públicas, o programa foi uma iniciativa associada ao ProInfo para oferecer um computador portátil
para cada aluno de escolas públicas que possam ser levados para casa atingindo, desse modo não só
os alunos, mas toda a família. Segundo o site do MEC, o Programa Um Computador por Aluno é
uma
Evolução do Programa ProInfo, no que concerne ao seu uso didático-pedagógico em
sala de aula e relação aluno x computador (1x1) nas Escolas Públicas. Esta
modalidade técnico-pedagógica transcende a educação tradicional, modificando de
forma permanente a maneira como professores e alunos se relacionam, produzem e
compartilham o conhecimento (MEC, Online).

Mais uma vez o caráter instrumental vem à tona, uma vez que o texto deixa clara a relação
direta entre máquina e aprendizagem, visão já contestada em diversos trabalhos publicados na área.
Ter o equipamento disponível não garante que o uso pedagógico seja eficiente. Ao contrário, sem a
formação adequada para os profissionais, o uso acaba sendo burocrático, substituindo o caderno
pelo computador, o quadro-negro pela tela interativa e os livros pelos buscadores na internet. Para
que o salto em relação à formação de professores seja dado, é preciso que alguns pontos sejam
esclarecidos: Seria necessária uma formação que tenha como foco o professor e o coloque como
figura central na construção de ambientes de aprendizagem nos quais o movimento de aprender e
construir conhecimento sejam constantes e não se restrinjam apenas a reproduzir atividades; além
disso, seria necessário desconstruir essa ideia de professor como chave para os conhecimentos e
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escola como fonte do saber. O professor é um sujeito em constante construção e reconstrução de
conhecimentos, não dominando todos os conteúdos disciplinares e os alunos não são folhas em
branco, o processo de ensino-aprendizagem é mútuo.
POLÍTICAS PÚBLICAS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: AS BARREIRAS ENFRENTADAS
PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE NITERÓI
Lemos (2011) aponta que ler é uma forma de inclusão desde a Grécia antiga e que saber
“ler” as informações que nos chegam através de fontes diversas, produzir e distribuir essas
informações, saber lidar com os aparatos digitais e as redes telemáticas tornaram-se uma condição
necessária para a inclusão social na sociedade informacional.
Diante da complexidade do contexto, além de esbarrarmos em lacunas que dizem respeito à
formação dos professores que esteja em consonância com o contexto cultural, ainda enfrentamos
sérios problemas em relação à inclusão digital tanto dos estudantes, quanto dos professores em
função, entre outros motivos, da infraestrutura inadequada das escolas relativa à possibilidade de
uso das tecnologias digitais. Segundo a Assessoria, a rede pública de ensino do município de
Niterói possui 91 unidades. Dessas, 49 atendem ao ensino fundamental e possuem laboratório de
informática com rede de internet instalada e 42 atendem à educação infantil. Essas últimas possuem
“mesas-alfabeto” acopladas a um computador, porém não possuem instalações de rede de
informática. As poucas escolas que possuem sinal wifi contam com sinal precário e limitado a
espaços próximos ao roteador, muitas vezes de uso exclusivo da administração. Na falta de
estrutura que atenda de forma adequada aos estudantes e professores, os profissionais muitas vezes
precisam utilizar recursos pessoais para atenderem às necessidades que surgem em suas aulas.
O espaço de formação onde aconteceram os encontros também não contava com rede Wifi
para uso dos professores. Alguns possuíam e utilizavam sua própria rede móvel e, aqueles que não
possuíam, realizavam as interações quando chegavam em casa ou em outros espaços. Edna, uma
das professoras sujeito da pesquisa, relata que, influenciada pelo curso, programou uma aula para as
crianças utilizando seu celular e o pacote de dados. Dessa forma, a internet que seria para o seu uso
pessoal durante o mês inteiro, acabou por ser roteada para as crianças:
[...] as crianças agora estão participando muito da aula, e usando o telefone também.
Eu trabalho com turma de aceleração, são poucos alunos e às vezes eles querem ver
alguma coisa, eu até já entrei... “a prof. me empresta a sua...” Pedem pra eu abrir pra
passar pra eles o meu roteador.
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Eu já emprestei, “mas gente não tem problema não?”
Eles: “Não, não tem problema nenhum!”
Aí eles botam no Google. Mas depois eu fui ver que veio pra mim aquele negócio um
dia,” acabou a sua internet”. Ai todo mundo: “Gente! Mas professora!”.
Aí eu falei: “Gente, assim não dá! Acabaram com a minha internet, eu tenho o mês
inteiro pra usar!”
Até perguntei pra eles, e eles: “não, não tem problema não”. Falei com a minha filha,
Renata... “Não, não tem problema não mãe”. Quando eu fui ver, já estava 80% usado.
Então eu acho que a gente podia ver um jeito de trabalhar com eles de outra forma,
porque dessa fica difícil.

O uso do laboratório pelos alunos da rede é restrito a dias e horários marcados,
consequentemente, o uso da rede é limitado. Essa configuração escolar faz persistir a ordem
cartesiana de tempo e espaço, determinando que disciplinas, conteúdos e metodologias sejam
descolados da realidade social. Enquanto estudantes e professores possuem acesso a rede em seus
celulares e podem transitar com ele para onde quiserem, na escola este acesso está restrito a um
espaço físico. No segundo semestre de 2015 um novo projeto foi implementado na rede e notebooks
foram distribuídos. Para cada unidade de ensino fundamental foram destinados 5 aparelhos, outros 5
foram destinados para as unidades de educação infantil. Os aparelhos chegaram às escolas sem a
ambientação necessária. Como dito anteriormente, raras são as escolas da rede pública que possuem
rede Wifi para uso dos professores e estudantes e, quando a possuem, esta rede não tem cobertura
em todo o prédio. Sobre isso, Martín-Barbero (2014, p. 12) argumenta:
Se, como afirma Castellls (1988:33), “a tecnologia (ou sua carência) plasma a
capacidade das sociedades de transformar-se, assim como os usos a que essas
sociedades decidem dedicar seu potencial de inovação”, o certo é que até agora a
presença da tecnologia comunicativa e informática na escola não plasma
transformações nem incentiva a inovação.

Se equipar estruturalmente as escolas é difícil, desafio maior é a formação dos professores
para os usos dessas tecnologias digitais e, consequentemente, a inclusão digital mais que necessária.
Bonilla e Oliveira (2011, p.28) alertam que o conceito dual de exclusão/inclusão se apoia na
reprodução da ordem social e na necessidade criada de adaptar os indivíduos a um modelo de
sociedade regido por interesses econômicos. “Logo, incluir significa inserir, introduzir, adaptar os
indivíduos a determinado modelo, a uma dada realidade pronta”. Segundo os autores, a mudança
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deve partir do indivíduo, buscando a inserção por conta própria. O acesso a equipamentos é uma
parte importante do processo, porém para que a inclusão digital de fato ocorra, seria necessário o
uso com autonomia pelos sujeitos, afim de que participem ativamente, propondo e construindo
novas realidades sociais. Para Castells (apud BONILLA; OLIVEIRA, 2011), existem três formas de
ser excluído: O sujeito não ter acesso à rede de computadores; o sujeito ter acesso ao sistema de
comunicação, mas com a capacidade técnica restrita; e por fim, considerado pelo autor a mais
importante forma de ser excluído, pois amplia e aprofunda a exclusão: estar conectado à rede, mas
não sabê-la usar, não saber buscar as informações, nem combiná-las ou utilizá-las para a vida. Os
autores seguem apontando que a relação estabelecida entre projetos de inclusão digital e educação
referem-se principalmente à atividades escolares de pesquisa em infocentros e telecentros, espaços
frequentados por pessoas que não possuem computadores com acesso à rede de internet em casa.
Nas próprias escolas, o número de professores que propõem atividades associadas às tecnologias
digitais, o fazem com uma perspectiva instrumental, prendendo-se a softwares ou pesquisas sem
avançarem para outras potencialidades.
Foi buscando romper com a instrumentalização das tecnologias digitais que as oficinas foram
pensadas, promovendo a discussão acerca da tecnologia em sala não como instrumento, mas como
potência para ir além das dinâmicas modernas de aprendizagem. Esse desafio é representado na fala
de Edna, quando se refere à sua relação com seus alunos:
Eu estou trabalhando bastante com eles, e isso que é mais interessante entendeu? As
aulas estão sendo mais dinâmicas, porque senão você fica naquele maçante de quadro.
A mim também não faz bem trabalhando com ciências. Eu sou professora de
matemática e ciências. Agora eu estou trabalhando ciências, e ciências tem muita
coisa, tem um mundo pra gente procurar ali na internet. E com a minha dificuldade eu
tenho que estudar ciências também pra passar pra eles. Eu olho em sites primeiro em
casa, depois levo eles para o laboratório e a gente vê. Só sei que está funcionando né,
Juliana? E eu estou com todas as turmas do colégio e levo todas as turmas pra lá. Eles
estão aproveitando.

Mesmo entendendo as novas dinâmicas e destacando seu planejamento anterior às aulas, a
professora demonstra preocupação em ainda dominar conteúdos para apresentar as crianças. Como
ela mesma fala: “tem um mundo pra gente procurar ali na internet”. E é por isso que as crianças
precisam aprender a lidar com a internet, principalmente no que diz respeito à seletividade das
informações.
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CONCLUSÕES
Com o surgimento da mobilidade as relações entre o espaço físico e o espaço informacional
digital tornaram-se mais estreitas, tonando-se indissociável através das práticas cotidianas. Durante
as oficinas pude perceber que mesmo com toda destreza no manuseio do celular, adaptando-se a
cada novo aplicativo lançado que amplie as formas de se comunicar com os outros, as professoras
ainda possuíam dificuldades de articular o uso cultural em propostas com os alunos.
As tecnologias digitais não são coadjuvantes ou auxiliares no processo educativo, elas são
estruturantes de relações, processos e outras práticas que emergem mediadas por elas. Os celulares
e a mobilidade de poder interagir, produzir, ter acesso e compartilhar com os outros participantes
em qualquer lugar e em qualquer tempo expandiram aos professores possibilidades não
consideradas, porém para que o espaço escolar, bem como estudantes e professores possam de fato
integrar esse contexto cultural enquanto atores sociais torna-se necessário que haja condições
mínimas.
Os avanços existentes na rede municipal de Educação são consideráveis em termos de
estrutura física dos laboratórios com rede e a existência de um setor específico que trabalha com
mídias e tecnologias digitais no qual o próprio professor tem acesso direto para qualquer tipo de
auxílio. Porém, as dificuldades ainda são muitas, a falta de rede sem fio nas escolas dificulta o
trabalho restringindo-o ao espaço do laboratório de informática e ao tempo de permanência neste.
Consequentemente, grande parte do trabalho de pesquisa, escolha de fontes, colagem e
ressignificado ficam sob responsabilidade do professor que continua sendo um mero transmissor do
saber aos seus alunos. A liberdade de traçar seus próprios caminhos e exercer autoria dos alunos
fica relegada ao segundo plano. Outra questão ainda existente é a falta de estratégias da Fundação
Municipal de Educação que permita a esse professor buscar fontes de formação continuada que lhe
amplie as estratégias de trabalho.
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Resumo
O dilema sobre a formação de professores é antigo, políticas e programas visando o aprimoramento
profissional são divulgados constantemente, porém, em uma análise mais profunda do conteúdo
curricular, a grande maioria dos cursos de formação em serviço oferecidos possui caráter tecnicista,
desconsiderando as especificidades do ambiente no qual o profissional trabalha. O recorte deste artigo
faz parte de uma pesquisa de mestrado e constitui-se como fruto de uma parceira realizada com a
Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias, setor da Fundação Municipal de Educação na cidade de
Niterói, no Rio de Janeiro. Este setor é responsável por ações que abrangem mídias e tecnologias
digitais nas escolas públicas deste município. Dentre as ações realizadas estão o suporte a projetos
desenvolvidos nas escolas por professores e que envolvam mídias e tecnologias digitais e o
oferecimento de cursos de formação continuada voltados para professores desta rede que impliquem
esta temática. Assim sendo, foram oferecidas oficinas que buscassem pensar as possíveis mediações que
celulares smartphones pudessem proporcionar ao fazer pedagógico. Esse trabalho se configura em um
convite a fim de pensarmos no que nos foi oferecido como políticas públicas que englobam as
tecnologias digitais e a formação de professores até o momento, nos avanços e entraves que tivemos,
bem como nos retrocessos que podem nos atropelar. Para tanto, busca-se subsídios em Lemos (2011),
Martín – Barbero (2014) e Bonilla e Oliveira (2011) a fim de pensar o contexto contemporâneo digital e
Gatti (2014), Savianni (2009), Hypólito (2019), Kramer (2001) e outros para pensar a formação de
professores.
Palavras-chave: Formação de professores; Contemporaneidade; Políticas Públicas.
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OS PRATICANTES E SUAS TÁTICAS: NARRATIVAS DE JOVENS SOBRE OS CANAIS
LITERÁRIOS NO YOUTUBE

INTRODUÇÃO
O cotidiano escolar, como parte de um contexto social mais amplo, está impregnado pelas
táticas de seus praticantes, sejam eles, alunos, professores ou gestores. Essas táticas evidenciam-se
nas diversas relações de poder que se estabelecem nesse território hierarquizado em que o “forte” e
o “fraco” mudam de posição constantemente. Já que os textos na contemporaneidade vêm se
modificando ao longo dos tempos, as competências/capacidades de leitura e produção de textos
exigidas para participar de práticas de letramentos atuais também não podem ser as mesmas. O fato
é que o contato com o texto vem se modificando a partir das práticas digitais; o acesso à literatura
também. As novas tecnologias permitiram aos sujeitos da periferia ampliar o contato com a
literatura, antes restrita aos grupos de poder. Michel de Certeau (2014) em A invenção do cotidiano:
artes de fazer, esclarece a dinâmica social utilizando os conceitos de lugar (espaço controlado por
relações de poder), de espaço (o lugar praticado), de estratégia (artes dos fortes) e de tática (arte dos
fracos). As táticas, concebida como a arte dos fracos (que, nesse caso seriam os jovens das classes
populares) atuam sempre em espaço que lhes é alheio. Por mais que exista um lugar privilegiado
pela escola para a literatura, os jovens criam táticas e reinventam o cotidiano.
As táticas dos praticantes:
Na escola sempre fui considerado um aluno com dificuldades na leitura. Lembro das
inúmeras vezes em que minha mãe foi chamada na escola para ser orientada como me
ajudar a ler em casa e os encaminhamentos que trazia para que eu fosse encaminhado
para psicólogos, fono e outros médicos. Sempre quis aprender a ler, mas ler mesmo,
achava que isso iria me tornar cidadão de fato. Hoje compreendo que sei ler não os
textos da escola, mas os textos e livros apresentados na internet e que a internet pode
ajudar a me tornar um leitor a cada dia melhor (Cristian, 17 anos).

Esse depoimento é de um estudante da turma HV2 da E. M. Paulo Reglus Neves Freire, uma
turma composta por alunos que apresentam defasagem idade/série; frequentando essa turma, os
alunos podem cursar dois anos de escolaridade em apenas um ano letivo – é equivalente ao antigo
supletivo. A HV2 atende a estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. Pelo depoimento do
Cristian percebemos que os textos e conteúdo publicados na rede parecem dialogar melhor com os
jovens do que os textos canonizados pela escola. Estudos de ARAÙJO (2008), já indicavam que a
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dificuldade da escola em lidar com os alunos das classes populares que se traduz, ainda que em
parte, pelos altos índices de evasão e repetência é também sentida e assumida frequentemente pelas
próprias professoras dentro das escolas.
O fato do jovem Cristian querer aprender a ler para tornar-se cidadão pode nos remeter a
pensar no significado desta palavra. O termo cidadão tem origem no latim civitas, que quer dizer:
“aquele que habita a cidade”, ou seja, implica um percurso. Nos dias de hoje, podemos dizer que a
expressão cidadão nos interpela como habitantes da cidade e cidadãos do mundo, exploradores de
novos modos de vida. Nesse sentido, quando as fronteiras entre o local e do global se misturam,
cada vez mais estreitamente, as mudanças repercutem sobre a expressão e a participação cidadã.
São muitos os caminhos de formação, existe uma multiplicidade de percursos e experiências
vividas para nos tornarmos leitores e para buscar compreender o lugar que o YouTube tem ocupado
nas práticas de letramentos de jovens que frequentam estes espaços foi usado como metodologia de
pesquisa “rodas de conversas” com jovens de uma escola pública municipal, estudantes do segundo
segmento do ensino fundamental. Com esse propósito, reunimo-nos nos dias 8 e 11 de outubro de
2019 na sala de leitura da escola para conversar sobre o tema. Propus aos jovens (sujeitos da
pesquisa) uma roda de conversa sobre literatura e internet. Para Andréa Serpa,
As rodas de conversas, metodologia bastante utilizada nos processos de leitura e
intervenção comunitária, consistem em um método de participação coletiva de debates
acerca de uma temática, através da criação de espaços de diálogo nos quais os sujeitos
podem se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. Tem como principal
objetivo motivar a construção da autonomia dos sujeitos por meio da problematização,
da socialização de saberes e da reflexão voltada para a ação. Envolve, portanto, um
conjunto de trocas de experiências, conversas, discussão e divulgação de
conhecimentos entre os envolvidos nessa metodologia (SERPA, 2010, p. 3).

As conversas foram gravadas em acordo com os participantes; para falarmos sobre o
assunto. Foram tardes agradáveis e muito importantes não apenas para o processo de pesquisa, mas
também para mim que também me identifico com as histórias relatadas pelos jovens, tendo em vista
que eles, assim como eu, tivemos poucas experiências positivas com a literatura no contexto
escolar. Por alguns relatos, acredito que, para os jovens participantes, as tardes e as experiências
compartilhadas pelo grupo também foram agradáveis.
Renan: Foi tão bom este encontro! Nós vamos continuar nos encontrando para contar
as nossas experiências?
Pesquisadora: Vai depender da disponibilidade de vocês.
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Renan: Eu adoraria, às vezes eu não me sinto parte integrante da escola e no grupo me
senti à vontade para falar.
Pesquisadora: Eu vou adorar ouvir e conversar com vocês e vai ser ótimo
continuarmos conversando.

Como professora que pesquisa o cotidiano escolar, sempre acreditei no diálogo como lugar
onde os sujeitos se assumem como narradores e compartilham experiências. “A experiência, a
narrativa e o diálogo são para mim indissociáveis e complementares, os fios que formam o tecido da
pesquisa, assim como acredito no processo ensino-aprendizagem” (SERPA, 2010, p. 4). Nesse
movimento de interlocução com as experiências que vão sendo compartilhadas pelo grupo, o
diálogo surge como lugar de tecitura, onde é permitido relacionar as diferentes narrativas e
experiências e refletir sobre elas. Benjamin (apud SERPA, 2010) afirma que a experiência é a fonte
em que os narradores bebem experiências que vão se constituindo tanto no conhecimento adquirido
ao longo de anos de permanência em certo lugar como naquele adquirido no caminhar pelo mundo.
No trajeto que estava se delineando com os jovens, nada estava previamente estabelecido.
Compareceram para a roda de conversa dezessete estudantes com idade entre 15 e 17 anos. Falei
que eu gostaria de saber um pouco sobre os canais literários do YouTube, como tinha relatado no
convite feito em sala, mas a conversa foi tomando outro caminho. Depois das apresentações,
percebi que os jovens queriam contar como a literatura os afeta e como dialogava com suas
experiências antes do YouTube.
Assim como a pesquisa apresentada no artigo de Andréa Serpa (2010), Conversas, caminhos
da pesquisa do cotidiano, em que narra que apesar de o foco de estudo estar previamente negociado
com os sujeitos, as ideias fugiam dos envolvidos e os levavam a percorrer lugares onde os
sentimentos os mantinham ancorados. Embora a pesquisa da Andréa Serpa se tratasse de um estudo
com professoras sobre processo de avaliação, identifiquei muitos pontos afins no que se refere a
pesquisar com o outro. Nas palavras dela: “O confronto entre as diferentes experiências que nos
constituem e a partilha de diferentes narrativas faz do encontro entre os sujeitos uma prática
potencialmente educativa” (p. 4). O diálogo proporcionado com as diferentes experiências nos
encontros foi tão envolvente que precisamos de duas tardes para dar conta desse início de conversa,
pois entendo que os depoimentos dos jovens não são apenas objetos de pesquisa; eles são
interlocutores que “servem de bússola, de combustível e alimento à pesquisa” (SERPA, 2010, p. 4).
Considero que, com a ajuda dos jovens e autores interlocutores deste estudo, a pesquisa com o
cotidiano percorre caminhos infinitos de investigação e não há um começo estático, pronto e
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acabado, mas sim muitos começos, muitos meios e infinitos fragmentos e acontecimentos que
desembocam em falas, depoimentos, relatos, entregas e escutas que refletem nossas angústias,
alegrias, medos e expectativas:
Através das narrativas foi possível compreender que apesar dos jovens enfatizarem a
importância do YouTube como instrumento de acesso a leitura, a presença da família no incentivo a
leitura se mostrou também importante na experiência construída com a leitura dentro e fora da
escola. O que nos mostra que na ligação entre a linguagem e a vida social é que a experiência com a
leitura vai sendo construída. Através das falas dos jovens participantes da pesquisa é possível
perceber que a leitura tem feito parte da sua rotina familiar de forma gradativa, ganhando espaço na
vida.
Desde pequena o contato que eu tive com os livros foram as histórias bíblicas que
minha mãe, por ser professora de escolinha na igreja, possuía. Ela sempre lia as
histórias pra mim e a minha irmã. Nesse ambiente, fui crescendo com cada vez mais
interesse em conhecer novas histórias. Acho que foi assim que fui me desenvolvendo
como leitora e hoje, em contato com os canais, percebo que a literatura pode ser
acessível para mim, que sou pobre, moradora de favela (Andressa, 15 anos).
Pelo que me lembro, o contato que tive com a literatura na infância foi ver o meu tio
lendo e gostando muito de Harry Potter, mas nunca me interessei por ler de fato,
porque dentro de casa não havia muito o que ler. Conforme fui crescendo, fui me
envolvendo com a literatura infanto-juvenil, com livros de romance. E hoje, com os
depoimentos do booktuber Danilo Leonardi, do canal “Cabine Literária”, me sinto
capaz de ler, sei que não preciso ler o livro todo e que posso ler até a parte que eu
quiser. Vou ler o que for importante pra mim e não para tirar notas boas ou para
mostrar alguma coisa para alguém, e a leitura aos poucos vai fazer a diferença na
minha escrita, na minha oratória e nos resultados escolares (Renato, 16 anos).
Minha mãe, apesar da pouca escolarização, sempre leu para nós (eu e minha irmã).
Ela comprou uma coleção de livros vermelhos que depois de algum tempo começou a
fazer parte dos momentos de falta de luz, nas chuvas com trovoadas, quando ela não
podia ligar a TV e cobria todos os espelhos da casa com tecidos. Minha tia Maria
Nazaré foi quem me apresentou aos clássicos. Ela me deu Dom Casmurro e Memórias
Póstumas de Brás Cubas, que foram os primeiros livros sem gravuras e com mais de
vinte páginas. Atualmente e com o incentivo dos canais literários, leio diariamente nos
livros impressos, na internet, no Facebook e nos próprios canais e por isso me
considero leitora (Renata, 17 anos).
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Além da importância da família no processo de inserção da leitura nas práticas cotidianas, a escola e
seus professores também apareceram nas narrativas.
O incentivo à leitura em minha vida não partiu dos meus pais ou das escolas, foi algo
tenso. (risos). Confesso que detestava ler, acho que ainda não gosto muito. Sempre
achei que ler era chato e desinteressante, mas descobri que na verdade chatos eram os
livros que eu lia. Com a apresentação dos livros nos canais dos booktubers, vejo que
existem muitos livros legais, eu é que não conhecia nenhum livro legal. Não lembro
de nenhuma experiência legal com livro na escola. Lembro apenas de uma professora
no 2º ano que gostava de ler, quando sobrava tempo no final da aula. A sua voz doce e
alegre me fazia gostar da história. Mas não tinha muitas oportunidades para ler com disso. Sei
que os canais não vão fazer com que eu me torne leitora de fato, mas me faz sentir que sou e
isso me basta (Milena, 15 anos).

Durante o meu Ensino Fundamental I, tive uma única professora do 1º ao 4º ano, com
ela construímos muita coisa, e uma delas foi o gosto pela leitura. Tínhamos todos os
dias leitura de histórias, além de termos construído a nossa própria história em
conjunto, durante dois anos consecutivos; isso fez toda diferença para que a leitura se
tornasse prazerosa para mim (Lucas, 16 anos).

Lucas como outros jovens evidencia claramente a importância da professora em sua
trajetória como leitor e acrescenta que o fato dela contar histórias em sala e incentivar a produção
de textos coletivos fez toda a diferença para que a leitura se tornasse algo prazeroso.
Ao escutar as narrativas destes jovens podemos perceber que além da presença da família e
da escola nesse processo de letramento e de contato com a literatura, o contato com os canais de
literatura, os chamados booktubers tem levado muitos jovens a buscar conhecer novos livros na
internet. Por que estes canais tem feito tanto sucesso com os jovens? Para Martín Barbero (2015), a
verdadeira proposta do processo de comunicação do meio não está na mensagem, mas nos modos
de interação, o que nos remete a pensar os processos de comunicação a partir da experiência
cultural dos sujeitos envolvidos.
Desta forma, além das contribuições de Martín Barbero no que se refere ao processo de
comunicação, os estudos bakhtinianos apresentam subsídios para a compreensão das tensões
discursivas existentes nos diferentes grupos e espaços sociais, estabelecendo uma relação alteritária
e dialógica com os sujeitos. Através de rodas de conversas obedecemos a uma ética e um rigor
científico na solicitação de autorização para gravar os diálogos e publicar as experiências
produzidas no grupo. Estudos de Amorim (2006), defendem que construir uma pesquisa sustentada
pelo referencial teórico bakhtiniano é estar atento, acima de tudo às tensões reveladas pelas muitas
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vozes protagonistas no campo pesquisado. Acredito na importância desta investigação, porque
como professora compreendo a importância de pesquisas que deem visibilidade a jovens que leem,
escrevem e dialogam sobre literatura. Reconhecendo que para compreender é preciso construir
junto e estar atento ao que o outro pode me ensinar é que venho buscando estabelecer esse contato
dialógico e exotópico com estes jovens.
Em parceria com os jovens, nas rodas de conversas, a pesquisa vai se apresentando em uma
“metodologia que se produz com os sujeitos e suas vozes em um movimento dinâmico, rizomático e
imprevisível” (SERPA, 2010, p. 2). À medida que me aproximo do meu estudo e dos sujeitos
envolvidos, percebo que a pesquisa no cotidiano passa por muitos movimentos de idas e vindas e
que a proximidade e a familiaridade como certos conhecimentos e experiências que nos atravessam
nos permitem aprender e rever o caminho a percorrer. Nesse movimento, aprendemos “com a
palavra que flui, com a palavra que ainda não foi sacralizada, (...) com o que ainda é semente”
(SERPA, 2010, p. 3), com o que ainda está em produção no interior de cada sujeito; aprendemos
com o latente e com as nossas dúvidas e silêncios.
Para Bakhtin (2010), não nos aproximamos de nada impunemente. Não se olha com “olhos
livres” para o mundo. Nosso olhar em direção a um objeto qualquer não é um olhar neutro e
desinteressado. Por melhor que nossa palavra represente, ela nunca conseguirá forjar uma
verdadeira indiferença em relação ao objeto de que trata. Como diz Bakhtin, uma palavra não
designa simplesmente um objeto, seja qual for, ela também expressa uma atitude valorativa em
relação a muitas de minhas limitações; percebo, com a ajuda desse autor, que à medida que me
aproximo do outro posso compreender melhor a mim mesma. Vou percebendo que a aproximação
com esse objeto é uma identificação da jovem que fui, que, apesar de sempre ter gostado de ler, tive
muitas dificuldades para ingressar na universidade e não conseguia construir essa ponte entre o que
eu lia na escola e fora dela. Pelas narrativas dos jovens, percebo que a experiência que eu construí
com a literatura é única, mas se entrelaça e dialoga com a experiência de muitos outros jovens.
Nesse exercício de escuta sobre as experiências dos jovens com a literatura tendo como
suporte de análise o YouTube, percebo que esse artefato cultural parece estar proporcionando ao
jovem a possibilidade de vencer seus desafios com a leitura.
AS QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Os múltiplos desafios de um processo de investigação formação como o proposto por este
trabalho, tendo em vista a temática e os objetivos aqui já explicitados, implica a definição de uma
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metodologia polifônica que se fundamenta principalmente na pesquisa empírica e tem como
principal referencial teórico e metodológico Mikhail Bakhtin. Esse pesquisador trouxe para as
Ciências Humanas grandes contribuições no que se refere à compreensão do papel da
peremptoriedade da palavra. O conceito de exotopia apresentado por Bakhtin remete à importância
de escutar o outro. O que eu vejo não é o mesmo que o outro vê; o outro me olha e vê o que está
atrás de mim e eu não consigo enxergar. Ou seja, cada um, no lugar onde está, consegue ver coisas
que são importantes e é no diálogo que esses olhares podem se complementar.
É nessa perspectiva de investigação que conceitos bakhtinianos de dialogismo, alteridade e
exotopia norteiam o caminho teórico e metodológico deste estudo. Em se tratando de uma
abordagem sócio-histórica, reconheço que a fonte de dados é o texto, ou seja, o contexto no qual os
acontecimentos emergem. Nesse sentido, as questões formuladas não são estabelecidas sem uma
imersão no cotidiano da pesquisa, ou seja, é preciso ir ao encontro da situação no seu acontecer; por
esse motivo, procuro estar sempre online nos canais procurando estabelecer uma relação dialógica
com os youtubers e alguns jovens inscritos nos canais. As rodas de conversas vêm sendo utilizada
como instrumento de compreensão do lugar da literatura entre os jovens; por isso, vale-se das
descobertas para buscar explicar o fenômeno com ética.
Nessa abordagem, considerar a pessoa investigada como sujeito implica compreendê-la
como detentora de uma voz reveladora, capaz de construir um conhecimento sobre sua realidade,
que a torna coparticipante desse processo de investigação, reconhecendo, assim, que, nesse
processo, produzir linguagem não interessa apenas a quem escreve, porque a escrita sempre estará
endereçada ao outro, e é esse outro que, de certa forma, completa e ressignifica os sentidos. A
opção por trazer os conceitos bakhtinianos para dialogar com este estudo se faz necessária porque
entendo que tais conceitos ajudam a pensar o ato de fazer pesquisa em Ciências Humanas como um
movimento em que o pesquisador rompe com uma pretensa neutralidade na produção do
conhecimento e se deixa afetar pelas circunstâncias. Para Bakhtin (2011), exotopia e alteridade são
movimentos de aproximação e distanciamento que necessitam ser paralelamente realizados. É a
diferença de lugar que pode oferecer a compreensão necessária para que a alteridade possa
acontecer, por meio da relação dialógica.
Recorro também à contribuição teórica de Martín-Barbero (2015), que ajuda a compreender
os processos de comunicação e não somente o processo de recepção. Para esse pesquisador, as
mediações empíricas são relações lógicas de produção, matrizes culturais, competências de
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recepção e formatos industriais e distintos conceitos de mediação que estão a ligar objetos, lugares e
processos concretos.
Nesse percurso teórico e metodológico construído com os sujeitos que são interlocutores
deste estudo – jovens que assistem e publicam as resenhas literárias no YouTube –, venho
pesquisando e aprendendo junto e buscando nesse movimento de pesquisa desconstruir a relação de
poder entre o jovem e o pesquisador. Em um artigo sobre jovens escrito há aproximadamente meio
século, Maria Zambrano indagava-se se não deveríamos apagar de nosso vocabulário a expressão
“essa juventude de hoje” e começar a falar com os jovens (ZAMBRANO, 2007, p. 95). Não existe
um único modelo de juventude, mas juventudes que variam conforme os contextos social e político
em que estão inseridas. A pesquisa com jovens requer perguntar: que tipo de escuta requerem
aqueles a quem nós, adultos, não vemos como iguais? (e eles também tampouco veem a nós!). É
necessária uma escuta que atravessa e que envolve todos os sentidos, e não somente o da audição,
para fazer do processo de investigação uma verdadeira experiência.
Com base nisso, percebo que pesquisar no meu cotidiano escolar as experiências dos jovens
com a literatura, tendo como interlocutor principal o YouTube é uma experiência que me atravessa
e constitui-se em uma prática que comove e instiga a pesquisar sempre mais.
Considerações finais
Para Bakhtin (2010), o que é esperado do homem é o ato responsável e o entendimento de que nada
é absoluto nem um produto acabado. Estamos sempre em construção. O sujeito situado no seu lugar
e no seu tempo é responsivo e responsável em/pela sua sociedade e seu contexto histórico. Com
base nisso, este estudo busca fazer emergir novos sentidos para uma pesquisa com narrativas de
jovens sobre suas práticas online, mas ciente de que não é uma tarefa fácil, uma vez que escutar o
outro sem sufocá-lo ou subestimá-lo é um exercício de pesquisa e de escuta, e para que se
estabeleça a possibilidade do diálogo é necessário também assumir uma posição que é minha,
somente minha, em relação ao outro; isso assume o meu lugar ético na pesquisa em Educação.
Este estudo vem compreendendo que a complexidade da experiência moderna exige novos
paradigmas para explicar o tempo presente. Já que quanto mais complexa se torna a experiência
cotidiana, maior a necessidade de construir formas mais sofisticadas de investigação que levem em
conta a crescente pluralidade de estilos, de comportamentos e atitudes em meio a essa aceleração do
tempo e das formas de se comunicar. Foucault (2007), em seu livro As palavras e as coisas: uma
arqueologia das Ciências Humanas ensina que, para falar do homem, é necessário antes e
sobretudo se debruçar sobre a linguagem – e é isso que esta pesquisa tem procurado fazer: assistir
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aos vídeos, dialogar com os conteúdos exibidos para buscar indícios que possam contribuir para
compreender esse fenômeno midiático que tem levado adolescentes e jovens a assistir, a ler e a
querer comprar livros. É importante atentarmos de que esses jovens estão divulgando a literatura
juvenil de forma intencional, mas num canal aberto da internet que exige que esteja conectado para
assistir e que tenha predisposição para ver e conhecer o conteúdo exibido.
Portanto, escutar as narrativas dos jovens sobre suas experiências com a literatura dentro e
fora da internet nos oferece pistas para pensarmos em novos formatos para lidar com esses suportes
na escola. A literatura precisa ser apresentada de forma prazerosa assim como os jovens narraram
que fazem os booktubers no YouTube. Sabemos que não é uma tarefa fácil para a escola e nem para
nós, os professores, mas um desafio necessário.
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Resumo
O presente artigo é fruto de uma pesquisa com jovens estudantes de uma escola pública municipal em
São Gonçalo/ RJ e tem por objetivo compreender as experiências dos jovens com a literatura.
Fundamentada na filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin especialmente nos conceitos de dialogismo
e exotopia é que este estudo buscou promover “rodas de conversas” (SERPA, 2010), como
metodologia de pesquisa, entendendo que as narrativas produzidas nesses espaços podem produzir
significados potentes e estéticos reveladores de significados. Através das narrativas produzidas com os
jovens estudantes tem sido possível compreender que o YouTube atualmente é lugar de informação,
publicidade e debate sobre questões pertinentes à sociedade de forma geral e também para divulgação
de livros contribuindo para que muitos jovens que não gostavam de ler passassem a se interessar por
livros e literatura. O YouTube, como um produto de coletividades, não é possível ser utilizado como
interlocutor na pesquisa, sem interpretá-lo, pois são os usos que os jovens fazem dele e as táticas dos
praticantes (CERTEAU, 2014) que podem modificar o modo de refletir e agir no mundo. Portanto,
pesquisar tais experiências vem contribuindo para a pesquisa em Ciências Humanas, por problematizar
questões e pensar a imagem técnica como instrumento mediador e revelador das intensas experiências
culturais e subjetivas na atualidade. Com esta investigação, venho descobrindo que para conhecer o
quanto as novas tecnologias estão contribuindo para a formação intelectual e social de nossos jovens é
preciso uma “escuta sensível” (BARBIER, 1992) e o entendimento de que, como professora, nada sei
sobre meus alunos e principalmente sobre a cultura em que eles estão inseridos e que, para conhecer
um pouco da cultura desses jovens, um estudo sobre eles não daria conta, e é por isso que esta pesquisa
vem buscando uma investigação com eles.
Palavras-chave: Jovens; Literatura; YouTube; Narrativas; Rodas de Conversas.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Com o tema “Fazeres-saberes pedagógicos: diálogos, insurgências e políticas” o XX ENDIPE – Rio 2020 nos
convida a pensar sobre os processos educacionais com as dinâmicas de transformação e construção de
uma sociedade justa e plural em que a democracia seja uma prática cotidiana. Dessa forma,
apresentamos o painel “Formação de professores na cibercultura… Porque resistir é preciso!”, no qual
procuramos abrir o debate sobre educar com/para e pelas mídias digitais em rede, forjando múltiplas
linguagens e fazendo emergir a partir das práticas pedagógicas, na formação de professores, atos de
currículos na interface Educação, Comunicação e Cultura. Atravessamos conceitos, práticas e
definições, e trazemos, a público, a discussão desses elementos numa perspectiva que se orienta pela
cibercultura. Desse modo, nos artigos: “Conversas docentes no WhatsApp forjando processos formativos,
interativos e autorais”, “Formação de “ciberautorescidadãos” no ensino superior: um ato de (re) existência” e
“Estratégias de empoderamento na constituição dos sujeitos surdos”, buscamos compreender como as formas de
luta e resistência aos desafios globais e às turbulências locais, à luz do cenário contemporâneo, fazem
emergir diálogos, insurgências e políticas plurais. Para tanto, bricolamos os princípios da
multirreferencialidade com a abordagem da pesquisa com os cotidianos e, junto com os nossos
praticantes, vivenciamos diversas práticas e acontecimentos que demonstraram o potencial de suas
criações e reinvenções. Desse modo, neste Painel, pretendemos compartilhar experiências pedagógicas
e educativas, no bojo das pesquisas que vêm sendo realizadas por docentes de três
universidades brasileiras: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO).
Palavras-chave: Formação de professores. Cibercultura. Autoria. Insurgências, resistências e re)
existências.
CONVERSAS DOCENTES NO WHATSAPP FORJANDO PROCESSOS FORMATIVOS,
INTERATIVOS E AUTORAIS
Rosemary dos Santos – UERJ
Rosana Sales de Jesus – UERJ/SME-RJ

INTRODUÇÃO
Renato: #Somos escola Pública Sim #Somos Zona Norte sim #Nossos alunos são de
comunidade sim...# em Breve seremos referência no Bairro e na 3ª CRE sim.
Flavinha: Palmas! Vote Renato!!!
Renato: rs! Desculpem o desabafo e pq hoje eu e Karla ouvimos uma fala bem
preconceituosa referindo-se aos nossos alunos.
Daniele: NOSSA! Que Horror.
Renato: são desse jeito mais são nossos... se alguém pode falar deles somos nós ./ o
"mais" foi o perturbado do corretor ortográfico não reparem...
Flavinha: Acreditamos q estamos plantando sementes... 🌱 vamos fazer o melhor por
eles!!
Karla: Isso aí, adjunto!!! /Não somos submundo!!!
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O objetivo deste trabalho é compreender como conversas tecidas com o uso do dispositivo 1
WhatsApp, pelos professores da educação básica de uma escola da periferia do Rio de Janeiro, na
qual tensões e problematizações fazem emergir dados genuínos, complexos e ricos, podem
contribuir para os processos formativos, interativos e autorais dos docentes.
Conscientes de que as instituições escolares, por suas especificidades, não podem ser
pensadas como uma fábrica, uma oficina, ou mesmo um negócio, dado que “a educação não tolera a
simplificação do humano (...) que a cultura da racionalidade empresarial sempre transporta”
(NÓVOA, 1998, p. 16), e na busca por uma abordagem que, assim como nossa pesquisa, priorize os
usos e as táticas dos praticantes, não nos ativemos a conceituações, definições e descrições acerca
da ‘periferia’, pois essas opções não dão conta de compreendermos a complexidade e a diversidade
de realidades e processos que se encerram neste termo.
Nessa perspectiva, como nos alerta Antunes (2016, p. 329),
torna-se imprescindível a compreensão de suas apropriações, importando, nesse
sentido, os sujeitos envolvidos diretamente neles, sob relações, condições e contextos
diversos e através de práticas e experiências cotidianas permeadas por conflitos,
negociações e invenções. Assim, não se deve conceber periferia para além de um
conceito que sirva como rótulo, mas significa entendê-la como um campo de práticas,
ou seja, de justaposições entre as dimensões qualitativamente heterogêneas de espaço
e de tempo (CERTEAU, 1994). Importa, portanto, perceber a constituição da periferia
como processo, como experiência, como tramas em constante transformação.

Da mesma forma, entendemos a escola como campo de práticas, permeada e atravessada por
tensões, dilemas, conflitos, histórias de superação, luta, negociações e invenções. As conversas
tecidas dão pistas do trabalho de que os professores se apropriam nos “espaçostempos”2,
“dentrofora” da escola, no enfrentamento dos desafios contemporâneos, refletindo sobre as práticas
cotidianas em consonância com as práticas dos demais praticantes. Assim, ressalta Antunes (2016,

Optamos por utilizar a noção de dispositivo de Ardoino(2003), que afirma que dispositivos são todos os meios
intelectuais e/ ou materiais que o pesquisador dispõe, ou cria, para cocriar seus dados; ir em busca do conhecimento ou
do próprio objeto de estudo.
1

Inspiradas em Andrade, Caldas e Alves (2019, p. 19-20), adotamos esses termos, e tantos outros que ainda aparecerão
nos artigos que compõem este painel, “assim grafados porque, há muito, percebemos que as dicotomias necessárias à
criação das ciências na Modernidade têm significado limites ao que precisamos criar na corrente de pesquisa a que
pertencemos. Com isto, passamos a grafar deste modo os termos de dicotomias herdadas: juntos, em itálico e entre
aspas. Estas últimas foram acrescentadas com vistas a deixar claro aos revisores/as de textos que é assim que estes
termos precisam aparecer.
2
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p. 333), essas conversas permitem-nos, “agora sim, com humildade, produzir outras leituras, outros
olhares, outros conceitos".
CIBERCULTURA, MULTIRREFERENCIALIDADE E COTIDIANOS - UMA BRICOLAGEM
CONTEMPORÂNEA
O cenário cultural contemporâneo, no qual os praticantes culturais interagem com as
tecnologias digitais, de diferentes maneiras, convida-nos, a olhar seus modos de fazer; as táticas que
utilizam na arte de formar o outro e se formar nesse contexto, o que demanda entender os jogos de
interesses que, na perspectiva multirreferencial, influenciam a atuação dos sujeitos nos cotidianos
escolares, ora como agentes, atores, ou autores.
Nesse sentido, as reflexões trazidas por este trabalho são embasadas no conceito de
multirreferencialidade de Jacques Ardoino, que, para nós, assim como para Macedo (2012 e
(Macedo, Barbosa e Borba, 2012), é tratado como opção epistemológica. A escolha pela
multirreferencialidade perpassa uma posição que acredita em um olhar plural que considera os
saberes científicos de sistemas distintos e também o saber que emerge das práticas e dos fenômenos
educativos.
Na pesquisa multirreferencial com os cotidianos, as narrativas dos praticantes culturais, ou
praticantes3, ou constituem "recursos férteis de análise e fontes de densa interpretação" (SANTOS,
R., CARVALHO e MADALLENA, 2017, p. 202). Pesquisamos com, em parceria, no entrelaçar
dos fios tecidos por nós e com os outros. Inventamos e recriamos caminhos tecidos no coletivo,
mergulhando nas conversas docentes como um potente convite para a pesquisa científica, buscando
compreender de forma plural as ‘maneiras de fazer’ (Certeau, 2018) desses praticantes.
Pesquisar na cibercultura é deparar-se com situações que demandam atenção em face da
complexidade dos fenômenos e da dificuldade de explicá-los. Conhecemos e pensamos sobre a vida
e sobre os sujeitos, com os sujeitos, no momento em que a vida acontece (SERPA, 2010, p. 77.
Nesse contexto tudo vai sendo desvelado, seja nas conversas sobre a vida funcional dos servidores,
numa mensagem sobre o último filme lançado, nas fotos compartilhadas, nos comentários exaltados
sobre o atual contexto político, nas opiniões e troca de experiências e em tantas outras coisas que
por vezes acontecem e não nos damos conta dos sentidos que nelas estão implícitos. São essas
São os indivíduos que realizam uma prática com determinado grupo, envolvendo-se com certo sentimento de
identidade coletiva ao se relacionarem com os outros, por meio de um padrão de sociabilidade que os une (SANTOS,
2019)
3
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situações que emergem dos “espaçostempos” escolares; narrativas de um fazer em construção que
tensionam nossos fazeres, à medida que pensamos, questionamos e modificamos o que está
instituído.
Dada a sua complexidade, a escola se apresenta como uma caixinha de surpresas; uma caixa
preta a ser explorada, lida, relida e desvelada. Mas, como fazê-lo se, geralmente, ela se circunscreve
a um modelo, um padrão com formas bem definidas? Há que se mergulhar no desconhecido,
contemplar a diversidade, o inesperado, trazer as vozes dos praticantes culturais, colocando-nos em
seu lugar, de forma compreensiva, para descobrir o subentendido, nexos não explicitados, silêncios
e silenciamentos, como assegura Machado da Silva (2010).
O Mergulho na Periferia Forjando Processos Formativos, Interativos e Autorais, nas
Conversas no WhatsApp
A relação periferia-violência é constantemente trazida à tona nas conversas do Whatsapp
pelo corpo docente, seja para discutir quais ações pedagógicas explorar, seja para obter informações
sobre a situação no local - afinal a rotina escolar fica nas mãos dos acontecimentos “dentrofora” da
escola, fronteiriça a áreas conflagradas pela violência urbana e, como afirmam Paiva e Burgos
(2009), são essas características que definem o curso do processo de trabalho.
A discussão sobre como tratar a violência com os alunos foi levantada no grupo e diversas
opiniões emergiram, tecendo estratégias para ressignificar a visão da periferia, não a tratando
apenas como lugar da violência. Essas reflexões sobre os conceitos de periferia e de cotidiano
periférico que são construídas a partir dos grupos dos professores, no WhatsApp, afirmam sua
potencialidade discursiva. Torna-se necessário, então, refletir sobre suas potencialidades como
interface para a criação de atos de currículo. Também é necessário desenvolver, junto aos atores
educacionais, o conceito de periferia, mediante olhares outros, para além do concebido pela
dicotomia centro-periferia trazida tanto pela geografia quanto pelo capital.
No cotidiano escolar, saberes, experiências, valores e crenças atravessam e se enredam
nesses “espaçostempos”, como podemos constatar em conversa com Claudia, sobre proposta
enviada pela Secretaria Municipal de Educação – SME, para discutirmos a questão da violência no
ambiente escolar, a partir do tema "Aqui é um lugar de paz”.
Eu: Por incrível q pareça, eu, Edelzia, Flavinha e Giannis estamos pensando em
atividades sobre o assunto violência. Não entreguei a vcs pq ainda é um rascunho feito
para a atividade com os computadores, Karla.
Mas será q um projeto de escola resolverá um problema q é muito maior?
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Claudia: Eu não trabalharia sobre a violência, acho que trabalharia a bondade,
educação, fraternidade, parceria, verdade, outros conceitos bem positivos... A
violência eles já conhecem... (penso assim). Precisamos elevar os bons exemplos,
sermos espelho, acredito q trabalho direcionado aos tipos de violência não acho muito
legal.
É só minha opinião, gente! Não quero causar polêmica.
Claudia: Acho até que esses projetos que nossa escola está tendo já demonstram
união, parceria, o "saber" dividir, cooperar... Acredito q o caminho é esse!
Eu: Trabalhar os valores, então?
Claudia: Sim...claro! Esses que não encontramos mais da família!
Eu: Mas a violência existe! E muitas das vezes, ela está implícita! Passamos por ela,
cotidianamente, e nem percebemos. Isso acontece muito nos casos de violência contra
a mulher.
Claudia: De forma comportamental, participativa, que façam eles perceberem que a
pessoa não precisa ser "favelada" por morar na favela...
Não precisa roubar, pq todo mundo rouba. Então... Isso acontece pq aonde eles vivem
é assim e eles só têm isso na rotina.
Sei q Tb não é fácil e nem rápido esse processo, mas, quem sabe, não conseguimos
mudar pelo menos esses conceitos q eles aprendem erradamente por lá?
Tratamos muito bem os nossos alunos... isso já é um ponto bem positivo. Tanto q eles
adoram ficar na escola.
Eu: Mas, partindo da minha disciplina, eu quero trabalhar com o significado do termo
antes de tudo. E depois partir para outras questões.
Claudia: Claro! Acho muito bom trabalhar o significado do termo!
Eu: A Edelzia e minha filha já tinham falado sobre dar soluções e não ficar apenas na
discussão. Penso q não só eles passam por isso. Algumas situações q vivenciamos são
atos de violência e não nos damos conta disso. Situações q acontecem como uma
brincadeira, pequenas fofoquinhas e q vão respingar lá na frente. Enfim, são muitas as
interpretações e direções para podermos refletir... assunto polêmico!
Eles agora estão com essas brincadeirinhas nas redes sociais. Isso tem respingado na
escola.
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Eu: Lembrei q, na 1ª reunião, discutimos rapidamente a possibilidade da escola tratar
do assunto, tendo em vista a situação dos arrastões na praia, do vandalismo nos ônibus
do Jacaré, de alguns alunos da rede q estavam participando das badernas, etc. Não
lembro se decidimos alguma coisa...

Nessa conversa desvelam-se práticas docentes, dilemas, relações interpessoais e percepções
sobre o papel do professor e da escola na atual cena sociotécnica. Enfatizamos que a proposta da
SME com a "sugestão" das atividades a serem desenvolvidas foi motivo de muita polêmica nas
escolas, pois não contou com a colaboração dos professores da rede.
Outro aspecto a considerar é que, apesar de a ação ter sido tecida de ‘cima pra baixo’, o que
para muitos revelou "uma forma de controlar a atividade pedagógica dos professores", a exemplo
do que afirmam Oliveira e Süssekind (2012, p. 109), não constituiu impedimento para que eles
trouxessem “para a prática curricular os seus saberes, valores, crenças e experiências, “colorindo” e
“contaminando” as propostas e planos de trabalho, com seus saberes e experiências”, criando o que
chamamos de docência cotidiana.
Para Andrade, Caldas e Alves (2019), o cotidiano escolar é um espaço de troca e criação, no
qual a diversidade é entendida como um fator de enriquecimento, que quebra as atuais barreiras da
desvalorização da realidade e dos conhecimentos da prática de vida dos alunos. São essas ações
inovadoras que buscam encontrar e fazer o sentido da escola. Reconhecer as diferenças pressupõe
reconhecer o outro; o que só é possível se abandonarmos ideias preconcebidas, que nos capturam e
nos definem segundo nossas próprias concepções. O outro é algo inesperado. O outro “[...] é algo
absolutamente novo que dissolve a solidez de nosso mundo e que suspende a certeza que nós temos
de nós mesmos" (LARROSA, 1998, p. 72). Implica, portanto, estar aberto à diversidade.
Da mesma forma como acontece na relação com o outro, na escola, as relações não podem
ser alicerçadas em ideias predefinidas, conteúdos preestabelecidos e planejamentos pré-elaborados
sem conhecer e ou se relacionar com esse outro. Trabalhar a diversidade superando a fragmentação
e a hierarquização é trabalhar com a amplitude do conhecimento, permitindo a troca, o diálogo e o
conflito, enriquecendo a convivência com as diferenças. Isso requer uma atitude reflexiva por parte
do professor diante do trabalho, trocas de ideias com seus pares, e desenvolvimento de um trabalho
coletivo, oportunizando discussões sobre sua prática pedagógica em grupos de apoio e de estudo,
como evidenciado na fala a seguir do professor Douglas.
Douglas: Outra coisa, se a educação não tiver a máxima preocupação exagerada com
a construção de uma sociedade igualitária, democrática e pluralista e em formar
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leitores críticos, engajados e conscientes, NÃO SEI PARA O QUE SERVE. Não
quero e NÃO VOU dar aulas para formar massas de manobras e ovelhinhas de curral
ou mão de obra barata para elite. Quero um aluno que tome seu destino para si e que
saiba ser crítico SIM.

Na fala de Douglas, percebemos que a implicação, o posicionamento e as intenções
formativas por parte do professor são claras e debatidas no grupo com vistas a uma educação que
objetive a justiça social. As incertezas e a provisoriedade dos acontecimentos e fenômenos para
quem vive os “espaçostempos” da escola fazem do movimento da pesquisa a concepção de que
educar é um ato político e, como tal, não é neutro nem indiferente aos fenômenos e eventos que
permeiam o cotidiano das escolas.
Na atualidade, com a mobilidade e ubiquidade, é inadmissível pensar que teremos alunos
sem expressão, lobotomizados, amordaçados diante de um projeto que preconiza a retirada do
direito à palavra. O fato de a informação e o conhecimento estarem, praticamente, ao alcance de
todos estimula a interação e a colaboração entre os sujeitos e altera os modos de produzir e de
aprenderensinar.
É no diálogo com Freire (2011) e Andrade, Caldas e Alves. (2019) que me fortaleço, sou
parte do próprio tema estudado e me questiono: Como não ir à luta em defesa de nossos direitos e
dignidade quando somos ameaçados no exercício de nossa prática docente? Como não intervir no
mundo quando temos nas escolas um currículo prescritivo, construído de cima para baixo, destoante
da realidade dos alunos e que reafirma e nos faz lembrar cotidianamente o poder das classes
dominantes? Como ficar imune a situações que estimulam o discurso do ódio, pregam a intolerância
religiosa e o preconceito e desconhecem o empenho dos que lutam pela discussão de gênero,
diversidade e orientação sexual, negando à escola a liberdade de ensinar e aprender de modo plural?
Como abrir mão de uma prática pedagógica forjada no querer bem aos docentes e todas as gentes,
na busca da alegria e da boniteza, no respeito à educação, aos docentes e alunos, sem a qual a
prática educativa perde o sentido? E, no dizer de Freire (2011, p. 102), como "ser professor se não
percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição?
Uma tomada de posição?".
Nesse ponto, vale reiterar que o currículo, entendido como um instrumento que
concebe/organiza o conhecimento eleito como formativo, assume um caráter reducionista e
autoritário, que gera prejuízos, na medida em que não se alinha à complexidade do mundo
contemporâneo. Com efeito, a educação, compreendida como ‘ato político’ desafia as ‘verdades
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cristalizadas’, não se limita a ir atrás apenas do que faz sentido, busca uma verdade inventada.
Nesse sentido, cria e cuida para que os “espaços tempos” formativos sejam livres de amarras e
mordaças, em que docentes possam se posicionar em relação a questões que contribuam para o
enfrentamento dos desafios diários de educar na atualidade.
Entendemos que trazer as conversas que emergem dos usos do WhatsApp como dispositivo
de pesquisa é pensar sobre a diversidade de histórias que emergem no cotidiano da escola e o
quanto as conversas se constituem como modos de viver. Nesse sentido, compreendemos que as
conversas coletivas propiciam o pensar sobre a escola, o local que está inserida, como é vista pelo
olhar do outro - os de fora - e como é vivida pelas pessoas que habitam o espaço escolar - os de
dentro. Essas negociações de sentido nos remetem a dizer que as conversas cotidianas são
elementos potentes para pensarmos os saberes fazeres dos docentes nos diversos ambientes
formativos e o potencial formativo dos aplicativos de conversa na cibercultura.
CONCLUSÃO
A periferia traz novos olhares, inquietudes, uma série de sentimentos, que precisamos
decifrar para ultrapassar todas essas dificuldades que respingam na escola. Sendo assim,
compreender as relações da periferia é necessário para entender o cotidiano da escola e dos seus
praticantes, buscando compreender, a partir das conversas, as potencialidades discursivas do uso do
aplicativo.
Compreendemos que as conversas no grupo refletem e retratam as experiências dos
praticantes, as leituras, as concepções de mundo, buscando questões que afetam nossas vidas. O
trabalho com a tecnologia, especialmente, com os dispositivos móveis, facilita o convívio entre
alunos e professores.
Nos espaços multirreferenciais de aprendizagem, os sujeitos ensinam e aprendem,
conversam e interagem, tecem a autoria de suas produções e têm autonomia coletiva para
compreender o significado de sua participação na sociedade. Desse modo, tem sido crescente, a
produção de conteúdos, mediante intervenções diretas, ou interagindo com outros, em redes
educativas, presenciais e online.
As conversas docentes no WhatsApp, que desnudam as diversidades, as diferenças e as
desigualdades, atravessando-nos e inquietando-nos, expressam sentidos e significados que
reverberam nas práticas dos cotidianos escolares, tornando-se imprescindível uma prática curricular
que dê conta de educar na atual dinâmica cibercultural. Nessa perspectiva, o uso dessas tecnologias
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digitais como dispositivos de aprendizagens multirreferenciais e autorais no contexto da
cibercultura pode inspirar outras práticas para que, no encontro com outras vozes, torne-se um
instrumento de resistência, reivindicações, conquistas e formação.
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Resumo
O presente artigo teve origem na pesquisa concluída no mestrado, cujo título é “Conversas docentes no
WhatsApp: uma pesquisa multirreferencial com os cotidianos” e tem como objetivo geral compreender como as
conversas realizadas no WhatsApp podem contribuir para o processo formativo de um grupo de
professores da escola básica. A pertinência desta pesquisa inscreveu-se num amplo movimento da pesquisa
multirreferenciaal (ARDOINO, SANTOS E MACEDO) bricolando com a pesquisa com os cotidianos
(ALVES, CERTEAU) em que o pesquisador não separa a prática pedagógica da pesquisa acadêmica. Ao
trazer como dispositivo de pesquisa o WhatsApp procuramos mostrar como os professores forjam
processos formativos, interativos e autorais, arquitetando e criando ambiências formativas emergentes, no
processo da pesquisa. É isso o que nos interessa como possibilidade de compreensão de como essas práticas
acontecem cotidianamente, mergulhando, sendo membro, interagindo, problematizando acionando
dispositivos que nos permitam perceber que as conversas com e de professores devem ser colocadas no
centro do trabalho de investigação de nossas pesquisas, mostrando como cada um (re)inventa diariamente
suas formas de atuar e de expressar suas diferentes perspectivas sobre a docência, sobre o pensar com/na
escola e o contexto sociotécnico em que estão inseridos.
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FORMAÇÃO DE “CIBERAUTORESCIDADÃOS” NO ENSINO SUPERIOR: UM ATO DE (RE)
EXISTÊNCIA
Mirian Amaral – FGV
Alexsandra Barbosa – UERJ

INTRODUÇÃO
A intensidade e a velocidade dos avanços tecnológicos vêm provocando mudanças radicais
nos modos e meios de produção e de desenvolvimento, em todas as áreas das atividades humanas.
Em termos globais, aumenta, a cada dia, o sentimento popular de que políticos, partidos e governos
não estão ‘ouvindo’ as pessoas nem resolvendo seus problemas. Em pesquisa realizada pelo Pew
Research Center, entre maio e agosto de 2018, com mais de 30 mil pessoas de 27 países, 51% dos
entrevistados estão insatisfeitos com o funcionamento da democracia em seu país. No Brasil, essa
taxa é de 83%. (DIAS, 2019).
A combinação de crises econômicas e escândalos massivos de corrupção e altos níveis de
violência e criminalidade explica, parcialmente, a descrença em regimes democráticos.
Especificamente, na América Latina, assistimos ao crescimento do radicalismo político, no qual
países como o Chile, a Venezuela, a Bolívia, o Peru, o Paraguai, a Argentina e também o Brasil,
enfrentam protestos e manifestações nas ruas, devido ao seu mau desempenho em termos de
produção econômica, o que agrava a situação política e social desses países. Bem sabemos que a
democracia exige que as pessoas com diferentes crenças e visões políticas possam conviver e
dialogar em outras esferas da vida, apesar das diferenças. No entanto, de acordo com o Instituto de
Pesquisas de Mercado – IPSOS, a polarização, favorecida pelas redes sociais, vem se intensificando
no país (32%); o que pode acentuar a crise democrática, enfatiza Dias (2019).
No que se refere à educação, propriamente dita, no Brasil, forças retrógadas governamentais,
mediante ações e declarações inverídicas, insistem no esvaziamento e na precarização do ensino
público, mediante discursos ‘contra o fim da doutrinação’; alterações na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), e implantação da Reforma do Ensino Médio, com base na Lei no 13.415/2017
(Brasil, 2017), além de ameaças de privatização das Instituições de Ensino Superior (IES), ainda
que a excelência acadêmica seja um dos pontos fortes dessas instituições. Com esse propósito,
‘balões de ensaio’4 são lançados, diariamente, nas mídias em geral, e nas redes sociais, em
Tática de apresentar uma ideia ou uma situação hipotética, de forma antecipada, e aguardar sua repercussão. Caso não
haja adesão à mesma, a mesma passa a ser considerada como um boato.
4
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particular, na busca do apoio da população às discussões, debates e tomada de decisões
governamentais, além da adesão de organizações financeiras, instituições nacionais e internacionais,
e do empresariado brasileiro.
Como ervas daninhas que se alastram por jardins não desejados, roubando o esplendor das
flores e o perfume das rosas, essas ações contribuem para a consolidação das políticas neoliberais,
em favor da hegemonia capitalista, com vistas a atender a interesses mercadológicos, suprindo mão
de obra flexível e barata, necessária para a mais valia. Sem dúvida, esse comportamento constitui,
notadamente, um ataque ao desenvolvimento moral, social e cognitivo das pessoas, e à liberdade de
expressão.
Em meio a esse cenário de desolação, impotência e incerteza, decorrente da crise políticoeconômica que atinge o ‘coração’ das instituições públicas de nível superior, os professores
universitários, em sua luta por uma educação de qualidade para todos, vêm resistindo científica e
socialmente, aos poderes instituídos, mediante ações ousadas e inovadoras, “dentrofora” do
ambiente escolar, na tentativa de dar mais visibilidade ao seu modo de pensar, ser e fazer educação.
Para eles, a exemplo de D. Quixote, ‘lutar com moinhos de vento’ não constitui um combate em
vão, pois entendem como necessário tanto para o seu desejo de um mundo mais igualitário, como
para a sociedade, em geral. Nessa perspectiva, esses docentes, responsáveis que são pela formação
profissional dos estudantes, e conscientes do papel social que desempenham no cenário
educacional, sabem que navegar é preciso, resistir é urgente e se autorizar é re (existir) a cada dia.
Certeau (2018) enfatiza que, em meio à disputa travada entre poder e saber, os sujeitos se
apropriam e ressignificam os objetos de consumo culturais ou materiais, de forma anônima e sagaz
- manifesta por meio de resistência ou inércia, desafiando, manipulando ou ignorando o poder
instituído. Da mesma forma,, Alves, Berino e Soares (2012) afirmam que movimentos diminutos
“[...] microbianos, invisíveis, clandestinos, forjados em meio às práticas cotidianas”, são
engendrados pelos professores, ao fazerem uso do instituído, por meio de táticas variadas; o que
lhes possibilita pensar novas saídas, propostas, ações, conhecimentos e significações, deixando seus
rastros em diferentes suportes. Desse modo, implicados que são com a educação, não se escondem,
silenciam ou paralisam. RESISTEM, reinventando seus cotidianos e se reinventando. Amparados
nas contribuições de Morin (2014) sobre o pensamento complexo, esses professores elaboram
estratégias pedagógicas, fundamentadas em processos dialógicos, interativos e colaborativos, que
lhes possibilitem o desenvolvimento da autonomia e da autoria, com vistas a uma educação cidadã.
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Segundo o Censo de Educação Superior promovido, em 2018, pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. – INEP, entre 2007 e 2017, a matrícula na
educação superior aumentou 56,4%. A modalidade a distância obteve uma variação positiva de
27,3%, enquanto, nos cursos presenciais, esse acréscimo foi de 0,5%. Nesse mesmo período, o
número de ingressos variou positivamente 19,0%, nos cursos de graduação presencial, e mais de
três vezes (226,0%), nos cursos a distância. A participação percentual dos ingressantes em cursos de
graduação a distância em 2007 era de 15,4%; essa participação, em 2017, é superior a 30%. Nesse
cenário, os programas de educação, em geral, “resumem a formação continuada de professores a
pequenos cursos ou oficinas de 40 a 80 horas, insuficientes para a reflexão crítica sobre os meios e
as TIC5”, asseveram Linhares, Lima e Mendonça (2011, p. 192); o que nos leva a pensar uma práxis
formativa que permita reorientar a ação pedagógica, dado que, mais do que instrumentalizar os
estudantes, com vistas a sua adaptação à realidade socioeconômica, ações devem ser engendradas
para que possam experimentar e criar o novo, a fim de atuarem não apenas como consumidores,
mas também como produtores de informação e conhecimento, e protagonistas do processo
educativo.
Silva (2012) afirma que a educação online (EOL) exige metodologia própria, de natureza
contracionista, interacionista e colaborativa, fundamentada em relações horizontais abertas à
colaboração e à coautoria, num movimento ‘todos-todos’, Nessa ambiência, o docente é um
proponente da formação e, juntamente com os estudantes, promove a cocriação da comunicação e
do conhecimento, o que modifica, de forma significativa, o modelo de transmissão, comumente
utilizado na sala de aula presencial.
O autor enfatiza que, por meio do hipertexto, é possível operar diferentes percursos e
leituras plurais, além da interatividade, que consiste num ato de colaboração, baseado nos
princípios da bidirecionalidade, da participação e de conexões em teias abertas. Nesse contexto, os
indivíduos podem consumir, produzir, colaborar e cocriar a informação.
Certos de que essa maneira de atuar não constitui tarefa das mais simples, mas possível,
apresentamos, nesse artigo, um subproduto de nossa pesquisa, desenvolvida no âmbito da disciplina
Tecnologias e Educação do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), em 2018, objetivando compreender como a educação online (EOL) pode contribuir para
formação de “ciberautorescidadãos” (RIBEIRO, 2015); ou seja, sujeitos praticantespensantes que,
apesar do que lhes é imposto e aos produtos colocados para consumo pela cultura do instituído,
Tecnologias da Informação e da Comunicação.

5
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criam modos outros de conhecer, de fazer e de agir, trazendo para o processo educativo novas
possibilidades curriculares.
PERCURSOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Reflexões, argumentos e posicionamentos apresentados, em nosso estudo, têm amparo no
paradigma da complexidade, de Morin (2014), e se baseiam na abordagem das pesquisas com os
cotidianos (Certeau, 2018; Andrade, Caldas e Alves, N., 2019), que tem como foco o fazer
pedagógico e as narrativas dos praticantes culturais; a multirreferencialidade que, para Macedo
(2012), que exige a adoção de um olhar plural voltado também para as práticas, fatos e fenômenos
educativos, a partir de sistemas de referências distintos; e a pesquisa-formação no contexto da
cibercultura, que, fundamentada em procedimentos científicos, com ‘um rigor outro’6 (Santos,
2019; Macedo, Galeffi e Pimentel, 2009), permite não apenas apreender e compreender a prática
reflexiva, comprometida e implicada, mas construí-la em processo, contribuindo para que os
sujeitos possam compartilhar sentidos e significados.
Nessa perspectiva, dialogamos com estudos sobre Cibercultura e educação online, em
tempos de mobilidade ubíqua, fake news e outros fenômenos emergentes (Santos 2019; Silva,
2012), com questões vinculadas aos letramentos digitais (Rojo, 2013), e aos conceitos de autor e
autoria (Silva, 2010), entre outros. Adotamos, como metodologia, a pesquisa-formação
multirreferencial na cibercultura, e a noção de pesquisador implicado (Macedo, 2012; Santos,
2019)); bem como os pressupostos das pesquisas com os cotidianos (Andrade, Caldas e Alves,
2019; Certeau, 2018), entre outros.
Inspirados na afirmativa de Morin (2014) de que mais vale uma ‘cabeça bem feita’ que uma
‘cabeça bem cheia’, procuramos, mediante a criação de atos de currículo, apoiados em dispositivos
diversos, desenvolver, em nossos praticantes culturais, a curiosidade, o exercício da dúvida, a
liberdade de expressão, a reflexão e a crítica, a fim de que pudessem ‘repensar o pensamento’ e
organizar seus conhecimentos, evitando, desse modo, sua acumulação estéril. Em outras palavras,
buscamos formar ciberautorescidadãos, por meio de uma atuação autoral, crítica, multiletrada,
plural, imersiva e implicada com/na cibercultura; o que potencializou aprendizagens coletivas e

No movimento “práticateoriaprática”, o pesquisador, alicerçado em bases filosóficas, epistemológicas e
metodológicas, vai elaborando suas interpretações e as dos atores sociais, construindo seu estudo, de forma relacional e
conectiva, assevera Macedo (2009).
6
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instigadoras de conhecimentos plurais e heterogêneos, mediante processos interativos, dialógicos e
colaborativos.
No contexto da educação online, e paralelamente à criação de nosso desenho didático
interativo, no Moodle (Ambiente Online de Aprendizagem – AOA), fizemos uso do Facebook rede social muito utilizada no Brasil, para realização de atividades e/ou comunicações (avisos e
dicas). Assim, os atos de currículo criados nesse ambiente possibilitaram o diálogo entre os seus
participantes, que puderam expressar suas opiniões, interagindo e aprendendo uns com os outros; o
que favoreceu a aprendizagem, promovendo experiências formativas online. Sob esse olhar, Silva e
Santos (2009, p. 285) afirmam que:
O desenho didático para a educação online articula os saberes em uma equipe interdisciplinar capaz
de implementar a ação dos aprendentes e do docente, entendida esta como dialógica e como interatividade. O
conteúdo, estruturado em módulos, unidades e aulas, não é apresentado como transmissão, ele é proposto
como redes de provocações à autoria colaborativa do docente e dos aprendizes, como provocação à
interatividade.

Com efeito, para além de um facilitador do aprendizado, procuramos despertar a curiosidade
dos alunos para que buscassem outras fontes de consulta, tendo em vista o desenvolvimento de sua
capacidade de pensar com independência e coerência. Assumimos, desse modo, o papel de
mediadores da aprendizagem para a produção desses conhecimentos em/nas redes educativas,
tecidas em suas tramas pela multiplicidade de tantas outras menores que se encontram em linhas
tênues, como assevera Alves (2012), sem que tenhamos clareza de onde se iniciam as características
de uma, e onde terminam as de outras.
REPENSAR O PENSAMENTO EM BUSCA DA PRÓPRIA VOZ: CRIANDO PONTES E NÃO
FRONTEIRAS
Mediante os atos de currículo criados, com o apoio do Ambiente Online de Aprendizagem AOA, e suas interfaces, e do Facebook, foi possível intensificar o diálogo entre os praticantes
culturais, que puderam expressar suas opiniões, interagindo e aprendendo uns com os outros; o que
favoreceu a aprendizagem, promovendo experiências formativas online.
Nesse contexto, após uma das aulas presenciais, sobre o tema “Artefatos tecnológicos e o
processo aprendizagemensino”, e para estimular a livre expressão do pensamento de nossos
praticantes culturais, propusemos, a cada um, que pensasse em algum artefato tecnológico
significativo para suas formações, e fizesse uma narrativa sobre o assunto, postando-a no Facebook.
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Com efeito, nosso objetivo era o de que nossos praticantes pudessem pensar e refletir sobre a vida
como um todo, especialmente no que se refere às relações humanas em sociedade, nas quais
normas, costumes e valores precisam ser, constantemente repensados e discutidos, a fim de
aprimorarmos e otimizarmos seus efeitos e benefícios.
Assim, a atividade proposta, com base em práticas pedagógicas problematizadoras,
despertou-lhes a curiosidade, possibilitando-lhes mergulhar sobre si mesmos, puxando os fios da
memória em busca do autoconhecimento, deixando fluir as lembranças de eventos e acontecimentos
diversos, encontros, desencontros, situações formadoras e, muitas vezes fundantes; o que, para
Josso (2007, p. 420) consiste em “conceber a construção da identidade - ponta do iceberg da
existencialidade -, como um conjunto complexo de componentes”, num processo formativo, de
auto, hetero, eco e trans (formação).
Considerando que as histórias narradas ativam nossa imaginação e nossas emoções, e
revelam como as interpretamos, apresentamos, a seguir, da praticante Renata Linhares sobre o papel
de um artefato tecnológico em sua vida, e os sentimentos por ele evocados.
Praticante: Renata Linhares

Fonte - https://www.facebook.com/groups/159822104353564/?ref=bookmarks (Grupo fechado)

D´Àvila e Maddalena (2015, p. 224) ressaltam que:
Narrar, criar e recriar histórias digitais implica um processo autoral, no qual a
reconstrução das narrativas interpela uma consciência da multiplicidade de linguagens
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que habitam as redes que, além de trabalhar e fomentar os diversos letramentos, situa
o narrador (estudante ou professor) no aqui e agora da sua experiência narrada,
interpelando-o como sujeito da sua própria fala.” .

Ao narrar sobre si mesma, Renata busca sentidos, significados e representações marcados
pela experiência, revelando o que ficou em sua memória, lembranças passadas de pessoas, objetos e
lugares, entre outros; o que nos faz refletir sobre diversidade de formas de narrar na cibercultura,
possibilitada pela linguagem hipermídia.
O vídeo produzido por Ana Gabriela, e apresentado, a seguir, mostra as passeatas de junho
de 2013. A autora as relaciona às manifestações de 1968, para mostrar que a história se repete. Para
ela, o cotidiano de hoje, reproduz o de ontem. Os jovens de 1968 serviram como base pros jovens
de 2013. A autora estabelece uma relação de causa/efeito, entre serviços públicos deficitários e
insatisfações da sociedade; o que teria levado milhares de estudantes novamente às ruas, clamando
por mais igualdade, mudanças, entre outros.

Ana Gabriela
13 de dezembro de 2013 Curtir
Gente desculpe o atraso, mas só consegui carregar o vídeo no trabalho.
Espero que gostem, e na descrição do vídeo explicamos qual seria nossa ideia.

Figura 1. Vídeo “Cotidiano escolar - Fim do começo”
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=OXU2SNfsUpU&feature=youtu.be

Para elaborar esse vídeo, a autora reuniu dispositivos diversos, como material fotográfico,
para mostrar a insurreição do povo ante a fragilidade do poder público e de suas políticas sociais, a
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truculência e o aparato policial, além de mesclar charge, som e texto. A riqueza e ousadia das
imagens e, em especial, os conteúdos críticos e valores que emergem do vídeo, sem retoques,
prendem a atenção do público, deixando expostas a questão cultural e a desigualdade social.
Ressaltamos, ainda, o fato de Ana assinar seu nome no site, deixando clara a autoria do artefato,
protegida pela licença comum (CC). Nesse ambiente, também, é possível a apresentação de
comentários, o que facilita a comunicação em rede com seus possíveis interlocutores.
Essas experiências nos mostram a possibilidade de o sujeito construir conhecimento a partir
das coisas que lhes são significativas, dos fragmentos (auto) biográficos, pois também são partícipes
dessa construção; é possível para ele, olhar além de si, experimentar a alteridade, vivenciando o
verdadeiro sentido do desenvolvimento do “ser singular-plural‟, no mundo, percebendo a
importância do viver/conviver consigo mesmo e com os outros, num processo formativo. Para Josso
(2009, p. 137:
a experiência é produzida por uma vivência que escolhemos ou aceitamos como fonte
de aprendizagem particular ou formação de vida. Isto significa que temos de fazer um
trabalho de reflexões sobre o que foi vivenciado e nomear o que foi aprendido. Todas
as experiências são vivências, mas nem todas as vivências tornam-se experiências.

Desse modo, o grande desafio docente consiste em criar situações de aprendizagem que
surpreendam o aprendizado, oportunizando a transformação da vivência proposta em experiência
analisada, ao longo do processo educativo. Como nos ensina Freire (2011), é preciso ‘ousar’ para
demostrarmos, cientificamente, que “aprendemosensinamos” com nosso corpo inteiro, mesclando
sentimentos, emoções, desejos, medos, dúvidas, paixão e também razão crítica; jamais esta, apenas.
Com efeito, o pensamento constitui o principal veículo do processo de conscientização humana e,
juntamente com a reflexão e a crítica confere ao homem ‘asas’ para mover-se no mundo e ‘raízes’
para se aprofundar na realidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos, tanto em nível internacional como em nível nacional, um momento de grande
turbulência, com o fortalecimento de ações e movimentos de natureza conservadora e reacionária
em diferentes áreas, particularmente, no campo da educação, com a implantação de um modelo de
desenvolvimento político, econômico e social referenciado no modelo capitalista neoliberal, que
acaba por fragilizar o ensino público gratuito; o que exige compreender esses movimentos, e suas
motivações ideológicas, organizacionais e financeiras.
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Como seres que se reinventam e, mesmo em sua inconstância, são capazes de indagar a si e
aos outros, precisamos buscar formas alternativas ao nosso pensar, sentir, agir e relacionar,
direcionadas a um novo patamar mais equilibrado e justo, diante dos impactos socioambientais, das
crises político-econômicas e de toda e qualquer situação-limite a que temos sido colocados à prova.
Assim, mais que trabalhar numa perspectiva instrumental e conteudista de educação, é preciso que
haja certo deslocamento do sujeito em direção a outros sujeitos, realidades e contextos. Nessa
perspectiva, o processo educacional deve dialogar com os saberes comuns, forjados na cultura, nos
cotidianos, nas tecnologias e nas mídias, com vistas ao desenvolvimento do pensamento autônomo,
reflexivo, crítico e autoral.
Desse modo, consideramos os cotidianos escolares, como espaçostempos de produções,
imbricação de saberes, criações, imaginações, artimanhas e significações diversas, nos quais nos
enredamos como pesquisadores implicados e, enfrentamos as incertezas e dificuldades, conscientes
de que, apesar da grande luz emanada dos poderes constituídos, como pequenos pirilampos das
universidades públicas, próximos uns aos outros, atraímo-nos e ressurgimos em outros lugares,
fazendo emergir uma luz própria como uma imagem de resistência. Isso nos ajuda a perceber o
quanto a cultura contemporânea intervém nas nossas ações pessoais e profissionais, marcadas pela
mobilidade

ubíqua,

no

imbricamento

cidade

e

ciberespaço:

vivemos

em

rede,

aprendemosensinamos em rede, cocriando, dialogando e nos autorizando, dentrofora da escola.
Nessa perspectiva, mediante atos de currículo suportados em dispositivos diversos, como o
Moodle, e o Facebook que propiciaram momentos de formação docentediscentes, possibilitamos o
desenvolvimento da do pensamento reflexivo e crítico, a liberdade de expressão e exposição de
argumentos e questionamentos sobre questões emergentes, levando os praticantes culturais a se
autorizarem, assumindo a responsabilidade sobre o que produziam. Essa perspectiva vai para além
das concepções presentes em grande parte de fundamentos teóricos, legislações e políticas voltadas
à educação - formulados a partir da racionalidade instrumental, na medida em que possibilita o
diálogo, a colaboração e a interatividade. Nessas ambiências, narrativas, imagens e sons foram
produzidos e compartilhados, gerando análises e reflexões para se fazerpensar o cotidiano da
pesquisa, a formação de ciberautorescidadãos e a própria educação.
Num cenário em que retrocessos políticos, econômicos e sociais se agigantam a cada dia, e
setores conservadores elegem a ciência, professores e universidades como inimigos, mais do que
nunca é preciso exercitar habilidades de crítica e reflexão sobre tudo o que constitui o mundo em
que vivemos, buscando sempre ações conscientes e transformadoras.
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Repensar o pensamento constitui, portanto, um desafio carregado de resistência e de (re)
existência). É do ‘ato de pensar’ e de reelaborar experiências, que acreditamos possam vir as
respostas para os impasses contemporâneos, pois o que nos preocupa como pais, educadores e
cientistas, não é a tecnologia em si, mas esses ‘acontecimentos’, que roubam nosso tempo, passando
a ideia de impotência. No entanto, a incerteza do devir não pode se transformar num fator de
paralisia; mas, ao contrário, deve constituir-se em permanente desafio. Assim, é preciso resistir,
antever e compreender as mudanças, a fim de agir sobre elas, abandonando velhas práticas
educativas que já não respondem às exigências da contemporaneidade.
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Resumo
Subproduto de pesquisa realizada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 2018, que
objetivou compreender os limites e possiblidades da Educação online (EOL) no contexto de formação
para a docência online, este artigo traz reflexões acerca de como a EOL pode contribuir para a formação
de “ciberautorescidadãos”, como forma de luta e resistência aos desafios globais e às turbulências locais,
intensificadas com a implantação de um modelo de desenvolvimento alinhado às exigências do
mercado, que acaba por instrumentalizar e enfraquecer o ensino público. Amparadas no paradigma da
complexidade (Morin, 2014), as autoras tomam, como referências, a abordagem das pesquisas com os
cotidianos (Certeau, 2018; Andrade, Caldas e Alves, N., 2019), fundamentada nas práticas pedagógicas; a
multirreferencialidade (Macedo, 2012); e a pesquisa-formação no contexto da cibercultura, (Santos 2019). Atos de
currículo foram engendrados ao longo da pesquisa, apoiados em dispositivos diversos articulados ao
Ambiente Online de Aprendizagem (Moodle) e à rede social Facebook, o que possibilitou que práticas de
letramento, envolvendo múltiplas linguagens, semioses e mídias, bem como a pluralidade e a
diversidade cultural, fossem trabalhadas, de forma intensiva, deixando transparente as contribuições da
educação online para o desenvolvimento do pensamento reflexivo-crítico na formação de sujeitos atores
e autores, com vistas a uma educação autônoma e cidadã.
Palavras-chave: “Ciberautorescidadãos”. Letramentos digitais. Educação online.
ESTRATÉGIAS DE EMPODERAMENTO NA CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS SURDOS
Rachel Colacique – UNIRIO

INTRODUÇÃO
A história da educação de surdos, em todo o mundo, em diferentes épocas, é marcada pelas
mais diversas formas de exclusão, silêncio e silenciamentos. Inúmeros relatos mencionam mortes,
torturas, segregação do convívio social, entre outras atrocidades cometidas contra as pessoas surdas.
A educação de surdos é, ao longo do tempo, transversalizada por questões clínicas, assistencialistas,
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sociais, pedagógicas, religiosas e políticas, que resultam diferentes práticas educativas. Essas
práticas, além de produzirem saberes que nos ajudam a olhar e compreender esses sujeitos, também
os subjetivam, na medida em que esses indivíduos passam a se olhar pelas lentes de quem os estuda.
Desse modo, acabam construindo suas identidades em contextos nos quais o discurso estereotipado
da normalização tenta lhes impor limitações, em virtude de suas perdas auditivas. Essa é a história
que os traz até aqui. Pelo menos é a história que a História conta.
Mas a história não é feita somente daquilo que querem contar aqueles que têm o poder de
narrá-la. Apesar desta construção ser forjada, também, no aparente silêncio daqueles que a
vivenciam cotidianamente, os surdos, munidos de esperança, lutaram e resistiram – cada um a sua
maneira – às inúmeras tentativas sociais de mascaramento de suas personalidades. Preservaram a
língua de sinais, não obstante toda pressão sofrida para seu abandono. Lutaram (e lutam ainda hoje)
por espaços de pertencimento, direitos, oportunidades, assim como pela valorização de suas
identidades e culturas. Em meio a uma realidade tão adversa, renasceram; construíram sua própria
história.
Sobre o estar sendo surdo como autor de suas identidades, alteridades e diferenças, Perlim
(2003) afirma que a interação cultural não implica a hegemonia de uma cultura sobre a outra,
isolando-a como se fosse uma cultura minoritária, subalterna ou gueto, ou impede ao surdo de
conquistar e expandir os seus locais de cultura.
Entre a proposta do “ouvinte” e a proposta do surdo surge essa diferença de ser, esta
diferença que é perpassada pela experiência única e intransferível de cada sujeito. Experiências
vividas em cada tempo, em cada realidade, em cada situação, nunca repetidas por outros, nunca
iguais. Eis as experiências surdas no estar sendo surdos (p. 58).
Essas identidades – fluidas e plurais – são tecidas cotidianamente, a despeito de qualquer
tentativa de imposição de modos ‘ouvintistas’ e normalizadores de vida. Esses modos de estar
sendo surdos, destacados pela autora, incluem a questão da visualidade, que assume um papel
central na formação do sujeito surdo, seja em suas vivências nos espaçostempos de aprendizado
e/ou nos modos de apreensão da realidade.
Durante a Cerimônia de Posse do Presidente da República – Jair Bolsonaro, a Primeira
Dama, Michelle Bolsonaro, ao lado de uma intérprete que lia o texto do pronunciamento. assim se
expressou, em Libras7: “Eu gostaria de dirigir-me à comunidade surda, pessoas com deficiência e a
7

Língua brasileira de sinais.
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todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados”
(G1, 01.01.2018).
Por seu ineditismo, esse discurso foi visto como uma forma de dar visibilidade à
comunidade surda, assim como um modo de conscientizar não só as pessoas, mas também os
governos, em geral, da importância de ter Libras acessível em todos os lugares, inclusive nos órgãos
públicos. Com efeito, essa atitude de respeito e apoio à comunidade surda foi considerada, à época,
mais uma conquista dos surdos, no que se refere as suas aspirações, reivindicações, reconhecimento
de sua língua, de sua cultura, na medida em que estimulou o sentimento de pertencimento de grupo
e práticas solidárias e de reciprocidade, entre seus membros.
No entanto, em flagrante contradição entre o discurso e a prática, pouco tempo depois, a
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), criada em
2004, pelo governo Lula, para fortalecer a atenção especial a grupos, historicamente excluídos da
escolarização - inclusive os surdos, foi extinta no atual governo.
Como lidar com essas idiossincrasias? Como manter viva essa chama de esperança de um
mundo em devir?
É fato que o processo de se reconhecer parte de um grupo nos remete ao conceito de
empoderamento, termo que, no Brasil, tem sido, em geral, empregado em dois sentidos: como
processo de mobilizações e práticas com vistas a promover e impulsionar grupos/comunidades por
melhores condições de vida, aumentando sua autonomia; e (b) referindo-se a ações que visam à
inclusão de pessoas carentes, dando-lhes condições mínimas de sobrevivência, mediante bens
elementares e serviços públicos

em sistemas geralmente precários, cujo atendimento é realizado

através de projetos e ações de cunho assistencial (Gohn, 2004).
Nosso entendimento é o de que governos, profissionais ou agentes externos podem tão
somente catalizar ações ou ajudar na criação de espaços que favoreçam e sustentem esses processos,
possibilitando que os sujeitos se tornem arquitetos de seu viver. Na realidade, quem se empodera é
o próprio indivíduo. Nas palavras de Lisboa (2008, p. 7), nesse processo, “as pessoas, as
organizações, as comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida,
tomam consciência da sua habilidade e competência para produzir, criar e gerir seus destinos”.
Em outras palavras, o empoderamento dá sustentabilidade aos movimentos de resistência
política, voltados para promoção da autonomia e liberdade dos indivíduos envolvidos, visando,
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sobretudo, à compreensão das causas subjacentes às formas opressivas de vida e ao seu
engajamento em ações coletivas para transformá-las.
Não há dúvidas de que processo de conscientização sobre si mesmo, bem como sobre
direitos sociais e civis, constituem o alicerce de uma consciência – individual e coletiva –
necessária para superar formas externas de dominação e imposição de papeis sociais. Candau (2009,
p. 7) afirma que o empoderamento começa por “liberar a possibilidade, o poder, a potência que cada
pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator social”. Nesse contexto, a educação
multicultural pode contribuir com essas formas de emancipação, ao oportunizar espaços educativos
mobilizadores de mudanças sociais, por oferecerem, eles próprios, experiências de igualdade
educacional e de processos de empoderamento. Em outras palavras, embora não possamos construir
e implantar o sentido de poder em nossos alunos, ‘de fora para dentro’, podemos oferecer
experiências que oportunizem e favoreçam essa construção por eles mesmos.
Em sendo o ‘universal sem totalidade’ a essência paradoxal da cibercultura, como nos
ensina Lévy (1999), que abriga o aqui e o agora da espécie - seu ponto de encontro, é nessa
ambiência que a comunidade surda tem defendido sua dignidade e buscado valorizar-se,
socialmente, o que nos remete à ideia de empoderamento, no sentido freiriano, em contraponto ao
empoderamento individual que, não raras vezes, leva o indivíduo ao isolonismo; uma visão de
mundo alicerçada no diálogo crítico com a realidade, tendo em vista agir sobre ela e transformá-la,
na busca de uma educação libertadora.
Mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse sentimento não é
um sentimento social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar os
outros a se libertarem através da transformação da sociedade, então você só está
exercitando uma atitude individualista no sentido do empowerment ou da liberdade
(FREIRE; SHOR, 1986, p. 135).

O empoderamento freiriano, portanto, resulta de um processo de ação social no qual os
indivíduos arquitetam suas próprias vidas, mediante interação com outros indivíduos, “gerando
pensamento crítico em relação à realidade; o que favorece a construção da capacidade pessoal e
social e possibilita a transformação de relações sociais de poder. (BAQUERO, 2012, p.181)”.
E de que modo podemos fomentar esse tipo de experiência? Não há uma resposta pronta, ou
um roteiro pré-definido, mas temos observado, nas produções culturais dos surdos, na cibercultura,
e na prática docente, que alguns aspectos contribuem para criar essas ambiências formativas, quais
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sejam: a representatividade, o protagonismo, a autoria, a emancipação e autonomia e, perpassando
isso tudo, a questão linguística e cultural.
Com efeito, a cibercultura, por meio principalmente das redes sociais, vem contribuindo
significativamente para o fortalecimento das identidades e, consequentemente, das diferenças. É
nesse contexto que apresentamos este artigo, recorte de uma Tese de doutorado, realizada na
Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2018, com o objetivo de
compreender os usos que a comunidade surda faz das redes sociais para dar visibilidade as suas
ações, com vistas a sua inclusão no cenário contemporâneo.
PERCURSOS EPISTEMOMETODOLÓGICOS DA PESQUISA
Mas, como apreender e compreender essas manifestações que emergem nessas redes?
Como nossa pesquisa foi pensada epistemológica e metodologicamente?
Inspirados nos pressupostos netnográficos, mas não presos a eles, e alinhados às abordagens
da pesquisa com os cotidianos (Certeau, 2018; Andrade, Caldas e Alves, 2019), que valorizam as
práticas e as narrativas dos praticantes,, numa perspectiva multirreferencial - que considera
múltiplas referências (Ardoino (1998), mantivemo-nos abertos ao acontecimento, às emanações
advindas desse campo de pesquisa; o que demandou pluralizar os dispositivos de descrição, a partir
das pistas que o acontecimento ia constituindo, para nele mergulhar com todos os sentidos, olhando,
ouvindo, cheirando, tocando, desenhando, fotografando, filmando, registrando, narrando e
escrevendo. Assim, o campo foi se revelando, mostrando-nos várias possibilidades, pelas quais
optamos durante a caminhada.
Com efeito, acreditamos que aí resida a tranquilidade de termos sido abraçados por essas
duas opções metodológicas - a pesquisa com os cotidianos e a etnografia virtual, dado que onde
uma fala, a outra diz um pouco além, onde uma vê, a outra provoca ainda mais, como num balé em
que, mesmo com passos diferentes, os dançarinos compõem um belo espetáculo.
SENTIDOS E SIGNIFICADOS TECIDOS POR UM ‘OLHAR SENSÍVEL’
O surdo constitui-se em seus aspectos linguísticos, a partir de elementos de empoderamento,
assumindo diferentes espaçostempos de aprendizagem e formação. O processo de conscientização
sobre si, bem como sobre direitos sociais e civis, constitui o alicerce de uma consciência –
individual e coletiva – necessária para superar formas externas de dominação e imposição de papéis
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sociais. Candau (2009) afirma que o empoderamento começa por “liberar a possibilidade, o poder, a
potência que cada pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator social” (p. 7). Para a
autora, è possível oferecer aos indivíduos experiências que oportunizem e favoreçam essa
construção por eles mesmos, oportunizando espaços educativos mobilizadores de mudanças sociais,
Em sendo o ‘universal sem totalidade’ a essência paradoxal da cibercultura, como nos
ensina Lévy (1999), que abriga o aqui e o agora da espécie, seu ponto de encontro, é nessa
ambiência

que a comunidade surda tem defendido sua dignidade e buscado valorizar-se,

socialmente, o que nos remete à ideia de empoderamento, no sentido freireano (coletivo); uma
visão de mundo alicerçada no diálogo crítico com a realidade, tendo em vista agir sobre ela e
transformá-la, na busca de uma educação libertadora
O empoderamento coletivo, portanto, resulta de um processo de ação social no qual os
indivíduos arquitetam de suas próprias vidas, mediante interação com outros indivíduos, “gerando
pensamento crítico em relação à realidade; o que favorece a construção da capacidade pessoal e
social e possibilita a transformação de relações sociais de poder” (BAQUERO, 2012, p.181).
E de que modo podemos fomentar esse tipo de experiência?
Não há uma resposta pronta, ou um roteiro predefinido, mas temos observado, nas
produções culturais dos surdos, na prática docente, que alguns aspectos,, potencializados pela
cibercultura, contribuem para criar essas ambiências formativas, sustentadas em princípios, como:
representatividade, protagonismo, autoria, emancipação e autonomia e, perpassando isso tudo, a
questão linguística e cultural.
Vejamos, por exemplo, a criação da TV INES.
A partir de uma parceria muito bem-sucedida entre o Instituto Nacional de Educação de
Surdos (INES) e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP), desde 24 de
abril de 2013, a primeira WebTV em Libras está online, tendo conquistado milhares de
espectadores, contando com uma grade de programação bilingue desenvolvida em Libras, com
legendas e locução em áudio para que todos – surdos ou não – possam acessar os conteúdo, que
contempla desde noticiários, entrevistas, documentários, esportes, entretenimento, aulas de Libras,
até programas infantis e desenhos animados. Seguindo o conceito de participação plena, a filosofia
da WebTV segue a proposta do ‘nada sobre nós, sem nós’.
Mas, por que trazemos esse exemplo? Porque entendemos que criações como essa reúnem
os princípios citados. Os surdos estão ali representados e representando, carregando a comunidade
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surda e mostrando um perfil que não é o do ‘deficiente excluído’. Ele é protagonista. Ele é autor e
apresentador da programação. Ocupa posição de destaque. Não está sob as marcas ouvintistas de
criação televisiva, que coloca, por exemplo, uma pequena janela de intérprete que, às vezes, mal
pode ser vista. O surdo ocupa a tela inteira. E essa ocupação não só é real e concreta, mas também
simbólica.
Em um episódio recente na televisão, o apresentador Luciano Huck e o humorista
Whindersson Nunes se envolveram em uma polêmica com a comunidade surda. Enquanto o
apresentador falava coma plateia, o youtuber se posicionou ao lado dele e começou a simular alguns
gestos, de maneira vexatória, imitando um intérprete de Libras (Figura 1). A repercussão do caso
foi instantânea, e uma onda de postagens se iniciou.
Figura 1. Programa Caldeirão do Huck

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9Nel2GDCvgU . Acesso em 13 jul.2018.

Entre as inúmeras postagens, um dos internautas diz “Cadê o Respeito pela Língua de
Sinais!? Eu sinceramente não entendo o que esses humoristas acham de engraçado em fazer algo
assim! Isso nos machuca, porque é nossa Língua! Também estamos lutando para ter acessibilidade,
e ainda vemos uma brincadeira dessas!?”
Situações como essa são recorrentes na televisão. Vários programas humorísticos utilizam a
imagem do intérprete e da língua de sinais. Sem entrar no mérito de ser, ou não, adequado esse tipo
de atitude, queremos destacar apenas os espaços de manifestação dos surdos. Para nós, isso é um
indicativo forte do protagonismo surdo, seu empoderamento, suas autorias nas redes, mobilizando
seus conhecimentos e exigindo seus direitos.
Não somos ‘nós’ ouvintes, que estamos fazendo algo por ‘eles’ surdos. E isso, considerando
as muitas décadas de silenciamento imposto à comunidade surda, é um proeminente avanço.
Principalmente quando começamos a ver o quão formativo tem sido o contato entre surdos e
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ouvintes, possibilitado, em muitos casos, pelas redes sociais da Internet. No caso do humorista, ele
se retratou e divulgou um vídeo afirmando que não sabia que a ‘brincadeira’ poderia ser
considerada ofensiva, comprometendo-se a aprender a língua de sinais.
O pedido de desculpas, feito pelo youtuber, foi publicado no stories do Instagram, e está
disponível no Youtube e em vários sites na Web8:
É válido destacar que as possibilidades de expressão, potencializadas pelas redes sociais da
Internet, não são trivialidades fortuitas compartilhadas sem intencionalidade. Elas são
demonstrações de visibilidade. Indicam que, de algum modo, os surdos estão não apenas vendo,
mas também sendo vistos. Essa é outra marca importante na luta por empoderamento.
Com a maior facilidade de produção e veiculação de conteúdos, a Internet tem possibilitado
novas formas de ativismos. Fonseca (2016, p. 2) define como ativismo “toda ação resultante de um
descontentamento contra as estruturas hegemônicas do poder que leva às expressões individuais ou
coletivas com o intuito de dar visibilidade a uma causa”. Para Santana e Couto (2017) a visibilidade
possibilitada pelas redes sociais da Internet é um valor por si só, dado que quanto mais conectados
forem os sujeitos, maior a chance de obter informações e o alcance das informações que eles
disponibilizam. “Alcançar visibilidade é acumular tipos de capital social”, o que pode ser, inclusive,
uma estratégia profissional.
No caso específico das comunidades surdas, essa visibilidade, conquistada nas redes sociais
da Internet, tem gerado mudanças e impactado a vida cotidiana também “fora” da Internet,
inclusive as decisões no âmbito da legislação educativa, no que se refere à inclusão que, para
muitos surdos, foi um fracasso.
Recentemente, compartilhamos em um grupo de surdos, sobre política, um vídeo feito por
uma professora e sua turma de alunos surdos, que foi veiculado no Jornal Nacional, pela rede Globo
de televisão, como parte da campanha lançada pela emissora com o tema “O Brasil que eu quero”
(Figura 2).

Pedido de desculpas disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=Trgnj0P9858 . Acesso
em 05 jul. 2018.
8
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Figura 2. Vídeo - “O Brasil que eu quero”.

Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/ groups/448612172151244/ permalink/ 671638863181906/.
Acessado em: 17 jan. 2019.

No vídeo, a professora Leilane Monteiro, de Belém-PA, aparece junto com sua turma
sinalizando “nós queremos um Brasil com inclusão. Nós queremos Libras em todas as escolas. Nós
queremos professores de Libras. Nós precisamos de legendas e intérpretes. E esse é o Brasil que
queremos para o futuro”.
Com mais de 130 reações – entre curtidas, corações e carinhas de espanto – vários surdos
comentaram a postagem, apresentando suas opiniões sobre o vídeo. Alguns comentários indicavam
insatisfação com a escola inclusiva, em função de ’nada ter aprendido ‘; outros inseriam um
emoticon de espanto para demonstrar que não concordavam, e ainda, outros também comentou o
post sobre o vídeo. Para uma internauta a experiência inclusiva foi positiva. Mesmo já tendo
estudado em uma escola para surdos (o INES), ela afirma que achou a opção melhor do que a
proposta bilíngue que vivenciou, pois aprendeu mais coisas.
Muitas instituições estão produzindo materiais temáticos, de livre acesso e contando com a
colaboração do público usuário. Pode até parecer uma conquista pequena, limitada, mas quanto
mais língua e mais comunicação, mais e novas formas de criar pensamentos e conhecimentos. De
modo proeminente, o horizonte que se delineia talvez traga as flores de uma primavera surda, à
semelhança do movimento intitulado Primavera Árabe. E ela não virá pela ‘mão’ do ouvinte
colonizador, mas será gerida e regada pelos milhares e milhares de mãos surdas desse mundo.
CONCLUSÃO
Além da importância para o empoderamento e fortalecimento da identidade cultural surda,
de elementos como representatividade, protagonismo, autoria, emancipação e autonomia,
mencionados ao longo deste artigo, questões linguísticas e culturais também são essenciais.
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Pensar a língua como parte fundamental e estruturante dos indivíduos já não é novidade há
muitas décadas. E à medida que a comunidade surda conquista novos espaços, o fazem
linguisticamente também. Por exemplo, se em outro tempo histórico a maioria dos surdos não
chegava a cursar uma universidade – pelas inúmeras formas de exclusão a que estavam submetidos
– hoje, com o ingresso crescente dessa população nos cursos de graduação e pós-graduação, cada
vez mais será necessário que se ampliem e parametrizem os sinais referentes aos vocabulários
acadêmicos.
Nesse sentido, podemos perceber uma contribuição significativa da Internet e do digital em
rede para as línguas de sinais e as comunidades de surdos ao redor do mundo. Assim, é possível
acessar conteúdos em língua de sinais dos mais diversos países. Os inúmeros vídeos e materiais
visuais produzidos e compartilhados em rede fortalecem o desenvolvimento linguístico das pessoas
que podem ampliar seu repertório comunicativo. Esse é um ganho significativo, pois a Língua de
Sinais, uma vez inserida na cultura do país, acaba auxiliando no fortalecimento da autoestima do
surdo, constituindo-se num instrumento de poder.
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Resumo
Neste artigo, que constitui um recorte de uma Tese de doutorado, desenvolvida na Faculdade de
Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2018, objetivamos compreender os usos
que a comunidade surda faz das redes sociais para dar visibilidade as suas ações, com vistas a sua
inclusão no cenário contemporâneo. Nesse contexto, apresentamos as estratégias de empoderamento
utilizadas pelos surdos na constituição de suas identidades, ao longo do processo investigativo. Para
tanto, bricolamos os princípios da multirreferencialidade com a abordagem da pesquisa com os
cotidianos e, junto com os nossos praticantes, vivenciamos diversas práticas e acontecimentos que
demonstraram o potencial de suas produções, tanto em seus aspectos linguísticos quanto culturais,
mobilizando saberes e fomentando aprendizagens. Desse modo, pudemos perceber uma contribuição
significativa do digital em rede para as línguas de sinais e as comunidades de surdos ao redor do
mundo, ao dar visibilidade as suas ideias, práticas e narrativas.
Palavras-chave: Cibercultura. Cotidianos e multirreferencialidade. Empoderamento surdo.
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Resumo
As políticas educacionais para uso de tecnologias na educação no Brasil, a partir do final dos anos 1980
estão articuladas a orientações econômicas globais sendo que estas têm se baseado em argumentos
como a necessidade de inovação das práticas pedagógicas utilizando, dentre outros, a introdução de
tecnologias nos processos formativos, inclusive na formação de professores. A formação docente para
uso de tecnologias alinha-se, na maioria das vezes, a este projeto de ordem econômica neoliberal
baseando-se na epistemologia da prática e numa perspectiva instrumental que fragmenta o trabalho
docente e o esvazia de sua dimensão epistemológica. Os trabalhos que compõem este painel discutem a
formação docente e o trabalho docente, colocando em questão esta perspectiva hegemônica,
apresentando investigações que abordam o trabalho docente como possibilidade de formação humana.
O primeiro artigo apresenta reflexões sobre as atividades do tutor EaD. Adota conceitos relativos à
ergonomia para discutir os conceitos de trabalho prescrito e trabalho real evidenciando as reais ações
desenvolvidas na atividade de tutoria na EaD, o que permite colocar em questão ro papel que lhe tem
sido atribuído. O segundo artigo destaca o conceito de mediação pedagógica para abordar a oferta de
disciplina a distância em cursos de graduação presencial na Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC Goiás). Neste contexto, a formação docente demanda a articulação entre os conhecimentos
pedagógicos com os tecnológicos, de maneira a relacionar a prática com a teoria, criando possibilidades
de transformação da ação pedagógica. O terceiro artigo se baseia em pesquisa sobre a apropriação de
tecnologias por uma professora de Educação Física da rede estadual de ensino, partindo do
pressuposto de que há uma racionalidade objetiva histórica que se materializa nas condições materiais e
objetivas no trabalho docente. A pesquisa evidencia que o processo de construção de uma
racionalidade explicativa de seu trabalho e a consequente transformação de estado de consciência da
professora investigada e de sua práxis, tem como motor a contradição entre as possibilidades internas e
as demandas objetivas externas.
Palavras-chave: educação a distância; trabalho docente; tecnologia e educação; formação de
professores.
O PROFISSIONAL TUTOR NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ENTRE O TRABALHO REAL E
O TRABALHO PRESCRITO
Jhonny David Echalar – SEDUC-GO / PPGE-UFG
Joseany Rodrigues Cruz – IF Goiano

INTRODUÇÃO
Um breve passar de olhos pela história da sociedade nos permite observar as transformações
que foram ocorrendo no que se refere à educação. Alterações essas que podem também ser
observadas nas relações de trabalho, que foram sendo construídas e reformuladas. A Educação a
Distância (EaD) surge como mais uma opção para as relações de ensino e aprendizagem, recebe
influências dos diferentes modelos socioeconômicos e das tecnologias de informação e
comunicação disponíveis a cada época, alterando também as relações e organização do trabalho
docente nessa modalidade (CARDOSO; PEREIRA, 2014). Neste artigo, propõe-se discutir o
trabalho desenvolvido na EaD por um sujeito específico: o tutor.
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O papel do tutor não surge a partir da educação a distância da era digital, já tendo diferentes
funções ao longo da história. Em suas concepções mais passadas, no modelo medieval, por
exemplo, sua definição pode ser entendida como de um guia ou protetor, já no início dos sistemas
de Educação a Distância (EaD) pode-se dizer que seu papel se restringia ao de acompanhamento
dos processos de aprendizagem, algo mais administrativo e organizacional do que docente
(RUCKSTADTER, 2011). Seguindo esse entendimento, neste artigo, estamos de acordo com a
afirmação de Costa (2013) em que
Entende-se que a função do tutor assume várias significações de acordo com o tempo
histórico no qual está inserido bem como depende da estrutura organizativa de cada
instituição. Seu significado etimológico ganha novas interpretações e exige desse
profissional o comprometimento e o conhecimento da EAD. Assim, não basta apenas
ter a vontade de ser um tutor, é preciso estar envolvido em todo o processo que o
constitui (COSTA, 2013, p. 106).

O tutor, na atualidade, deve realizar uma série de atividades relacionadas aos processos
educacionais. Neste trabalho apresentaremos o que é direcionado ao tutor da EaD e, por
compreender a complexidade dessa função, buscaremos contribuir com a discussão acerca das
ações desenvolvidas por ele partindo de reflexões do campo da ergonomia, que pode ser entendida
como uma ciência da atividade do trabalho, que vem construindo alternativas metodológicas e
conceituais de superação das concepções oriundas da Organização Científica do Trabalho (OCT),
proposta pelo norte americano Frederick Taylor, desenvolvida no início do século 20 para o qual
[...] a maior prosperidade decorre da maior produção possível dos homens e máquinas
do estabelecimento, isto é, quando cada homem e cada máquina oferecem o melhor
rendimento possível. [...] o objetivo mais importante de ambos, trabalhador e
administração, deve ser formação e aperfeiçoamento do pessoal da empresa, de modo
que os homens possam executar em ritmo mais rápido e com maior eficiência os tipos
mais elevados de trabalho, de acordo com suas aptidões naturais (TAYLOR, 1990, p.
26).

Estes pressupostos vislumbram apenas a força humana de trabalho e qual o melhor sistema
para seu aproveitamento, com objetivo simples de aumento do rendimento e, consequentemente, de
capital. Para superar tal concepção, a ergonomia não considera o trabalhador como sendo a variável
de ajuste à atividade do trabalho, mas o inverso, sendo capaz de estabelecer um compromisso entre
os objetivos de produção e as diversas relações conflitantes para sua realização (CURIE, 2004;
STROOBANTS, 2007).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

156

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Deste modo, a ergonomia busca representar as questões do trabalho e sua diversidade lógica
de uma atividade social humana, realizada concretamente por sujeitos com particularidades físicas e
cognitivas, refletindo também sobre as condições e relações existentes nos ambientes de trabalho. O
trabalho, nesse sentido, é compreendido para além da realização de tarefas predeterminadas, sendo
entendido como um elemento cultural presentes em todas as sociedades, independentemente do
período histórico ou da região geográfica (SCHWARTZ, 2011).
Quanto à organização deste trabalho, de início apresenta-se, brevemente, a historicidade
acerca da construção do conceito de ergonomia, buscando desenvolver algumas reflexões sobre o
trabalho do tutor da EaD, discorre-se sobre os conceitos de trabalho prescrito e trabalho real. Em
seguida são expostas as atividades relacionadas ao trabalho do tutor, relacionadas com os conceitos
citados.
ERGONOMIA – PRIMEIRAS PALAVRAS
Stroobants (2007) apresenta a existência de uma nova forma de organização do trabalho na
sociedade em que a divisão de tarefas não envolve apenas a aquisição de habilidades técnicas
específicas, mas altera a percepção e as relações sociais pertinentes ao processo. Sobre estas
alterações podemos observar o que nos apresenta Taylor (1990):
O trabalhador em cada uma dessas funções adquiriu seus conhecimentos por meio da
tradição oral, que atravessou muitos anos, desde condições primitivas, quando o
artífice desempenhava, simultaneamente, vários ofícios, até o estado atual de grande
divisão do trabalho, em que cada homem se especializa, relativamente, em tarefas
muito reduzidas (TAYLOR, 1990, p.38).

A observação realizada por Taylor refere-se à transição histórica do modo de produção
manufaturado, em que os mestres artesãos obtinham o domínio dos saberes acerca do objeto a ser
produzido, para o modo industrializado de produção. Nesse percurso, foram se desenvolvendo
propostas de aumento da produção e maior rendimento do uso da força de trabalho, pensado em sua
divisão, na organização administrativa das empresas ou no desenho das máquinas, de modo a
favorecer seu rendimento pela utilização do trabalhador (VATIN, 2010).
O termo ergonomia foi usado pela primeira vez pelo engenheiro Murrel, no ano de 1947,
com a colaboração de Floyd e Welford, fisiologista e psicólogo, respectivamente. Os três
pesquisadores desempenharam atividades para Defesa Nacional Britânica, durante a Segunda
Guerra Mundial, e buscaram, neste termo, representar o que construíram (corrente anglo-saxônica
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ou clássica) na busca por adaptar as máquinas de guerra ao homem. Posteriormente, em meados dos
anos 1950, a ergonomia que aparece na França (corrente francesa ou contemporânea), mas sob
outra ótica, tem por objetivo a adaptação do trabalho à atividade humana, concepção oposta à
taylorista (ALMEIDA, 2011).
A partir dessas duas correntes, derivaram outras formas de analisar o trabalho. A maior
contribuição é o desenvolvimento de constructos teóricos que permitam a superação das ilusões
cientificistas e tecnicistas sobre a relação entre trabalho e o progresso humano. Assim, a ergonomia
surge como uma tentativa de articular os conhecimentos obtidos de diferentes campos científicos e,
por isso, pode-se dizer que ela surge tanto do campo científico, quanto do social. O objeto da
ergonomia de origem francesa é a recomposição do conhecimento acerca do trabalho de modo a
transformá-lo e, assim,

contribuir para a ocorrência de inversões na perspectiva sobre a

variabilidade dos contextos e de sujeitos, a diferenciação entre atividade (trabalho real) e tarefa
(trabalho prescrito), além da atividade de regulação (TERSAC; MAGGI, 2004).
Ao que se propõe neste artigo, a ergonomia oriunda da escola francesa é a que melhor
apresenta subsídios teóricos para seu desenvolvimento. Ela preconiza a análise da atividade em
situação real, podendo, para isso, serem realizados estudos etnográficos (ALMEIDA, 2011).
TRABALHO: DA ATIVIDADE HUMANA SOCIAL AO TRABALHO PRESCRITO E REAL
Marx (1987) aborda o trabalho como sendo um processo em que se relacionam homem e
natureza, em um movimento histórico que, através de sua própria estrutura anatômica e fisiológica,
o homem se apropria dos recursos naturais, ressignificando, neste processo, tanto o ambiente quanto
sua própria natureza humana, dando forma útil à vida humana. Visto assim, o trabalho não se
configura como uma atividade no meio de outras, ele desempenha uma função psicológica e
material importante na sociedade, inclusive por ser uma atividade dotada de direcionamento pelo
próprio ser humano (CLOT, 2006).
Com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, foi se construindo uma concepção
de trabalho como sendo a venda, pelo empregado, de uma parcela de seu tempo, a ser utilizado no
desempenho de atividades, o que Schwartz (2011) chama de tempo de vida vendido. Nesse caso, o
homem está ligado a uma atividade de trabalho assalariado, com uma finalidade econômica, em que
não domina nem as condições nem o resultado de sua atividade profissional, tendo um caráter tanto
pessoal quanto socioeconômico, sendo reconhecidos como resultados de trabalho a comercialização
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de produtos ou serviços (GUÉRRIN et al., 2001). Porém, existem outros elementos relacionados ao
trabalho assalariado, sendo abordados a seguir: o trabalho prescrito e o real.
O trabalho prescrito diz respeito à tarefa, ou a um conjunto de prescrições
solicitadas/repassadas ao operador/trabalhador, já o trabalho real refere-se às atividades que o
operador/trabalhador realiza para concluir o conjunto de prescrições que lhe foi demandado. O que
o ocorre é que cada uma dessas vertentes possui elementos passíveis de análise (GUÉRIN et al.,
2001).
Retomando as discussões anteriores acerca da ergonomia, pode-se dizer que a noção de
trabalho prescrito tomou corpo científico com advento do Taylorismo, visto que a abordagem da
“administração científica” procurou ditar modos operatórios de prescrição das tarefas.
(GONÇALVES; ODELIUS; FERREIRA; 2001).
A prescrição nada mais é que a antecipação de algo. Assim, o trabalho prescrito (ou tarefa),
apresenta antecipadamente objetivos, resultados, metas, operações, etc. que o trabalhador deve
alcançar. Já a realização dessa tarefa configura o trabalho real, “atividade do trabalho” ou somente
“atividade”, momento em que o trabalhador realiza “tomadas de decisão”, cria percepções e realiza
diferentes avaliações para além do que lhe foi estipulado previamente, procedendo com adaptações
de acordo com os diferentes contextos, físicos, cognitivos e afetivos (ALVES, 2009; FERREIRA,
2008).
Sob esta lente, o trabalhador é entendido como sujeito ativo, que pensa e atua, consciente ou
inconscientemente, através da atividade do trabalho, construindo e reconstruindo a experiência
diária de trabalho, assinalando caráter ativo com intensa mobilização cognitiva e afetiva. Ademais,
durante a realização do trabalho real, também se constrói novos saberes, denominados de “saber
elaborado na prática”, que não pode ser confundido com os saberes sistematizados na academia,
mas que possui seu valor social e não deve ser ignorado (FRANZOI; FISCHER, 2015).
Sobre a relação de saberes e sua aplicação pelo trabalhador, Schwartz (2011) discorre sobre
uma dialética: o trabalhador faz “uso de si” e há o “uso de si pelos outros”, o que pode ser mais
facilmente observado. Segundo o mesmo autor, outra forma do “uso de si” é o que ele denomina de
“uso de si por si mesmo”. Essas concepções acerca da atividade do trabalhador surgem quando que
se compreende que as normas prescritas para realização da tarefa não conseguem anteceder todas as
situações de trabalho, tendo o trabalhador que fazer “usos de si”.
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ATIVIDADE DO TRABALHO DO TUTOR NA EAD
Não há como dissociar as alterações que, historicamente, ocorrem entre a produção material
da humanidade e as relações sociais, sendo, inclusive, objeto de pesquisas em diferentes áreas do
conhecimento. O mesmo ocorre no mundo do trabalho com o acelerado desenvolvimento das
tecnologias eletrônicas, com alterações no perfil dos trabalhadores e suas produções, resultando em
nova produtividade, novo trabalhador, nova gestão, revelando um esgotamento dos modelos
taylorista-fordista. O homem, em momento algum, deixou de transformar o trabalho e a si mesmo,
estando agora imersos em novas atividades técnicas transformadas pelas tecnologias digitais e
conectividade da internet (ABRAHÃO; PINHO, 2002; VATIN, 1999).
Nesse cenário, a EaD emerge numa crescente no que se refere a oferta de cursos de
graduação e pós-graduação. Na educação, estes ambientes organizacionais são exemplos claros e
mais cedo influenciados por essas transformações. Gestores, elaboradores de conteúdo, docentes,
tutores, designers instrucionais, designers de softwares e outros tantos profissionais realizam suas
atividades imersos no contexto tecnológico da era digital, em que a sincronicidade temporal e
geolocalização não são impeditivos dos processos necessários (ABRAHÃO, 2000).
Na Educação a Distância, o tutor é objeto de diversas pesquisas sobre seu trabalho,
formação, relação com professores, alunos e gestão pedagógica. Em alguns casos, há o
questionamento, inclusive, se existe diferença entre um tutor e um professor. No Brasil, o
documento mais recente que refere-se, dentre outros aspectos, à função de tutor é a Resolução do
Conselho Nacional de Educação nº 1/2016, ao definir as diretrizes e regras para oferta de cursos em
EaD. Seu artigo 8º diz que:
§ 2º Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo profissional de nível
superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua formação, como
suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, junto a estudantes, na
modalidade de EaD (BRASIL, 2016, p. 4).

No texto da Resolução, o tutor é reconhecido como um profissional da Educação a
Distância, cuja tarefa prescrita a ele refere-se ao suporte às atividades docentes e mediação
pedagógica. Porém, é sabido que seu trabalho real extrapola o prescrito, pois ele também atua no
esclarecimento de dúvidas, seleciona material de apoio e, também, ao participar dos processos
avaliativos de ensino-aprendizagem, participa como sujeito ativo e não apenas mediador.
Conforme propõe Torres (2007), o elemento estruturante da atividade de tutoria é a relação
entre o professor-tutor e o cursista, ou seja, as ações de ambos, neste processo, estão vinculadas e
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dão sentido uma a outra. As demandas ao trabalho do tutor surgem das demandas dos cursistas e
podem ser de ordem cognitiva (sobre conteúdos, avaliação, cronograma, etc.) e mesmo de ordem
subjetiva/afetiva (dificuldades de permanência, conciliar o curso com outras obrigações, horário
para estudo, etc.).
De acordo com Machado e Machado (2004), na EaD, a organização se dá de tal forma que
existe a figura do professor-autor e do professor-tutor, em que este último deve: promover a
interação e o relacionamento dos participantes; deixar claras as regras do curso; e ser capaz de
comunicar-se textualmente, com clareza, não deixando margem para questões e colocações dúbias
que venham a prejudicar a aprendizagem. Analisando a função do tutor, a partir desse viés de
atuação, pode o leitor até se questionar se esses elementos não caracterizam a atuação do
profissional docente e o porquê da existência da figura dos dois trabalhadores.
É importante ressaltar que, geralmente, os tutores recebem remuneração menor que os
professores e esse cenário é observado tanto no setor privado quanto no público (DEMARCO;
FERREIRA, 2018).
Nesse sentido, pode-se afirmar que é negado ao tutor o estatuto de docente, com se esse
profissional ocupasse um espaço de “não-professor” na organização institucional, por mais que,
claramente, esteja atuando como mediador pedagógico do processo de ensino e aprendizagem,
realizando intervenções e esclarecendo dúvidas sobre o conteúdo. A resposta para a criação de duas
figuras que praticamente desempenham as mesmas funções pode estar relacionada ao fator
econômico, como já citamos anteriormente e confirmado por Almeida (2017), em seu trabalho que
discute a precarização do trabalho em tutoria a distância no sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB) na Universidade de Brasília (UnB).
De acordo com os autores que discutem a atuação do tutor na EaD, faz-se perceptível que
existam diferenças entre o trabalho prescrito que é determinado ao professor-autor e ao professortutor. Mas, os mesmos autores nos permitem afirmar que as diferenças observadas no trabalho real
desses profissionais não podem ser justificadas por outro motivo que não seja mercadológico e de
cunho economicista, que aumente lucros de instituições privadas ou reduza “custos” de instituições
públicas.
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CONCLUSÕES
O mundo do trabalho permite aos pesquisadores um leque de objetos de estudo e a
Ergonomia é uma perspectiva de estudo que contribui valorosamente para desenvolvimento de
saberes sobre o trabalho. Seus pressupostos permitem ao pesquisador desenvolver diferentes
relações entre trabalhador, o trabalho realizado e os diversos elementos, culturais, afetivos,
econômicos, políticos e de bem-estar envolvidos na atividade do trabalho.
Neste artigo, foram apresentados alguns elementos sobre a função de tutor. Função esta que
ainda não possui regulamentação trabalhista e que, por vezes, pauta-se por relações trabalhistas de
bolsas de pesquisa, sendo tratada como subcategoria da profissão docente, tendo reflexo, inclusive,
na remuneração que o trabalhador adquire pelas ações realizadas. Pensar o trabalho do tutor sob as
lentes da ergonomia de origem francesa resulta, inevitavelmente, em questionar quais são as
particularidades da atividade que este profissional realiza, que levaram a criação desta função na
sociedade.
De acordo com pesquisadores da área (DEMARCO; FERREIRA, 2018; BERTINI;
PASSOS, 2016; TORRES, 2007; MACHADO; MACHADO, 2004), não há diferenças entre o
trabalho real da função e o que é realizado por docentes da Educação a Distância ou presenciais.
Ambos, na realização da atividade que lhes compete, atuam como mediadores didático-pedagógicos
fazendo “usos de si” enquanto conduzem os alunos ao longo do seu percurso formativo. A
possibilidade dessa afirmação parte da própria existência do professor-tutor. Ora, caso não fosse
necessário o uso de suas capacidades enquanto trabalhador, apenas os materiais didáticos
elaborados pelos professores-autores, em parceria com equipes técnicas, seriam capazes de garantir
o interesse, a motivação e o vínculo entre alunos e instituição de ensino.
Nesse sentido, a ergonomia contribui para a realização de pesquisas que evidenciem o real
do trabalho que os tutores realizam, contribuindo para que este trabalhador tenha o devido
reconhecimento, tanto pelas instituições, quanto pela sociedade de modo geral. Em tempos de
reforma trabalhista no Brasil, com alterações em modos de remuneração, planos de cargos podendo
ser negociados entre patrões e trabalhadores e possibilidade de uma nova modalidade denominada
“trabalho intermitente”, essa ressignificação torna-se ainda mais importante e valorosa no que se
refere às garantias destes trabalhadores.
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Resumo
O trabalho é objeto de estudo nas mais diversas áreas do conhecimento por estar diretamente
relacionado à história da sociedade. Com o passar do tempo, é possível observar transformações
substanciais que foram ocorrendo neste campo cujas relações foram sendo atualizadas e reconstruídas.
Assim, este artigo se propõe a desenvolver algumas reflexões teóricas sobre as atividades de um
profissional relevante para as instituições de ensino que atuam na Educação a Distância: o tutor EaD.
As reflexões apontadas aqui partem de conceitos relativos à ergonomia, conceito relacionado à
recomposição do conhecimento acerca do trabalho de modo a transformá-lo. Nesse sentido, ele foi
estruturado de modo a possibilitar ao leitor o entendimento dos conceitos de trabalho prescrito e
trabalho real e da própria ergonomia, sendo também apresentados elementos relacionados ao trabalho
do tutor na EaD. Os pressupostos teóricos da ergonomia de origem francesa nos permitem
compreender quais “os usos de si” o trabalhador faz (trabalho real) para contemplar o que lhe foi
previamente determinado (trabalho prescrito). Desse modo, há muito tempo se discute a atividade da
tutoria na EaD e se as funções desempenhadas por este trabalhador o caracterizam como um
profissional “não-docente” que, muitas vezes, atua de maneira mais abrangente mas não é reconhecido
por estas atividades desempenhadas, o que demonstra uma precarização dessa função e seu não
reconhecimento como professor. A partir dessas reflexões, neste trabalho, entende-se que pesquisas
realizadas a partir das concepções ergonômicas podem auxiliar na alteração deste “status quo” ao
evidenciar as reais ações desenvolvidas na atividade de tutoria na EaD.
Palavras-chave: Trabalho prescrito; trabalho real; tutoria; educação a distância.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA ATUAÇÃO EM DISCIPLINA A
DISTÂNCIA
Rose Mary Almas de Carvalho – PUC Goiás
Elda Jane de Almeida Gontijo – PUC Goiá

INTRODUÇÃO
Este artigo destaca alguns aspectos da legislação que orienta a oferta da metodologia a
distância em cursos de graduação presencial, tendo como foco a mediação e a formação docentes.
Cabe ressaltar, porém, que não se tem a pretensão de se analisarem avanços ou retrocessos da
legislação nessa área, mas sim refletir sobre o ensino mediado pelas tecnologias e ações que
qualifiquem continuamente a formação de docentes.
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Descreve a oferta de disciplina a distância em cursos de graduação presenciais na Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e apresenta as ações desenvolvidas pelo Programa de
Formação de Docentes e Gestores Acadêmicos para a formação de professores que irão atuar nas
disciplinas a distância. Ressalta ainda a importância de essa formação relacionar questões
pedagógicas com a instrumentalização técnica.
A LEGISLAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DE UM MODELO HÍBRIDO DE EDUCAÇÃO
Os currículos de graduação presenciais já há algum tempo vivenciam o uso de metodologia
a distância, fato que gerou demanda no campo da legislação educacional. No ano de 2001, foi
publicada a Portaria Normativa nº 2.253, de 18 de outubro de 2001, pelo Ministério da Educação
(MEC), que regulamentou essa oferta, delimitando em 20% a carga horária a distância do total de
horas do curso. A legislação validou as experiências educacionais existentes e permitiu que as
instituições pudessem “gerenciar atividades a distância, criando um novo espaço de ensino e
aprendizagem virtual, complementar ao da sala de aula” (MORAN; ARAÚJO FILHO;
SIDERICOUDES, 2005, p. 2).
Embora o art. 2 dessa Portaria defina que a oferta das disciplinas deve incluir métodos e
práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e
comunicação (TIC) para a realização dos objetivos pedagógicos (BRASIL, 2001), não há qualquer
menção sobre a atuação e formação docente, embora ainda destaque a exigência para as atividades
de tutoria de docentes qualificados em nível compatível previsto no projeto pedagógico do curso.
Após três anos, por meio da Portaria Normativa nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004,
manteve-se o limite de 20% para a carga horária a distância e definiu-se a oferta como modalidade
semipresencial, destacando-se, em seus artigos 1 e 2, a centralidade da oferta na autoaprendizagem
e na mediação de recursos didáticos organizado, em diferentes suportes de informação. Assim,
objetivou-se reafirmar a utilização de métodos e técnicas com o uso de tecnologias de informação e
comunicação (TIC) com objetivos pedagógicos e previsão encontros presenciais e atividades de
tutoria (BRASIL, 2004). Ademais, ao se referir à tutoria, ressaltou-se a “existência” de professores
com qualificação e carga horária destinada às atividades presenciais e a distância.
Em 2016, a Portaria Normativa nº 1134, de 10 de outubro de 2016, influenciada pela
Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, que estabelece diretrizes e normas nacionais para a oferta
de cursos superiores a distância, alterou a nomenclatura da modalidade “semipresencial” para “a
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distância”, legitimando-se a educação a distância (EAD) em cursos presenciais, e manteve o limite
da carga horária total do curso a distância, indicado desde a primeira portaria.
Em relação à tutoria, a Portaria Normativa nº 1134, de 10 de outubro de 2016, em seu Art.
2º, destacou-se a importância de profissionais qualificados com formação na área do curso
conforme previsto no projeto pedagógico. Mais uma vez, tem-se uma Portaria que não apresentou
novidades no que se referia à formação do professor para atuar na modalidade a distância, embora
os estudos de Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), Christensen, Horn e Staker (2013) e Moran
(2013, 2014) já ressaltassem a tendência de a Educação Superior mesclar momentos presenciais e a
distância na perspectiva de uma educação híbrida.
Após dois anos, foi publicada a Portaria Normativa nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018,
que trouxe como novidade a possibilidade de ampliação do limite de 20%, desde que alguns
requisitos fossem atendidos, entre eles o de credenciamento da Instituição de Ensino Superior (IES)
nas modalidades presencial e a distância, com Conceito Institucional (CI) igual ou superior a 4
(quatro). No entanto essa possibilidade de ampliação da carga horária não estaria contemplada para
os cursos da área de Saúde e de Engenharias. Ressaltou-se ainda a mediação de tutores, bem como
de profissionais da Educação e, novamente, a formação na área do curso e a qualificação em nível
compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso.
Identifica-se que, entre as portarias que normatizaram a oferta de disciplinas a distância, a
Portaria Normativa n. 1.428, de 28 de dezembro de 2018, pela primeira vez mencionou a mediação
da tutoria, que remete a questões pedagógicas e, consequentemente, à formação docente. Mas o que
significa mediar? Aqui, neste artigo, adota-se o entendimento de mediação como “processo que
envolve sujeito e objeto em atividade situada num contexto determinado” (PEIXOTO, 2016, p.
371). Nessa perspectiva, “mediação não está entre dois termos que estabelecem uma relação. É a
própria relação (...) que ocorre através dos signos, da palavra, da semiótica, dos instrumentos de
mediação” (MOLON, 2000, p. 124) e se efetiva de modo contextual, inter-relacional e histórico na
relação entre professor e estudante.
Na relação pedagógica, o professor assume um papel para além do de facilitador da
aprendizagem, pois discente e docente são mediadores do processo educacional. E, nesse processo,
o professor utiliza-se de estratégias pedagógicas que problematizam o saber que traz o aluno,
oportunizando a construção do conhecimento científico.
O conceito de mediação aqui apresentado contribui para a compreensão das tecnologias
digitais enquanto instrumentos mediadores, que possuem as dimensões técnica e simbólica e
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constituem-se produto cultural de determinada época histórica.

Permite, assim, “apreender a

dinâmica ou o movimento das relações para além da apreensão estática dos elementos que as
compõem” (PEIXOTO, 2016, p. 377).
Num espaço curto de tempo, a Portaria Normativa nº 2.117, de 11 de dezembro de 2019, foi
publicada, ampliando, sem restrições, o limite da carga horária para 40%. Esta portaria condicionou
a oferta de disciplinas a distância em cursos de graduação presencial às Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN), definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), mencionando os mesmos
aspectos relativos à formação docente já indicados na portaria anterior.
Sem sombra de dúvidas, a última legislação que orienta essa oferta eliminou as restrições
estabelecidas pela portaria anterior e criou condições para a consolidação dos 40%, oportunizando a
consolidação de uma educação híbrida. No entanto, mais uma vez, identifica-se pouca preocupação
com a formação docente para atuar em disciplina a distância. Reafirma-se aqui que a
formação docente não pode se reduzir à lógica de adaptação a uma racionalidade
técnica. O domínio técnico é importante e necessário, mas sua ênfase pode-se
constituir num projeto de educação que corre o risco de ser submetido a uma
racionalidade que reduz a razão ao simples atendimento das demandas econômicas e
do mundo do trabalho (ECHALAR; PEIXOTO; CARVALHO, 2015, p. 124).

Com base nessa compreensão, percebe-se que a mediação pedagógica por meio das
tecnologias exige uma relação dos pressupostos pedagógicos com o domínio instrumental dos
recursos tecnológicos. Reafirma-se, assim, a necessidade de que a formação docente contemple uma
articulação entre a prática e a teoria, evidenciando-se uma relação de dependência em que a teoria
subsidia a prática, e esta realimenta aquela, criando possibilidades de transformação da ação
pedagógica.
A METODOLOGIA A DISTÂNCIA EM CURSOS PRESENCIAIS DA PUC GOIÁS
A oferta de disciplina a distância em cursos de graduação presencial na PUC Goiás iniciouse em 2007, por meio da Coordenação de Educação a Distância (CEAD), instância de trabalho
vinculada à Pró-Reitoria de Graduação. Essa oferta se concretizou por meio de parceria entre a
CEAD e as Unidades Acadêmico-Administrativas (UAA) e nasceu a partir de discussões colegiadas
que

possibilitaram

sua

institucionalização.

Encontra-se

contemplada

pelo

Plano

de

Desenvolvimento Institucional e pela Política de Ensino de Graduação, constituindo-se numa
estratégia para inovação pedagógica na oferta dos cursos de graduação a distância. Todo o processo
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de institucionalização vivenciado permitiu que, em 2018, fosse aprovada pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão a Política de Educação a Distância.
A institucionalização da EaD garantiu que, na utilização dessa modalidade, fossem
consideradas questões acadêmico-administrativas e didático-pedagógicas, que refletem a concepção
de Educação, os princípios e fundamentos pedagógicos institucionais, quais sejam: qualidade social
e excelência acadêmica.
Ainda que a EaD esteja inserida na dimensão macro da PUC Goiás, questões alusivas a sua
especificidade são igualmente consideradas: como exemplo, a flexibilização de tempo e espaço com
a realização dos estudos e das atividades acadêmicas; a interação e o diálogo entre os atores do
processo educacional de modo síncrono e assíncrono; e a mediação pedagógica realizada por meio
de materiais didáticos com diferentes suportes tecnológicos.
Os cursos pioneiros nessa modalidade de oferta foram os de “Ciências Contábeis”,
“Administração” e “Economia” e, posteriormente, “Teologia”, “Análise e Desenvolvimento de
Sistemas”, “Pedagogia” e “Letras”, sendo estes dois últimos em caráter experimental, por período
determinado.
A carga horária a distância é especificada por cada Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e,
portanto, pode assumir diferentes formatos. Por exemplo, no curso de Administração, a disciplina
com essa metodologia é ofertada a partir do 3º período com 50% da carga horária presencial e os
outros 50% a distância. As aulas são distribuídas semanalmente com uma aula presencial e outra
dedicada à realização de atividades acadêmicas orientadas a distância pelo professor da disciplina.
Nesse sentido, ele também realiza atividades de tutorias.
Na carga horária desenvolvida a distância, a interação entre estudante e professor ocorre de
modo síncrono ou assíncrono, por meio de recursos comunicacionais disponíveis no ambiente
virtual de aprendizagem (AVA). Esses momentos são intensificados semanalmente, por meio do
plantão pedagógico, que tem por objetivo proporcionar ao professor e aos discentes o
acompanhamento e aproveitamento do processo ensino-aprendizagem. Um horário é definido para
que o professor esteja conectado à sala virtual e possa esclarecer as dúvidas dos acadêmicos de
modo síncrono. Está também previsto que professores e discentes possam definir que essa interação
seja assíncrona. O importante é que a comunicação e o diálogo entre eles ocorram de modo eficaz e,
assim, contribuam para com o processo educacional.
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Todo o material didático é elaborado pelo professor da disciplina em forma de texto, arquivo
de apresentação, áudio ou vídeo com as referidas atividades e exercícios, mediante suporte e
orientação da equipe da CEAD. A publicação do material na sala virtual, bem como a configuração
das atividades e exercícios a serem realizados pelos estudantes, é de responsabilidade do professor.
Desde 2007, ações são desenvolvidas com o objetivo de consolidar essa oferta nos cursos de
graduação presenciais da PUC Goiás, desenvolvendo uma cultura institucional de uso da tecnologia
da informação e da comunicação no contexto acadêmico. Entre essas ações, destacam-se a de
formação de professores e a avaliação discente sobre a oferta.
FORMAÇÃO DOCENTE E A METODOLOGIA A DISTÂNCIA EM CURSOS PRESENCIAIS
A formação docente tem ocorrido em dois momentos institucionais, semestralmente, e
também no acompanhamento da ação docente realizada pela equipe da Coordenação de Educação a
Distância (CEAD), junto ao professor, no transcorrer da oferta da disciplina, no semestre letivo.
Nos momentos institucionais, a formação é realizada pelo Programa de Formação de Docentes e
Gestores Acadêmicos com a oferta de curso “EaD: Qual Metodologia?” e ainda na Semana de
Integração e Planejamento (SIAP), mediante oferta de diversas oficinas relacionadas à temática do
uso da tecnologia no processo educacional.
A proposta do curso está direcionada para uma discussão sobre a tendência na Educação
Superior de articular momentos presenciais e a distância, a mediação pedagógica por meio das
tecnologias e as possibilidades e os limites da utilização de AVA no processo educacional. As
atividades propostas abrangem leituras, fórum de discussão, chat, produção de texto e plantão
pedagógico, permitindo uma comunicação síncrona e assíncrona com os estudantes e discussão
sobre metodologia e estratégias de ensino a distância.
Essa proposta visa a se distanciar de uma formação fundamentada na racionalidade
instrumental muitas vezes presente na formação docente, para o uso da tecnologia, no contexto
escolar. Nesse sentido, busca articular teoria e prática. Em outras palavras, os pressupostos
pedagógicos que fundamentam a ação docente articulados ao desenvolvimento de estratégias de
ensino que têm como suporte às tecnologias.
No Programa de Formação de Docentes e Gestores Acadêmicos, o curso é ofertado e
desenvolvido com metodologia a distância. A proposta pedagógica prevê que o professor inicie o
curso no perfil de estudante e finalize no de professor. Desse modo, na primeira etapa, vivenciam-se
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atividades enquanto aluno orientadas para o estudo a distância, a participação em fórum de
discussão, de chat e de webconferência. Na segunda etapa, altera-se no AVA o perfil para
professor, e o participante organiza conteúdo e exercícios de disciplina, utilizando-se dos recursos
existentes, tendo como suporte texto, vídeos e/ou áudios. Há, portanto, dois encontros presenciais:
na abertura do curso e na alteração do perfil de estudante para o de professor.
Destaca-se que o professor, ao assumir uma disciplina a distância, deve, preferencialmente,
ter realizado o curso, por meio do Programa de Formação. No entanto, essa formação pode ocorrer
de modo individualizado devido às circunstâncias que envolvem a complexidade da programação
acadêmica, da distribuição de carga horária docente a cada semestre. Daí a importância do
acompanhamento docente durante o desenvolvimento da disciplina, realizado pela equipe da
CEAD, tornando esses momentos também uma formação continuada.
Nessa ação, são discutidas, por meio de reuniões, individuais ou em grupo, temáticas sobre a
metodologia a distância, a mediação pedagógica por meio das tecnologias, a articulação dos
momentos presenciais e a distância e a dialogicidade e interação entre professores e alunos.
Procura-se ampliar o conhecimento sobre os recursos do ambiente virtual e provocar uma reflexão
sobre a metodologia a distância e a atuação docente.
CONSIDERAÇÕES
A regularidade da oferta de disciplinas com metodologia a distância, a permanência do
professor na disciplina e a avaliação sistemática dessa oferta têm proporcionado um estudo e
aprendizado contínuo sobre essa metodologia à equipe da CEAD e ao corpo docente da PUC Goiás.
Essas ações, atreladas à análise dos dados da autoavaliação institucional, permitem apontar
avanços e reorientar o processo de formação com ações traçadas na busca da melhoria constante da
qualidade do processo educacional. Nesse sentido, pode-se afirmar que os processos formativos têm
sido constantemente aperfeiçoados, utilizando-se distintos espaços que oportunizam as ações
formativas docentes. Certamente, essas ações têm permitido uma ampliação do número de
professores que se engajam no uso de tecnologias como suporte ao processo educacional e
contribuído para o desenvolvimento de uma cultura institucional e a consolidação da EaD na PUC
Goiás.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

170

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

REFERÊNCIAS
BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. 1ª ed.
Porto Alegre, RS: Penso, 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.117, de 11 de dezembro de 2019. Disponível em:
<http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913>. Acesso em: 10 jan.
2019.
______. Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018. Disponível em
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view= download&alias=108231-portaria1428&category_slug=fevereiro-2019-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 10 jan. 2020.
______. Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de março de 2016. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias= 35541-res-cne-ces-001-14032016pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 10 jan. 2020.
______. Portaria 1.134, de 10 de outubro de 2016. Disponível em:
<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/127794688/dou-secao-1-11-10-2016-pg-21>. Acesso em: 10 jan. 2020.
______. Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004.
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2020.
______. Portaria nº 2.253, de 18 de outubro de 2001. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2020.
CHRISTENSEN, C. M.; HORN, M. B.; STAKER, H. Ensino híbrido: uma inovação disruptiva? Uma introdução à
teoria dos híbridos. Tradução de Fundação Lemann e Instituto Península. Clayton Christensen Institute, 2013.
Disponível
em:
<https://s3.amazonaws.com/porvir/wp-content/uploads/2014/08/PT_Is-K-12-blended-learningdisruptive-Final.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2020.
ECHALAR, A. D. L. F.; PEIXOTO, J.; CARVALHO, R. M. A. de. Ecos e repercussões dos processos formativos
nas práticas docentes mediadas pelas tecnologias. 1ª ed. Goiânia, GO: Kelps, 2015.
MOLON, S. I. Subjetividade e constituição do sujeito em Vygotsky. In: CONFERÊNCIA DE PESQUISA SÓCIOCULTURAL, 3., 2000, Campinas, SP. III. Anais... Campinas, SP: UNICAMP, 2000.
MORAN, J. M.; ARAÚJO FILHO, M.; SIDERICOUDES, O. A ampliação dos vinte por cento a distância. In:
CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABED, 12, 2005, Florianópolis, SC. Anais... São Paulo, SP: ABED, 2005.
Disponível em: <http://www.abed.org.br/ congresso2005 /por/pdf/ 172tcc3.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2018.
______. Implantação da metodologia híbrida (blended learning) de educação numa instituição de ensino privada. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA (ESUD), 11, 2014, Goiânia, Goiás. Anais...
Florianópolis, SC: UFSC, 2014. Disponível em: <http://esud2014.nute.ufsc.br/anaisesud2014/files/ pdf/128096.pdf>.
Acesso em: 5 set. 2017.
______. Mudanças necessárias na educação presencial. In: ______; MASETTO, M.T.; BEHRENS, M. As novas
tecnologias e mediação pedagógica. 21. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013.
PEIXOTO, J. Tecnologias e relações pedagógicas: a questão da mediação. Revista de Educação Pública, Cuiabá, MT,
v. 25, n. 59, p. 367-379, mai./ago. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.29286/rep.v25i59/1.3681>.

Resumo
Este artigo apresenta a legislação que orienta a oferta de disciplina a distância em cursos de graduação
presencial, com destaque para a formação de professores. Identifica que, somente após a publicação da
Portaria Normativa nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018, sobre a característica dessa oferta, ano de
2018, há referência à mediação da tutoria, influenciada certamente pela Resolução nº 1, de 11 de março
de 2016. Traz a alteração realizada pela Portaria Normativa nº 2.117, de 11 de dezembro de 2019, sobre
a ampliação de 40% da carga horária a distância e destaca que aspectos relativos à formação docente
são os mesmos já indicados em portarias anteriores, demonstrando a inexistência de avanços
significativos nessa área. Discorre sobre a importância da formação para o uso da tecnologia no
processo de ensino-aprendizagem, contemplando a mediação pedagógica através de recursos
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tecnológicos. Conceitua mediação como processo que envolve sujeito e objeto, que se efetiva de modo
contextual, inter-relacional e histórico na relação entre professor e estudante. Nessa perspectiva,
ressalta a importância de a formação articular os conhecimentos pedagógicos com os tecnológicos,
relacionar a prática com a teoria, numa relação de dependência em que a teoria subsidia a prática, e esta
realimenta aquela, criando possibilidades de transformação da ação pedagógica. Apresenta ainda a
oferta destas disciplinas na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e as ações de
formação continuada realizada no Programa de Formação de Docentes e Gestores Acadêmicos e na
Semana de Integração e Planejamento, bem como pela equipe da Coordenação de Educação a
Distância que se efetiva no acompanhamento do professor com disciplina a distância, por todo o
semestre letivo.
Palavras-chave: Educação a distância. Formação docente. Mediação.
APROPRIAÇÃO DE TECNOLOGIAS E TRABALHO DOCENTE: O CASO DE UMA
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Júlio César dos Santos – IFG
Joana Peixoto – IFG e PUC-Goiás
Adda Daniela Lima Figueiredo Echalar – UFG

INTRODUÇÃO
Consideramos que apropriar-se das tecnologias supera a sua instrumentalidade. Este
processo de apropriação se constitui em trajetórias distintivas que identificadas e analisadas podem
levar à compreensão de seu papel pedagógico. Partindo do pressuposto de que há uma racionalidade
objetiva histórica que se materializa nas condições materiais e objetivas com as quais estes
professores lidam necessariamente, estes produzem significações diferenciadas em sua prática
pessoal e profissional, constituindo uma práxis (MARX; ENGELS, 2007; MARX, 2011;
VÁZQUEZ, 2011).
Os sentidos, aqui compreendidos tanto como orientação quanto significação, que estes
professores atribuem à tecnologia estão relacionados ao seu percurso de apropriação de tecnologias
dentro e fora do contexto pedagógico, ao seu processo de formação inicial e continuada e a suas
experiências com a linguagem e o entretenimento.
Ao recuperar as trajetórias de apropriação de tecnologias pelos professores a partir da
compreensão do trabalho docente em sentido amplo, propomo-nos compreender suas práticas
pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, e indo além, identificar a presença de uma
racionalidade objetiva histórica.
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A apropriação é
[...] um conceito que permite explicar as formas de uso das mídias digitais em sua
tripla dimensão: o domínio técnico e simbólico do instrumento, a integração do
instrumento às práticas cotidianas e as formas de uso coletivo [...]. Assim, é um
conceito que está inserido no referencial da Teoria Histórico-Cultural e se refere à
ação do sujeito para internalizar o conhecimento que foi cultural e historicamente
construído (NASCIMENTO, 2014, p. 15).

A pesquisa em tela foi pensada a partir de uma outra na qual nos deparamos com uma
situação que a primeira vista parecia repetir-se a tempos: o uso e a apropriação das tecnologias no
trabalho docente de professores da educação básica de maneira pouco satisfatória no que se refere a
uma mudança significativa nas metodologias de ensino e aprendizagem e, ainda mais, nos
resultados obtidos a partir destes usos. Nada parecia realmente ter mudado, se configurando como
uma “inovação conservadora”, uma vez que estava centrada no uso da tecnologia pura e
simplesmente.
Não se pretende negar a presença das tecnologias na educação, uma vez que sempre
estiveram presentes em todos os seus processos, mas na pesquisa a ser apresentada se visou retirar a
centralidade do pensamento tecnicista ou antropocêntrico e se problematizar de que modo a
apropriação das tecnologias constitui o trabalho pedagógico dos docentes da Educação Básica?
Para tanto, os sujeitos da presente pesquisa foram compreendidos como uma singularidade
que representa a totalidade, determinados e circunstanciados pelo contexto capitalista no qual se
inserem. Isto porque nos propusemos a enxergar e tratar os professores não como abstração
coletiva, mas como sujeitos sócio-históricos, como síntese de múltiplas determinações, percebidos,
portanto, numa singularidade que engloba, também, suas racionalidades objetivas, históricas.
Acresce aí a percepção da própria subjetividade, ou seja, o modo como se percebem para além de
usuários das tecnologias em suas práticas.
Deste modo, as relações entre tecnologia e educação foram pesquisadas a partir do trabalho
docente, enquanto atividade que expressa as contradições das relações de produção e das forças
produtivas (MARX; ENGELS, 2007). Este trabalho, produzido em condições históricas concretas,
revela em sua objetividade as relações estabelecidas entre o sujeito e o meio, incluindo, portanto, as
suas relações com a coletividade na qual vive e atua.
Propusemo-nos a conduzir nossa investigação em direção a uma racionalidade da práxis
(VÁZQUEZ, 2011), superando explicações dualistas, o que nos permite explicar e compreender
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dialeticamente a gênese dos processos de construção dos sentidos que os professores atribuem às
tecnologias no trabalho pedagógico.
Mesmo que marcada por determinações, a racionalidade docente - que submete o professor a
um projeto neoliberal alienante - não é uma fatalidade com a qual precisamos nos conformar
(MAUÉS, 2005; SHIROMA; CUNHA, 2016; SHIROMA; EVANGELISTA, 2007). Subordinada
pelas condições concretas, tal racionalidade – que orienta seu discurso e suas práticas – é fruto das
relações recíprocas e dialéticas entre a realidade objetiva e as suas representações socialmente
construídas (MARX; ENGELS, 2007; MARX, 2011; VÁZQUEZ, 2011).
Infere-se, assim, que o sujeito que se encontra em estado de alienação não se encontra
conformado uma subsunção total ao regime que o aliena. Pois, a contradição inerente à dinâmica
social marca também o trabalho alienado, colocando-o sob rasura, sempre em questão. Está claro
também que ocorre uma outra racionalidade objetiva histórica, cuja presença foi identificada
associada à subjetividade do docente e esta implica numa resistência à racionalidade que lhe é
imposta pelo processo alienante. Numa contraposição ao projeto de sociedade hegemônico e que
lhe permite, digamos, resistir a ele, posicionando-o diante de uma proposição de educação contra
hegemônica e que, certamente, não ocorre de modo generalizado, mas imputa uma possibilidade a
partir de uma prática pedagógica que se orienta para uma consciência transformadora, desalienante.
A observação da prática docente não se mostrou suﬁciente porque esta ação restringe-se ao
pressuposto que a realidade aparente pode nos fornecer subsídios bastantes para compreender tal
prática. Estávamos convencidos que a realidade imediata e aparente não acrescenta às
representações, valores e ideias para além do que já temos como dado sobre a realidade. Por
focarmos na concepção de práxis, nos interessou realizar uma pesquisa que recorresse a categorias
que nos permitisse superar explicações pré-concebidas e já amplamente divulgadas. E que, de
algum modo, nos permitisse evidenciar a racionalidade objetiva histórica identificada na pesquisa
anterior.
Partimos do pressuposto que estes professores se encontravam num certo estado de
consciência, e que esse estado correspondia a um estágio, e não funcionasse como coisa dada,
imutável. Neste viés, interessou-nos aprofundar a análise sobre a racionalidade docente, que já
havíamos identiﬁcado na citada pesquisa anterior, provocando o pensamento dos professores
pesquisados, através de uma metodologia capaz de produzir questionamentos e reﬂexões sobre a
própria prática e o papel das tecnologias, buscando alcançar explicações mais profundas - a
racionalidade de sua própria práxis.
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De fato, buscamos estudar as razões que têm conduzido os professores a orientarem suas
práticas pedagógicas na direção de uma concepção hegemonicamente instituída. Entretanto,
pudemos perceber a presença de razões outras que têm levado esses professores a apresentarem
explicações, justiﬁcativas e entendimentos contra-hegemônicos. Em outras palavras, propusemonos a identiﬁcar indícios de um pensamento contra-hegemônico na racionalidade docente,
aﬁrmando a condição na qual os professores são sujeitos de suas práticas.
Entendemos, deste modo, que considerar que os professores tidos como sujeitos de sua
prática apresentam o que Vázquez entende como “consciência prática”:
[...] Podemos chamar a consciência que atua no início ou ao longo do processo
prático, em íntima unidade com a plasmação ou a realização de seus objetivos,
projetos ou esquemas dinâmicos, de consciência prática. É a consciência tal como ela
se insere no processo prático, atuando ou intervindo no seu transcurso, para
transformar um resultado ideal em real. Consciência prática significaria igualmente:
consciência na medida em que traça uma finalidade ou modelo ideal que se trata de
realizar, e que ela mesma vai modificando, no próprio processo de realização,
atendendo às exigências imprevisíveis do processo prático (1977, p. 283).

Estas reﬂexões nos orientaram a propor uma metodologia que possibilitasse identiﬁcar e
compreender estes indícios no interior da própria contradição, e da possibilidade de transformação
deste estado de consciência. Seguimos as indicações de Freitas e Ramos (2010) sobre a necessidade
de construir uma metodologia investigativa derivada do referencial histórico-cultural. As pesquisas
que adotam tal abordagem, além dos objetivos relacionados ao objeto de estudo, assumem também
o propósito de construção de novas estratégias metodológicas e processos analíticos, que
considerem também o sujeito do processo. Estas estratégias buscam a totalidade, superando a
dicotomia entre o externo e o interno, o individual e o social.
A pesquisa foi desenvolvida basicamente, por meio de duas estratégias distintas, mas
articuladas: 1. acompanhamento da rotina escolar do professor, com inspiração na observação
mediada na qual nenhum dos atores é passivo e imparcial, com utilização do registro em ata
narrativa e 2. entrevista e re-entrevista sobre o percurso formativo e profissional do professor.
A primeira estratégia tem sido já utilizada de forma recorrente. Durante um semestre, cada
um destes três professores foi acompanhado por um grupo de dois ou três pesquisadores, uma vez
por semana, na sua rotina de trabalho. Foram registrados: a forma como os conteúdos foram
apresentados e os recursos didáticos utilizados, as atividades propostas, a sua participação e
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envolvimento com as atividades escolares (como reuniões, eventos comemorativos, etc.), a sua
atitude junto aos alunos no esclarecimento de dúvidas e em relação à disciplina. As anotações foram
realizadas em diário de campo contendo, dentre outros aspectos, uma parte descritiva compreendendo observações sobre o sujeito da pesquisa, descrição do espaço físico e reconstrução
dos diálogos, e uma parte reﬂexiva - na qual os pesquisadores apresentavam suas percepções a
partir das situações observadas, fundamentadas nos pressupostos teóricos adotados.
No segundo procedimento metodológico, as entrevistas - gravadas em vídeo - foram feitas
com base na apresentação e discussão da trajetória de trabalho dos professores e inspiradas na
entrevista dialógica proposta por Freitas e Ramos (2010). A trajetória formativa e proﬁssional do
docente foi o tema da entrevista fundamentalmente por duas razões: porque a “[…] produção da
existência implica o desenvolvimento de formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela
experiência […]” (SAVIANI, 2015, p. 34) e, também, em razão deste tipo de abordagem inserir as
tecnologias no contexto sociohistórico e não como elementos descolados da experiência do
professor.
As re-entrevistas consistiram em novos encontros com os professores, quando, juntamente
com os pesquisadores, foi vista a gravação da primeira entrevista. Estas, consistiram em colher as
observações dos professores entrevistados sobre as próprias entrevistas e suas visões sobre as suas
trajetórias de formação e de trabalho, quando os entrevistados puderam reﬂetir sobre os sentidos por
eles atribuídos a suas práticas, inclusas as relações e os papeis das tecnologias nestas práticas, tanto
criticamente quanto em sua historicidade.
Neste aspecto, entendemos que a re-entrevista apresenta uma possibilidade de identificar e
compreender conjuntamente com os professores pesquisados, os sentidos atribuídos à própria
prática de modo analítico e mais aprofundado, provocando um estranhamento que lhes permitisse
perceber a própria racionalidade objetiva histórica. Entendemos residir neste ponto o salto
qualitativo pretendido ao final da pesquisa anterior.
Ao identificar e compreender o estado de consciência prática em que se encontravam, estes
professores poderiam, caso do desejassem, buscar formas de aprofundar racionalmente este estado
de consciência numa percepção dialética das condições concretas e objetivas nas quais se
encontram e de si mesmos. Primeiramente, a ideia era provocar a percepção de si no contexto de
suas práticas e da própria alienação e, neste caminho, estranhar-se, alterando o estágio da própria
consciência para chegar à ideia de “consciência de práxis”, conforme dispõe Vázquez:
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[...] A consciência prática só qualifica a consciência na medida em que seus produtos
ideais se materializam; não qualifica a que desenvolve uma atividade teórica, à
margem da prática, ou não corresponde de imediato às exigências de um processo
prático. Mas a consciência não só se projeta e se plasma, como se sabe a si mesma
como consciência projetada, plasmada, ou, o que dá no mesmo, sabe que a atividade
que rege as modalidades do processo prático é sua e que, além disso, é uma atividade
procurada ou desejada por ela. A essa consciência que se volta sobre si mesma, e
sobre a atividade material em que se plasma, podemos chamar de consciência da
práxis (1997, p. 283-284).

Neste trabalho, algumas observações e impressões registradas serão analisadas, tendo como
recorte a trajetória acadêmica e proﬁssional de um dos sujeitos da pesquisa: uma professora de
Educação Física, considerando tanto as suas condições objetivas como também, indícios de sua
subjetividade, configurando a concepção de sujeito em sua totalidade.
A TRAJETÓRIA DE APROPRIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS PERCORRIDA PELA
PROFESSORA
A professora valoriza os objetos tecnológicos e seus usos na vida pessoal e proﬁssional
relatando que guarda os dispositivos adquiridos, por exemplo celulares, desde os modelos mais
antigos até os mais recentes. Os dispositivos tecnológicos (celular, laptop, câmera fotográﬁca
digital) são acondicionados em embalagens protetoras em sua residência e transportados até a
escola com precaução. Eles são disponibilizados com recomendações aos estudantes quanto a seus
usos nas atividades propostas, numa valorização explícita tanto do seu valor como objeto
tecnológico que demanda cuidados técnicos, quanto seu valor de uso, pela busca de um maior
aproveitamento de suas potencialidades técnicas.
A professora diz sentir-se impelida a acompanhar o desenvolvimento tecnológico com a
aquisição de novos objetos tecnológicos, tomados enquanto valor de uso. Revela associar o uso de
tecnologias ao seu consumo enquanto mercadoria ao mesmo tempo em que lhes atribui um sentido
pedagógico notadamente instrumental. Demonstra simpatia pelo seu uso nas atividades docentes
como forma de ampliar e melhorar tanto suas aulas quanto o desempenho escolar de seus alunos.
A análise dos dados indica a percepção de uma exigência de que o trabalho docente deve
usufruir dos avanços tecnológicos e de seus benefícios. Ao mesmo tempo, a tecnologia é
visualizada como uma ferramenta de apoio à prática pedagógica, tornando a aula mais interessante
com maior participação do estudante. O que indica uma possibilidade, mesmo tímida, de uma
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percepção desta tecnologia para além de uma concepção determinista de dispositivo facilitador do
trabalho docente.
Essa percepção é em parte reaﬁrmada quando a professora expõe aos alunos sua
preocupação em relação ao uso da tecnologia na realização de uma atividade: “eu não quero que
vocês sejam bons em tecnologia [com esse trabalho], mas em gestualidade, por isso, não podemos
editar, apenas cortar”. Que questões estão presentes nessa fala? A tecnologia no trabalho docente e
na produção do aluno? Quais são os limites e possibilidades que ela atribui à presença da tecnologia
na atividade discente? Por outro lado, a professora elogia alunos que criaram um grupo no
WhatsApp para conversar com ela sobre o trabalho a ser realizado, extrapolando, inclusive, sua
carga horária de trabalho.
Neste ponto podemos inferir o que o Vázquez identifica como uma possibilidade de
superação da ideia de “consciência prática” para “consciência da prática”, uma vez que
Da consciência prática ou em estado prático distinguimos, sem separá-la dela, a
consciência da prática. Uma e outra se mostram a consciência em relação com o
processo prático. Mas enquanto a primeira é a consciência que impregna o referido
processo, que o rege ou se materializa em seu decorrer, a segunda qualifica a
consciência que se sabe a si mesma, na medida em que é consciente dessa
impregnação e de que é a lei que rege – como objetivo – as modalidades do processo
prático. Toda consciência prática implica sempre em certa consciência da práxis, mas
uma e outra não estão no mesmo nível (VÁZQUEZ, 1997, p. 284).

Observamos uma presente, mesmo que um tanto frágil, percepção da utilização da
tecnologia no trabalho docente enquanto um elemento da cultura inserida, portanto, em processos
sociais que transformam, criam, produzem, reproduzem atitudes, comportamentos, visão e leitura
de mundo, dando sentido e atribuindo valores à vida social. E, nesse sentido, parece não diferir
signiﬁcativamente de outras pesquisas que têm como objeto o estudo da utilização da tecnologia no
trabalho docente (HEINSFELD; PISCHETOLA, 2017; NASCIMENTO, 2014).
Todavia, é preciso ressaltar que as condições concretas do trabalho docente têm diﬁcultado
ou orientado de maneira um tanto restritiva e, algumas vezes equivocada, a apropriação dos
recursos tecnológicos. Essas condições diﬁcultam que o professor se reconheça como sujeito do
trabalho pedagógico, que cada vez mais se encontra num cenário padronizado com conteúdos
apresentados em cadernos apostilados, deﬁnição de temáticas de aulas por meio de sistemas
informatizados e de um currículo mínimo, que integra um projeto de educação no qual ele é apenas
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um reprodutor de tarefas pré-estabelecidas, como um mero “funcionário da máquina” (FLUSSER,
2002).
Compreendemos que as condições objetivas e subjetivas condicionam os conhecimentos
utilizados no trabalho docente, as estratégias e técnicas para o desenvolvimento de ações
acadêmicas, a análise e reﬂexão sobre a prática, bem como, a condição de intervir de maneira
intencional na atividade didático-pedagógica. As condições sociopolíticas e refletem no modo como
o professor concebe e vive o trabalho docente concretamente.
Nos relatos ainda identiﬁcamos as condições precárias de trabalho docente que não se
restringem à infraestrutura, mas estão presentes na dinâmica de sala de aula, na falta de autonomia
docente na condução dos conteúdos disciplinares e no controle adotado pela gestão, além do suporte
pedagógico a este trabalho conferido de modo impessoal e, por vezes, mercadológico.
PERCALÇOS DE UMA METODOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO: INDÍCIOS DE UMA
RACIONALIDADE DOCENTE
A professora, ao mesmo tempo, que era acompanhada em sua rotina e entrevistada,
participou de algumas reuniões do grupo de pesquisa nas quais eram discutidos aspectos referentes
à própria pesquisa e se realizavam estudos teóricos com vistas a apoiar os trabalhos empíricos. Em
uma destas reuniões, a professora relatou uma experiência junto aos alunos e, ao expor um registro
em vídeo de tal experiência, se deu conta que seus alunos não estavam envolvidos em sua totalidade
na atividade proposta, conforme havia suposto anteriormente. Pudemos identiﬁcar um desconforto
inicial que foi se transformando em motivo (LEONTIEV, 1978), que permitiu uma melhor
compreensão do trabalho pedagógico, a partir de considerações feitas pelos pesquisadores.
A princípio, o apego aos dispositivos tecnológicos e a necessidade de controlar as formas de
estudo de seus alunos se expressavam de forma apaixonada. Esta “paixão” se objetivava em rituais
didático-pedagógicos cristalizados.
A professora avançou em sua percepção do trabalho pedagógico na perspectiva de uma
atividade dotada de intencionalidade e destinada à formação humana, sendo esta baseada na
apropriação das objetivações produzidas e acumuladas historicamente (SAVIANI; DUARTE, 2010)
e não apenas como orientação de caráter moral, como ela havia enfatizado em suas ações e relatos
registrados no diário de campo, na entrevista e re-entrevista. Nesta perspectiva, a professora
apresenta indícios de uma percepção para além da instrumentalidade das tecnologias associadas aos
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elementos didático-pedagógicos, com ênfase no desenvolvimento de uma moralidade direcionada
para um comportamento que a mesma considerava o padrão a ser alcançado.
Posteriormente ao assistir - juntamente com as pesquisadoras - a entrevista que havia
concedido, a professora retomou o estado de questionamento de sua condição de trabalho, numa
mediação catártica (SAVIANI, 2015), que ressignificou o contexto social ao qual ela reagia e as
restrições (políticas, econômicas e profissionais) a ela impostas.
Consideramos que todo o processo, expresso no acompanhamento regular de sua rotina
escolar, na entrevista e na re-entrevista concedidas, na participação nas leituras e estudos realizados
no grupo de pesquisa, na apresentação de trabalhos em eventos, se concretizaram em motivo
(LEONTIEV, 1978) para a professora se distanciar das explicações usualmente adotadas, o que
denota implicações de caráter profundo na sua própria concepção como sujeito. No processo de
atribuição de sentido a sua prática, a professora se aproxima da consciência dos motivos para os
quais se orientam sua atividade. Nessa orientação, podemos dizer que ocorrem transformações no
sujeito que transforma o meio e vice-versa, alterando, portanto, as representações que tem de si, da
própria prática, das tecnologias e da própria educação, tanto na teoria quanto na prática.
Assim compreendemos, a partir das concepções de Vásquez, que o processo de re-entrevista
nos levou a perceber transformações no estágio de consciência da professora a respeito de sua
trajetória de apropriação das tecnologias no seu trabalho docente, num processo de transformação
do estágio de autoconsciência deste sujeito no que se refere também à percepção de si mesma
enquanto classe na transposição da consciência prática para consciência da práxis.
Vemos, por conseguinte, que uma e outra não se confundem, mas também não estão
separadas entre si, posto que por um lado a consciência prática, como atividade ideal
que se materializa, torna possível que transpareça ou se eleve a consciência do que
está se plasmando, e posto que, por outro lado, a consciência da prática pode
contribuir para enriquecer a atividade real, material, e, com isso, contribuir para elevar
a consciência (prática) que nela se plasma. Podemos dizer, assim, que consciência da
práxis vem a ser a autoconsciência prática (VÁZQUEZ, 1997, p. 284).

Observamos aí fundamentos de uma racionalidade da práxis, que é mais do que caminho
para a interpretação do mundo, mas um guia para a sua transformação (VÁZQUEZ, 2011). O
conhecimento constituído neste processo se fundamenta tanto na explicação construída, como na
forma como ela é apropriada pelo sujeito.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Os sujeitos da presente pesquisa representam uma síntese das condições materiais e
objetivas que determinam o ser docente, em sua constituição histórica e social. Esses sujeitos
sociais atuam em um campo de disputas, a educação, no qual não se pode desconsiderar a sua
pertinência social e política, nem tão pouco as suas qualidades subjetivas, implicadas no processo.
Para este campo, a inserção de tecnologias tem sido colocada com ﬁnalidades diversas, mas é
imprescindível analisá-la em sua relação com o sujeito e sua contextualidade. A apropriação de
tecnologias permite também conhecer o sujeito, cuja tomada de decisão está para além da visão
determinista de uma gestão que lhe impõe usos.
Em outras palavras, propusemo-nos a compreender como o professor se objetiva nas
tecnologias das quais se apropria. A atividade consciente, objetivada, é que impulsiona a
apropriação de conhecimentos, habilidades e valores que formam o humano, em diferentes tipos ou
níveis de uso. Podemos fazer o mesmo questionamento quanto à subjetivação, pois inferimos e
defendemos a existência de um sujeito com capacidade para transformar suas práticas a partir da
compreensão de seus fundamentos, constituindo assim uma práxis.
A professora com a qual trabalhamos no contexto da pesquisa em tela e que destacamos para
referenciar este artigo, revela em sua trajetória elementos que nos permitem compreender as
relações de produção vigentes. Ao sinalizar o uso de tecnologias como uma exigência, a professora
adere inicialmente ao uso de forma que possa continuar vendendo a sua força de trabalho, como
sendo uma força coercitiva a ela imposta revelando, também, como isto a constitui numa condição
de sujeição (MARX, 2011).
Esse sentido foi sendo ressigniﬁcado pelo movimento do sujeito em identiﬁcar vantagens e
desvantagens, em usar a tecnologia em sua prática pedagógica, o que pode ser associado ao valor
simbólico que essa ação assume na sociedade (HEINSFELD; PISCHETOLA, 2017). Além disso,
uma retomada da prática orientada por estudos teóricos proporcionou à professora uma maior
compreensão do que estava sendo realizado, para além da aparência.
A racionalidade é uma forma social de reﬂexão e ação historicamente constituída, gerada
pela prática social. É assim que podemos falar de uma racionalidade da práxis.
O acesso aos sentidos e signiﬁcados atribuídos às tecnologias pela professora em seu
trabalho implicou em resgatar sua origem e modo de formação, o que buscamos realizar nas
diversas estratégias adotadas no decorrer da pesquisa. Consideramos um processo de apropriação no
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qual o sujeito é fundamental, e, por vezes, preponderante. Pudemos, assim, conﬁrmar que o
desenvolvimento de seu pensamento e que a construção de sua racionalidade, e a consequente
transformação de seu estado de consciência de si mesma e de sua práxis, tem como motor a
contradição entre as possibilidades internas e as necessidades externas.
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Resumo
Neste trabalho problematizaremos a maneira como a apropriação de tecnologias constitui o trabalho
pedagógico dos docentes da Educação Básica, partindo do pressuposto de que há uma racionalidade
objetiva histórica que se materializa nas condições materiais e objetivas com as quais estes professores
lidam em sua atividade profissional. Assim, nossa questão norteadora objetivou discutir a seguinte
questão: de que modo a apropriação das tecnologias constitui o trabalho pedagógico de uma docente da
Educação Básica? Toma como base pesquisa desenvolvida com uma professora de Educação Física da
rede estadual de ensino, por meio de duas estratégias distintas, mas articuladas: 1. acompanhamento da
rotina escolar do professor por um semestre letivo e 2. entrevista e re-entrevista sobre o percurso
formativo e profissional do professor. A professora valoriza os objetos tecnológicos e seus usos na vida
pessoal e proﬁssional, fazendo acervo dos modelos mais antigos até os mais recentes e os
acondicionando (celular, laptop, câmera fotográﬁca digital) em embalagens protetoras em sua
residência, sendo transportados até a escola com precaução, quando necessário. Há a percepção de uma
exigência de que o trabalho docente deva usufruir dos avanços tecnológicos e de seus benefícios, no
papel de uma ferramenta de apoio à prática pedagógica, tornando a aula mais interessante com maior
participação do estudante. A docente apresenta indícios de uma percepção para além da
instrumentalidade das tecnologias associadas aos elementos didático-pedagógicos, com ênfase no
desenvolvimento de uma moralidade direcionada para um comportamento que a mesma considerava o
padrão a ser alcançado, constituindo sua práxis cujo motor é a contradição entre as possibilidades
internas e as necessidades externas.
Palavras-chave: tecnolofia e educacão; racionalidade objetiva e histórica; trabalho docente; práxis.
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INTRODUÇÃO
As mídias estão presentes na vida de adultos e, também, no cotidiano das crianças. Nossa
sociedade é intensamente permeada por tecnologias digitais e novos processos comunicativos
chegam a todo instante com base em diferentes linguagens e sistemas de signos, transformando o
significado das relações e os hábitos sociais. O desafio da Internet das Coisas (IoT), que deixa o
mundo cada vez mais conectado, acelera as mudanças que influenciam o comportamento dos
indivíduos e colocam em dúvida a segurança das crianças nessa rede de dados. Por outro lado, a
infância é uma construção social e as crianças são produtoras de sua cultura. Sendo assim, esperase que esta pesquisa defina estratégias para atuar na proteção e na promoção dos direitos de crianças
para o uso consciente das mídias digitais na infância.
Essa pesquisa em andamento tem por objetivo geral analisar as mídias digitais no universo
infantil, buscando compreender como influenciam a formação de nossas crianças. Tem como
objetivos específicos:

identificar as mídias digitais, buscando compreender as narrativas que

influenciam a formação das crianças; propor caminhos para a produção de mídias digitais para a
infância pautadas no reconhecimento da diversidade, da igualdade e da inclusão e ampliar o
repertório de práticas que possibilitem a descoberta, a experiência, a criação e a participação ativa
das crianças com a linguagem midiática.
As crianças são singulares e participam da produção de sua cultura, nasceram e vivem num
mundo conectado. Nesse sentido, é papel da sociedade discutir a influência das mídias e o uso da
tecnologia por crianças para assegurar tal direito, como forma de inclusão digital, social e cultural.
Este estudo propõe uma reflexão sobre a influência das mídias digitais na cultura da infância com a
análise da interação de crianças com a tecnologia e mídia digital, para além de pequenos
consumidores de programas que são instalados nos equipamentos tecnológicos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A produção de mídias influencia determinados “estilos e modos de ser, produzindo, assim,
consumidores que além de serem incansáveis, sejam insaciáveis pelo consumo” (BICK, 2013, p.2).
Entende-se por mídias digitais, os aplicativos, as notícias, os filmes, blogs, brinquedos e outros
conteúdos midiáticos, produzidos por grandes corporações ou pelo usuário. Essas mídias são
utilizadas e acessadas diariamente como fonte de informação ou entretenimento. Além disso, pela
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interatividade, permitem a criação e/ou intercâmbio de conteúdo, muitos dos quais gerados pelo
cidadão comum, adultos ou crianças.
Este artigo tem suas bases teóricas fundamentadas nas relações de poder da sociedade.
Aqueles que detém o poder constroem instituições segundo seus interesses e refletem na
disciplinarização dos corpos infantis. As imagens em movimento proporcionadas pelos
equipamentos digitais são muito encantadoras, personalizadas e direcionadas ao público infantil, no
entanto as crianças precisam se movimentar, experienciar e explorar fisicamente o mundo ao seu
redor. Algumas crianças passam mais tempo em companhia e poder de mídias digitais do que com
seus familiares.
Segundo Castells (2013, p.14), o poder é exercido por meio de coerção “ou pela construção
de significado na mente das pessoas, mediante mecanismos de manipulação simbólica”. O fim do
século XX marca o despertar de novos tempos na disseminação de tecnologias da informação e
inteligência artificial das redes, daí o termo sociedade em rede e sociedade da informação utilizados
por Castells (2013). Como afirma o autor, é um mundo ligado pela internet sem fio e caracterizado
pela difusão rápida, viral, de imagens e ideias. Para Félix Guattari,
Uma primeira constatação nos leva a reconhecer que os conteúdos da subjetividade
dependem, cada vez mais, de uma infinidade de sistemas maquínicos. Nenhum campo
de opinião, de pensamento, de imagem, de afetos, de narratividade pode, daqui para a
frente, ter a pretensão de escapar à influência invasiva da “assistência por
computador”, dos bancos de dados, da telemática etc. (GUATTARI, 1996)

Essa influência invasiva citada pelo autor forma um novo paradigma tecnológico que
revoluciona nosso modo de interagir e conviver. A automação altera os modos de produção e
substitui o trabalho físico e repetitivo. Ele se organiza em torno da tecnologia da informação, com
avanços progressivos na área de comunicação, sensoriamento, microeletrônica, computação,
telecomunicações, transporte, engenharia genética ou a prestação de serviços onde os consumidores
também são produtores.
Segundo Sloterdijk (1999), qualquer área da sociedade tem sido impactada pela revolução
digital. O conjunto de princípios e valores se modifica e transforma comportamentos causados pelos
padrões das redes sociais. Percebe-se forte presença de tecnologias digitais, interatividade,
mobilidade e conectividade no universo infantil, na qual as diferenças entre as brincadeiras infantis
e a máquina se misturam. Para um considerado número de crianças, principalmente aquelas que
vivem nos grandes centros, brincadeiras como esconde-esconde, cabra-cega, pega-pega, mãe-da-rua
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ficaram no passado. Os brinquedos oferecidos para as crianças são outros. A infância está confinada
aos espaços de dentro da casa que oferecem: celular conectados nos “joguinhos”, computador com
acesso livre a internet, videogame em rede e as séries na televisão com personagens importados de
outra realidade.
Nos dias de hoje, tais mídias digitais baseiam-se em redes que podem promover de forma
sutil e sistemática o consumismo por crianças. Segundo Vitorino e Pinheiro (2015), as crianças
dedicam muitas horas do seu tempo diante de incontáveis aplicativos. Essas mídias possuem uma
influência enorme da definição de valores, ou seja, de como as pessoas devem se comportar, agir e
se vestir. Percebe-se nas relações familiares e escolares que essa nova tecnologia digital no universo
infantil é utilizada com a mesma proposta dos antigos treinamentos educativos: pouco diálogo e
nenhuma interação com os adultos ao seu redor. Nesse sentido, ela é usada para controle dos
corpos, um instrumento disciplinar com possibilidades de vigilância que automatiza, isola e
individualiza.
O meio digital pode reforçar determinados conceitos da sociedade e marcar experiências
vivenciadas pelas crianças. O audiovisual pode ser compreendido como linguagem que produz
formas de conhecimento. Defende-se nesta pesquisa que a relação entre mídia e infância deve ser
analisada como produto de nossa época histórica, onde predomina uma sociedade centrada nos
meios de comunicação digital, que modifica comportamentos, constrói representações e estabelece
novas configurações nas interações.
Para Castells (2013, p.15), a “luta fundamental pelo poder é a batalha pela construção de
significados na mente das pessoas”. As crianças se desenvolvem interagindo com outras pessoas no
seu ambiente natural e social. A contínua transformação das tecnologias de comunicação na era
digital amplia o alcance e chega nas crianças, dominando a vida social e alterando a construção de
significados e as relações sociais, econômicas e políticas na infância. A sociedade em rede se
comunica por meio de diversas narrativas digitais, o que aumenta sua atuação, tornando-se fontes
decisivas de poder sobre a criança. Isso acontece quando, por exemplo, empresas de publicidade
usam os dados pessoais de crianças, aproveitando sua vulnerabilidade para a persuasão ao consumo
de produtos e serviços, configurando exploração econômica das crianças. Esses apelos ao consumo
são disseminados pelos aplicativos que circulam nos equipamentos tecnológicos digitais que as
crianças acessam com frequência. Para Moran (2012), a criança também é educada pela mídia. Ela
“aprende a informar-se, a conhecer – os outros, o mundo, a si mesmo – a sentir, a
fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, tocando as pessoas na tela, que lhe mostram como
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viver, ser feliz e infeliz, amar e odiar. A relação com mídia eletrônica é prazerosa –
ninguém obriga – é feita através de sedução, da emoção, da exploração sensorial, da
narrativa – aprendemos vendo as estórias dos outros e as estórias que os outros nos
contam (2012, p. 166).”

As crianças pertencem a uma geração que já nasceu conectada e por isso se apropriam mais
facilmente das plataformas e aplicativos de mídia digital, porém são vistas como consumidores
passivos. Segundo Moran (2012), os meios de comunicação operam imediatamente com o sensível
e o concreto. O consumo de bens, cultura e informação vão de encontro ao estilo de vida da criança,
modificando o brincar e as interação com esse impacto. Há que se pensar em condições favoráveis
para que as crianças exercitem sua livre escolha, definindo o que e como consumir.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo tem como princípio metodológico a Pesquisa Crítica de Colaboração. Trata-se
de abordagem qualitativa, com enfoque sócio-histórico, criada pela professora Dra. Maria Cecília
Camargo Magalhães (2009). Essa metodologia busca intervir e transformar contextos, de modo a
propiciar que os participantes aprendam uns com os outros em permanente diálogo. Para realizar
esta pesquisa é preciso promover o confronto de dados produzidos durante os diálogos entre
professores, crianças e comunidade. Portanto, as evidências e as informações coletadas sobre a
influência das mídias na cultura da infância serão confrontadas com os conhecimentos teóricos a
respeito desse tema.
Serão analisadas as seguintes temáticas: as narrativas digitais que influenciam a formação
das crianças; a produção de mídias digitais para a infância pautadas no reconhecimento da
diversidade, da igualdade e da inclusão e o repertório de práticas que possibilitem a descoberta, a
experiência, a criação e a participação ativa das crianças com a linguagem midiática. Os dados estão
sendo produzidos no horário de formação contínua de professores, na análise de bibliografia e com
entrevista aos pais, professores e crianças para entender o uso das mídias digitais, em que os
participantes criam relações colaborativas na produção de conhecimentos críticos sobre as bases
teóricas das práticas escolares.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As novas tecnologias massificam a utilização dos recursos midiáticos na infância. As regras
e o objetivo das mídias produzidas para criança passam a influenciar as relações na infância,
principalmente as brincadeiras e interações.
Pretende-se criar momentos de diálogo gerados pelas diferentes interpretações das mídias
digitais com a participação de adultos e crianças a partir de um processo crítico e colaborativo.
Discutir os conflitos, os problemas éticos que envolvem a construção das mídias, aprender a ler
além da imagem para compreender as mensagens dos aplicativos para crianças, discutir a
responsabilidade da sociedade e as relações de poder que estão por trás da composição de cada
mídia.
CONCLUSÕES
Diante de um contexto de multiplicação crescente das tecnologias no universo infantil, com
esta pesquisa espera-se definir estratégias para atuar na proteção e na promoção dos direitos de
crianças para o uso consciência das mídias digitais na infância. É necessário olhar para a infância e
analisar o que vem sendo proporcionado nos espaços de convivência, quer seja na escola ou na
família no que diz respeito a tecnologias digitais. Há razões para otimismo com o uso de
tecnologias na infância como uma nova linguagem para a criança, embora seja necessária a atenção
ao excesso de tempo em que as crianças ficam imersas nos ambientes digitais. Com esse excesso,
elas podem deixar de desenvolver outras habilidades necessárias na infância que são adquiridas nas
brincadeiras, interações com outras crianças, adultos e ambientes próprios como a natureza e a
cultura da comunidade em que ela está inserida.
Essa tecnologia pode ser um instrumento investigativo em diferentes contextos, abrindo
campo de interlocução para o conceito de infância onde as crianças têm voz, são ouvidas,
questionam e compartilham seus valores. Assim, a pesquisadora espera desenvolver uma escuta
sensível e contribuir para novas reflexões éticas na utilização das mídias na comunicação digital,
fortalecendo o direito da criança realizar escolhas, condição imprescindível para a cidadania.
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Resumo
O presente estudo faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento e tem por objetivo geral
analisar as mídias digitais no universo infantil, buscando compreender como influenciam na formação
de nossas crianças. É papel da sociedade discutir a influência das mídias e o uso da tecnologia por
crianças para assegurar o direito à inclusão digital, social e cultural. Percebe-se que as mídias digitais
podem atender a um objetivo mais complexo, de promover de forma sutil e sistemática o consumismo
por crianças. A pesquisa fundamenta-se na contribuição de autores como Michel Foucault (1977) e
Manuel Castells (2013). Esses autores apontam que vivemos hoje, não mais uma sociedade disciplinar, e
sim, uma sociedade em tempos de biopolítica, ou seja, um poder exercido sobre a vida humana,
gerando uma nova tecnologia política como forma de massificação e dominação. Esse poder se aplica
ao comportamento dos seres humanos, inclusive aos corpos infantis, e se constitui como problema
econômico, político e social. Este estudo tem como princípio metodológico a Pesquisa Crítica de
Colaboração. Trata-se de abordagem qualitativa, com enfoque sócio-histórico. Essa metodologia busca
intervir e transformar contextos, de modo a propiciar que os participantes aprendam uns com os outros
em permanente diálogo. Os dados estão sendo produzidos no horário de formação contínua de
professores; na análise de bibliografia e entrevista com pais, professores e crianças para entender o uso
das mídias digitais, em que os participantes criam relações colaborativas na produção de conhecimentos
críticos sobre as bases teóricas das práticas escolares. Espera-se que esta pesquisa defina estratégias
para atuar na proteção e na promoção dos direitos de crianças para o uso consciente das mídias digitais
na infância.
Palavras-chave: Mídias digitais; Cultura da infância; Tecnologias.
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INTRODUÇÃO
Essa história começou ainda em sala de aula, na aula de matemática, quando a EaD ainda
não existia no CREJA. Elaborei uma atividade sobre gráficos, que é uma linguagem muito utilizada
pela matemática e a estatística para mostrar o resultado de uma pesquisa, por exemplo, que muitos
tinham dificuldades para interpretar. A atividade proposta era uma entrevista que deveria ser feita
com pessoas da família, do trabalho ou do próprio bairro onde residiam. As perguntas eram sobre o
grau de escolaridade do entrevistado, até que ano ele estudou, há quanto tempo está sem estudar, se
conhecia o CREJA. As respostas foram surpreendentes para todos nós professores e para os alunos,
não tínhamos a noção dessa realidade, a maioria das pessoas do convívio de nossos alunos não tinha
concluído o ensino fundamental, muitos estavam sem estudar há mais de dez anos e poucos
conheciam o CREJA.
No mesmo ano percebemos que os dois turnos da tarde (tínhamos seis turnos de duas horas
na escola, dois pela manhã, dois à tarde e dois à noite) estavam com poucos alunos, procuramos
saber o motivo desse esvaziamento, e vimos que nesse horário a maioria não poderia estudar, pois
estavam trabalhando ou cuidando dos filhos e/ou da casa. Então começamos a pensar em uma
alternativa para os alunos que estavam deixando de estudar por conta dos horários de aulas
presenciais e/ou semipresenciais. Foi quando surgiu a ideia de criarmos a modalidade à distância no
CREJA. Como mais uma opção para o retorno a escola daqueles que não conseguiam “encaixar”
suas disponibilidades de tempo livre com os horários oferecidos pela escola. Mas o desafio maior
para a equipe de professores envolvidos nessa tarefa era como tornar essa nova linguagem da
informação e da comunicação, que para a maioria era desconhecida, mais acessível, lembrando que
muitos nunca tiveram acesso a um computador, seria necessário fazermos uma inclusão à
cibercultura (LEVY, 2003), e começamos a discutir, ler, pesquisar sobre o assunto, que em 2011 era
uma novidade no ensino fundamental, procuramos na internet e nenhum município do nosso país
oferecia essa modalidade para o ensino fundamental para jovens e adultos.
AO TRABALHO
Tivemos que, realmente, pensar em tudo, em um novo material impresso, mais dialógico,
em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) com uma linguagem que instigasse o aluno a
estudar, um novo planejamento, outra organização, outro currículo, outro projeto político
pedagógico. Teríamos o prazo de um ano para iniciarmos o curso. Começamos lendo uma
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bibliografia nova para quase todos da equipe, eu era o único que tinha algum conhecimento na área,
pois era tutor presencial do Centro de Educação a Distância do Rio de Janeiro (CEDERJ), no curso
de pedagogia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), nas disciplinas, matemática na
educação 1 e 2, e também tinha concluído uma especialização em planejamento, implementação e
gestão em EAD pela Universidade Federal Fluminense (UFF), o que contribuiu muito para o
desenvolvimento do trabalho, aproveitando a bibliografia do curso nas nossas discussões iniciais.
Conseguimos uma ajuda de um webdesigner e alojamos o curso na internet. O material impresso (as
apostilas) nós que reproduzíamos e montávamos. No início o trabalho foi bastante árduo.
COMEÇAMOS O CURSO
Em maio de 2012 iniciamos com a primeira turma de EaD no CREJA, ainda era um projeto
piloto, lembrando que essa turma atendia apenas alunos na última unidade de progressão (UP), que
estão cursando ou interromperam seus estudos no 8º ou 9º ano do ensino fundamental. Analisando o
perfil dos primeiros alunos, vimos que estávamos no caminho certo, a maioria não podia estudar em
um curso presencial ou semipresencial, a EaD seria a possibilidade de retorno a escola, e a maioria
conseguiu, em torno de 70% dos alunos que se matricularam, concluíram finalmente o ensino
fundamental. Essa turma foi um verdadeiro laboratório, erramos em muitas coisas, ajustamos
muitas outras. E a cada turma íamos aparando algumas arestas.
MAS COMO FUNCIONA ESSE CURSO?
O aluno quando procura o CREJA para saber informações sobre a EaD, naquele momento,
começamos o processo de acolhimento, utilizamos uma linguagem coloquial mais próxima do
cotidiano de cada um. Valorizamos sempre o que eles trazem de conhecimento. Lembrando que
eles chegam com uma autoestima muito baixa. Fazemos algumas perguntas, do tipo: Até que
ano/série você estudou? Quando parou de estudar? Quais motivos que o levaram a se afastar da
escola? Quais os motivos que o fizeram retornar à escola? Dentre outras. Geralmente, ouvimos
muito mais do que falamos. Utilizamos a escuta sensível (BARBIER, 2002), mas foi só há pouco
tempo que descobrimos isso. Barbier fala da importância de conhecer os desejos, as intenções, as
estratégias, as possibilidades do sujeito. E nós vínhamos fazendo isso sem saber que estávamos
utilizando essa teoria. Tentamos sempre construir uma relação de compromisso com os alunos,
aceitando suas dimensões pessoal, social e até mítica, caso estejam presentes, podendo interferir e
ter alguma relevância. Procuramos mostrar que eles não estão sozinhos.
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O segundo momento em que nos encontramos é na aula inaugural. Nessa “aula”, formamos
grupos de até 20 alunos, os professores se apresentam, cada aluno também se apresenta e pedimos
que cada um conte um pouco da sua história, de suas perspectivas nesse retorno à escola, seus
medos, seus sonhos. É um momento muito importante para eles, pois, por ser um curso a distância,
pouquíssimas vezes eles terão essa oportunidade de se encontrar. Mostramos como é a estrutura da
escola, como funciona o curso, as particularidades de um curso a distância. Eles assistem, em vídeo,
depoimentos de alunos que já se formaram, começamos a fazer esses vídeos com os alunos da
primeira turma.
O terceiro encontro com os alunos é na ambientação, é o momento em que ele vai receber o
login e a senha de acesso ao AVA. É quando os alunos entram, pela primeira vez, nas salas de aulas
virtuais. Na ambientação, com um grupo de até 10 alunos, utilizamos o laboratório de informática
do CREJA. Para muitos alunos, temos que dar uma atenção especial, pois não utilizavam
computadores no seu cotidiano e, em muitos casos, é a primeira vez que vão utilizar essa
tecnologia. Depois, a presença deles só é exigida na realização das avaliações de cada disciplina e
na aula transdisciplinar, em que quatro ou cinco temas são colocados e o aluno deve escolher pelo
menos um obrigatoriamente. Outra possibilidade de encontro é nas tutorias presenciais, mas que
não é obrigatória, mas bastante procurada por muitos alunos. Depois, nos encontramos apenas na
formatura.
Procuramos utilizar o máximo de recursos para ficarmos mais próximos dos alunos. Cada
mensagem que colocamos na aula, no AVA, todos recebem um e-mail notificando; qualquer aviso
ou conversa de aluno para professor ou de professor para aluno que acontece no AVA são passadas
por e-mail para todos os alunos. Os dispositivos móveis, os celulares, também são um recurso
utilizado, sempre lembramos o nosso calendário, datas dos encontros presencias nas aulas
transdisciplinares, as semanas de avaliações são enviadas aos alunos, antes, por SMS, e agora, pelo
WhatsApp, mandamos, também, as notas das avaliações ou qualquer outro recado.
Quando o aluno fica sem aparecer por um tempo maior, deixando de fazer alguma atividade
e sem entrar no AVA – pois temos como saber se o aluno acessa as aulas ou não, quanto tempo fica
no ambiente, dia e hora que ele acessou –, ligamos para esse aluno para saber se, realmente, ele vai
continuar ou não no curso, e já conseguimos várias vezes, trazer alunos de volta, que já tinham
decidido abandonar o curso e que, se não fosse esse contato, teriam abandonado mesmo. Em alguns
poucos casos, quando não conseguimos contato telefônico, mandamos um telegrama. Chamamos
essas ações de “operação resgate” – feita por todos: secretaria, coordenação e professores –, temos
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resultados positivos nessas ações, penso que o grande segredo é a atenção que damos a eles em
todos esses momentos.
Em muitos depoimentos que eles fazem, citam esses nossos contatos e a atenção dada pelos
professores. Sempre falo para eles que, apesar de o curso ser à distância, eles podem estar mais
perto e por mais tempo com o professor do que os alunos das turmas presencias e semipresenciais.
No caso do CREJA, na modalidade semipresencial, os alunos têm duas horas de aula por semana de
cada disciplina e, se tiverem alguma dúvida, deverão esperar a aula da semana seguinte para poder
tirar essa dúvida. Já na EAD, não, pois os alunos têm vários recursos tecnológicos que permitem
que eles, de qualquer lugar, a qualquer hora, deixem um recado para o professor, que vai responder,
assim que puder, à solicitação do aluno. São recursos importantes, que eles devem utilizar, falamos
sempre com eles sobre esse assunto. Os alunos têm que perceber que há alguém do outro lado da
tecnologia, eles não podem sentir-se sós.
Quando somos convidados a trabalhar no CREJA, nossa autoestima como profissionais da
educação também se faz presente por ser um Centro de Referência de Ensino, vamos tecendo nós
que se embolam nessa caminhada com os estudantes e nossos aprendizados.
“Para emancipar a outrem, é preciso que se tenha emancipado a si mesmo. É preciso
conhecer-se a si mesmo como viajante do espírito, semelhante a todos os outros
viajantes, como sujeito intelectual que participa da potência comum dos seres
intelectuais.” (RANCIÈRE, 2011, p.57).

As relações de afeto são muito importantes nesse processo ensinoaprendizagemensino
(ALVES, 1999), e que os afetos tecidos nessas redes de aprendizagens se façam no crescimento do
coletivo nas ações que permeiam o desenvolvimento dos projetos a cada passo dado nesse
caminhar. “A própria palavra “afetar” designa o efeito da ação de um corpo sobre o outro, em seu
encontro.” (ROLNIK, 2014, p. 57). Acolher esse aluno, ofertando a ele um tempo para que possa
pensar a sua identidade humana e cultural, apontando ele, como principal sujeito de suas ações e
transformações, demonstrando que não houve tempo perdido e sim outra forma de aprender pelo
caminho do trabalho e que dessa forma a escola se abre para recebê-lo e trocar aprendizados,
pensamos que sim, o retorno e a permanência do mesmo se dará de forma efetiva na rede de tecer
afetos de aprender e ensinar. “O que embrutece o povo não é a falta de instrução, mas a crença na
inferioridade de sua inteligência.” (RANCIÈRE, 2011, p.64)
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CONCLUSÕES
Concluímos que a possibilidade da utilização de ensino na modalidade a distância como
uma alternativa para muitos sujeitos que por conta de trabalho e/ou questões sociais, estavam
impossibilitados de frequentar uma EJA presencial ou semipresencial é viável. Os resultados são
favoráveis ao analisarmos a questão da presença e da permanência desses alunos, quanto para o
desenvolvimento crescente de sua autoestima no decorrer de cada trimestre no CREJA, na EaD e
no semipresencial. A ideia desse texto não é apontar números, fracassos ou sucessos, e sim trazer
relatos e narrar práticas comuns. (CERTEAU, 1994, p. 35). Percebemos no CREJA, ao final do
curso, os alunos motivados para prosseguirem os estudos, querendo fazer o ensino médio, um curso
técnico, e sonhando fazer um curso superior, temos alguns casos de alunos que entraram na
faculdade e fizeram questão de voltar à escola para contar aos professores e agradecer, isso é muito
gratificante. Apesar de estarmos vivendo uma situação bastante complicada em relação à educação
pública hoje em nosso país, com cortes de verba, reformas, a implantação de uma base nacional
comum curricular (BNCC), muito pouco discutida com a comunidade escolar, com professores e
alunos. Onde não aparece sequer uma linha se falando em EJA nessa “nova” BNCC. Onde o
próprio ministério da educação (MEC), através de um decreto autoriza que a EJA possa ser 100% a
distância. Com tudo isso acontecendo em nosso país, temos que resistir e lutar por uma educação
pública, gratuita e de qualidade para essa grande parcela da população tão sofrida e massacrada por
esse sistema capitalista tão perverso e desumano. Continuaremos lutando para mantermos o
CREJA, para mantermos a EJA, pois temos que oferecer educação pública a todos sem nenhuma
distinção. E a continuidade da EaD no CREJA como mais uma oportunidade de retorno a escola
desse sujeito que teve esse direito negado pelo sistema quando era mais jovem.
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Resumo
O presente relato tem como objetivo mostrar que a educação a distância pode vir a ser a possibilidade
de retorno à escola de muitos sujeitos que se afastaram dos bancos escolares quando ainda eram
crianças ou adolescentes, e hoje, por vários motivos, não podem frequentar uma escola para jovens e
adultos nas modalidades presencial ou semipresencial. Vamos falar da experiência ocorrida em uma
escola na Cidade do Rio de Janeiro que atende apenas jovens e adultos. Essa escola é o Centro
Municipal de Referência de Jovens e Adultos (CREJA), localizada no Centro da Cidade do Rio de
Janeiro, que foi pensada para aqueles alunos que estão retornando a escola, alguns depois de muito
tempo, e que não tem a disponibilidade de frequentarem a escola regular diariamente de quatro horas.
O CREJA oferecia primeiramente um curso semipresencial de duas horas diárias de aula e outras duas
sendo complementadas com atividades culturais, como visitas a museus e/ou centros culturais, peças
de teatro, filmes e leituras de livros. Mas mesmo assim ainda tínhamos muitos alunos que não
conseguiam concluir o ensino fundamental. Foi em 2011 que começamos a pensar em mais uma
possibilidade para esses alunos que não concluíram essa primeira fase de seus estudos. Como
poderíamos utilizar essas novas linguagens, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) na
educação de jovens adultos? Seria possível que esses alunos se adaptassem à modalidade a distância? E
logo nas primeiras conversas com esses alunos, percebemos que eles tinham um perfil diferenciado dos
alunos que procuravam a modalidade presencial ou semipresencial, a maioria não dispunha nem de
duas horas diárias para poder voltar aos estudos, eram pessoas que trabalhavam em regime de escala,
mulheres que trabalhavam e ainda cuidavam dos próprios filhos e da casa, eram muitos casos que não
tínhamos ideia que eram tão comuns.
Palavras-chave: Oportunidade; Novas Linguagens; Novas Tecnologias; Educação a Distância;
Educação de Jovens e Adultos.
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INTRODUÇÃO
Vivemos em uma sociedade onde as tecnologias têm afetado vários aspectos da vida,
gerando novos instrumentos que aceleram a comunicação, transformam a produção, as relações dos
homens entre si e com suas atividades e, dessa forma, a própria organização da sociedade. Tais
acontecimentos produzem efeitos sociais que merecem a atenção da escola e de seus profissionais.
A necessidade de enfrentar novos padrões de produtividade e competitividade, impostos
pelo avanço tecnológico nas últimas quatro décadas levou à redescoberta da educação como
componente essencial das estratégias de desenvolvimento. Nos discursos oficiais se tornou evidente
que o conhecimento, a capacidade de processar e selecionar informações, a criatividade e a
iniciativa constituíram-se em matérias-primas vitais para o progresso das economias.
Deslocaram-se, assim, as prioridades de investimento em infraestrutura e equipamentos para
a formação de competências cognitivas e sociais da população. Esse deslocamento levou a
educação a adquirir centralidade nas pautas governamentais e na agenda dos debates que buscaram
caminhos para uma reestruturação competitiva da economia. Diferentes países, de acordo com suas
características históricas, elaboraram políticas públicas para promover reformas em seus sistemas
educacionais com a finalidade de torná-los mais eficientes e competitivos frente as demandas do
mercado.
No Brasil não foi diferente. O movimento para a construção das políticas públicas foi
entrelaçado ao aparecimento de novas dinâmicas, novos traçados, tais como globalização da
economia e as exigências de organismos internacionais, num cenário das revoluções científicotecnológicas, em que as novas tecnologias da informação e comunicação se inseriam,
principalmente com o desenvolvimento acelerado da tecnologia eletrônica, destacando-se nesse
cenário a informática, o computador e a internet. Tal desenvolvimento modificou a forma como
passamos a lidar com os conhecimentos, assim como a transmiti-los.
A chegada dos computadores na educação nacional decorre da expansão da indústria
brasileira que desde os anos de 1980, em adição aos cuidados governamentais de informatizar as
escolas, passou a considerar o computador como um dos instrumentos que poderia dar melhor
contribuição ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a garantir um ensino de melhor
qualidade. Nesse contexto, iniciava-se o desenvolvimento de políticas públicas buscando a
integração da informática na educação.
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Olhar esse cenário de implementação da informática na educação, sua constituição, tensões,
articulações e, porque não dizer, resistências, é o que me faz desenvolver o presente trabalho. E,
dentro dessa proposta, alguns aspectos históricos foram investigados, de forma a traçar os caminhos
trilhados para a inserção da informática na educação – meu campo profissional de atuação.
Considerando esses aspectos e na busca de conhecer o fenômeno, ensejamos analisar os
processos da informática na educação do município de Magé/RJ, por meio da perspectiva do
Proinfo (Programa Nacional de Tecnologia Educacional). A escolha do Proinfo como norteador de
nossa pesquisa refere-se ao fato que este programa, instituído pelo Portaria nº 522, de 9 de abril de
1997, e posteriormente modificado pelo Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007, é
considerado a maior política pública de informática na educação no contexto educacional brasileiro.
REVISITANDO BREVEMENTE A HISTÓRIA DA INFORMÁTICA EDUCATIVA NA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Todo processo político é marcado pelo seu contexto, pelo seu momento histórico e pelas
suas condições de decisões, visto que nenhuma política é harmônica, pois sofre conflitos por estar
no jogo das negociações e produções materiais dos sujeitos. No caso das políticas de inserção da
informática e, posteriormente, das TIC na educação, esses processos foram além do
desenvolvimento de habilidades técnicas – carregaram estratégias para o desenvolvimento social,
colocando este como consequência do desenvolvimento econômico.
Nesse sentido, incorporação da informática no processo educacional foi resultado de
investimentos do governo que inicialmente não geraram o resultado esperado, mas que promoveram
a elaboração e execução de projetos como o Educom (1983), o Projeto Formar (1986) e os
programas Proninfe (1989), Proinfo (1997) e a versão renovada do Proinfo (2007), sendo esses dois
últimos os que subsidiaram o foco dessa pesquisa.
Assim, ao enveredarmos pela estrada dos vintes anos do Proinfo (1997-2017), vimos que
sua configuração se deu num contexto de consolidação do capitalismo neoliberal e de
direcionamentos globalizantes nas políticas sociais, sem se concretizar enquanto um processo mais
amplo e democrático de formação de professores e alunos para apropriação das TIC na educação.
As ações propostas nos documentos oficiais do programa centraram-se mais no desenvolvimento de
competências para eficiente o uso pedagógico das tecnologias no contexto educacional, em
conformidade com diretrizes de organismos internacionais. Além disso, os textos levavam a ideia
que a simples inserção das TIC e a montagem dos laboratórios de informática seriam suficientes
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para resolver os problemas da educação ou como na análise de Barreto (2009, p.49), “depositaram
nas tecnologias o poder de converter “excluídos’ em “incluídos”. Não podemos deixar de
mencionar que o Proinfo abriu espaço para tornar o setor educacional consumidor dos chamados
produtos e serviços educacionais (computadores, softwares, lousas digitais, computadores
integrados tablets, oferecidos pelas empresas do setor, tais como o Positivo e Intel.
Compreendemos que o Proinfo – em suas duas versões - não conseguiu cumprir as regras,
por ele próprio estabelecidas, para atender a todas as necessidades da realidade educacional pública
brasileira, pois apesar dos compromissos e adesões das secretarias, as demandas específicas
também se impuseram. Observamos igualmente o descompromisso do Estado na condução dessa
política - falta de investimento e apoio, descontinuidade de outros projetos que a partir dele foram
implementados, assim como falta de clareza na definição das metas para avaliação do programa.
Nesse sentido, buscando compreender o programa além de seu campo macro, que os
documentos oficiais e registros sobre ele nos traziam, caminhamos no sentido de compreender o
programa em seu campo micro – que no caso se referia a implementação dele em um município
próximo a nós em relação ao contexto geográfico, mas ao mesmo tempo distante em conhecimento
de como lá foi processada a inserção do Proinfo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O percurso metodológico foi desenhado atentando para os objetivos propostos na
investigação que no caso dessa pesquisa foi delineada como um estudo de caso através do método
de investigação qualitativa. Foram visitadas trinta e três escolas da municipalidade mageense, onde
se buscou coletar dados que apresentassem como a informática educativa estava sendo aplicada
sobre os preceitos do Proinfo.
ACHADOS DA PESQUISA
Em

nossa

jornada

por

Magé,

enfrentamos

algumas

dificuldades,

relacionadas,

principalmente, à falta de documentações do período em estudo, embora ainda assim tenhamos
conseguido alguns com os participantes da pesquisa. Desse modo, a pesquisa teve como referência,
prioritariamente, as fontes orais (entrevista), bibliográficas (documentos oficiais) e a coleta de
dados in loco.
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Reconhecemos

que

não

conseguimos

compreender

os

processos

históricos

de

implementação do Proinfo pela falta de documentação citada, só inferindo como se deu o processo
a partir dos poucos documentos que nos foram fornecidos.
Com relação aos dispositivos legais, observamos uma dicotomia entre as proposições
declaradas e disposição política para realizar os investimentos necessários para atingi-las. Assim
sendo, quando a gestão municipal não assume suas atribuições determinadas no ato da adesão ao
programa, implica dificuldades para a operacionalização do mesmo. Essas dificuldades
materializam-se no contexto local mageense e vão desde limitações de recursos humanos no NTM,
falta de manutenção dos equipamentos, escolas que não podem operar com as tecnologias por não
haver um espaço adequado e destinado ao uso desses recursos - que requerem toda uma estrutura
física pensada para eles – à ausência de capacitação para professores voltadas para a área de uso das
tecnologias no contexto educacional.
Com relação aos dispositivos legais, observamos uma dicotomia entre as proposições
declaradas e disposição política para realizar os investimentos necessários para atingi-las. Assim
sendo, quando a gestão municipal não assume suas atribuições determinadas no ato da adesão ao
programa, implica dificuldades para a operacionalização do mesmo. Essas dificuldades
materializam-se no contexto local mageense e vão desde limitações de recursos humanos no NTM,
falta de manutenção dos equipamentos, escolas que não podem operar com as tecnologias por não
haver um espaço adequado e destinado ao uso desses recursos - que requerem toda uma estrutura
física pensada para eles – à ausência de capacitação para professores voltadas para a área de uso das
tecnologias no contexto educacional.
Desta forma, as diretrizes oficiais do Proinfo, concomitantemente às elaboradas pela
demanda da educação municipal, foi/é marcada pelo conflito de sua implementação, demonstrando
que na prática as políticas sofrem transformações, sendo ressignificadas pelos sujeitos em cada
contexto (BALL, 2001). Assim, percebemos o descompasso existente em Magé entre as ações
desenvolvidas para operacionalizar as diretrizes do Proinfo e aquelas que procuram inserir a
informática educativa nos contextos escolares, seja por meio de documentos oficiais ou planos de
ação.
Equipamentos ociosos, sem manutenção, acabam se tornando cada vez mais obsoletos, o
que dificulta também a consolidação da informática educativa por meio de projetos. Isso não quer
dizer que não vimos algumas ações relevantes como fruto de uma conscientização em torno da
importância de facilitar aos professores e alunos o acesso ao espaço tecnológico. Tais ações
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aconteceram por iniciativa pessoal de diretores que, vencendo barreiras das ordens expressas pela
SMEC, permitem que sejam realizados projetos pedagógicos nos laboratórios de informática o que
pode vir influenciar positivamente outros espaços escolares e assim, a informática possa ser
efetivamente consolidada dentro da educação mageense.
REFLEXÕES EM CONSTRUÇÃO
Percebemos que os projetos de Informática Educativa praticados nos laboratórios de
Informática e orientados pela SMEC/NTM ainda estão distantes das articulações interdisciplinares e
utilização de recursos disponíveis para serem considerados como fomentadores da consolidação da
informática nas práticas pedagógicas das escolas mageenses perspectivas. O fato de as escolas não
desenvolverem projetos interdisciplinares envolvendo as tecnologias, e dos professores utilizarem
pontual e esporadicamente o laboratório para as atividades com alunos, como os dados coletados
nos mostraram, confirmam que ainda há muito a se fazer na escola para que a informática seja
incorporada à educação.
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Resumo
Olhar o cenário de implementação da informática na educação, sua constituição, tensões, articulações e,
porque não dizer, resistências, é o que nos levou a desenvolver o presente trabalho. E, dentro dessa
proposta, alguns aspectos históricos foram investigados, de forma a traçar os caminhos trilhados para a
inserção da informática na educação dentro das escolas públicas brasileiras. Considerando esses
aspectos e na busca de conhecer o fenômeno, ensejamos analisar os processos da informática na
educação do município de Magé/RJ, por meio da perspectiva do Proinfo (Programa Nacional de
Tecnologia Educacional). Temos por objetivo geral compreender como a informática na educação, sob
a perspectiva do Proinfo, foi apropriada na prática pedagógica das escolas públicas do ensino
fundamental do município de Magé. Na busca em compreender um cenário ainda não investigado,
outros questionamentos surgiram, partindo de um nível macro (Informática na Educação) para um
nível micro (o município de Magé): Quais mudanças a informática na educação passou ao longo dos
últimos anos que favoreceu sua implementação no município de Magé? Como as diretrizes do Proinfo
contribuíram para o desenvolvimento da informática na educação pública municipal em Magé? Quais
projetos são desenvolvidos e contribuem para a consolidação da informática nas práticas pedagógicas
em Magé? Neste sentido, o percurso metodológico foi desenhado atentando para os objetivos
propostos na investigação que no caso dessa pesquisa foi delineada como um estudo de caso através do
método de investigação qualitativa. Foram visitadas trinta e três escolas da municipalidade mageense,
onde se buscou coletar dados que apresentassem como a informática educativa estava sendo aplicada
sobre os preceitos do Proinfo.Os achados parciais da pesquisa nos mostraram que os projetos
pedagógicos nos laboratórios de informática podem vir influenciar positivamente outros espaços
escolares e assim, a informática possa ser efetivamente consolidada dentro da educação mageense
Palavras-chave: Proinfo. Tecnologias. Informática na Educação.
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INTRODUÇÃO
As comunidades têm um papel importante na organização de indivíduos na sociedade.
Participar de uma comunidade costuma reforçar e valorizar a identidade de um grupo e mais
recentemente, em razão do avanço tecnológico, as comunidades estão relacionadas às vivências em
redes sociais. No entanto, viver em comunidade também pode significar aprendizagem
colaborativa. A abordagem das Comunidades de Práticas (CoP, do inglês Community of Practice)
representa uma iniciativa de congregar pessoas que amam o que fazem e acreditam que, quando
estão juntas para compartilhar seus saberes, podem aprender umas com as outras. Disseminada no
contexto das corporações, a CoP faz parte das iniciativas que visam mudar a cultura organizacional,
quando se propõe a seus membros, chamados praticantes, olhar para seus fazeres-saberes e
colaborar na construção do conhecimento em comum. Este trabalho reflete uma parte da pesquisa
em nível de doutorado que busca aplicar uma CoP virtual a gestão da educação e na formação de
gestores de educação. A pesquisa tem como objetivo identificar os processos colaborativos que os
praticantes da CoP podem desenvolver quando mediados por tecnologias. No primeiro capítulo é
apresentada a fundamentação teórica a respeito da CoP para depois, no segundo capítulo, avançar
sobre o contexto da pesquisa, sua metodologia e suas primeiras impressões, haja vista o estudar
estar em andamento.
VIVER EM COMUNIDADES COMO FORMA DE ENGAJAR E APRENDER
De acordo com Michaelis (2016), comunidade é “qualquer conjunto de indivíduos ligados
por interesses comuns (culturais, econômicos, políticos, religiosos etc.) que se associam com
frequência ou vivem em conjunto.”. Em outras palavras, é o conjunto de pessoas que possuem
identificação com determinados aspectos da sua vida na sociedade e passam a conviver com outras
que tem interesses semelhantes, surge um arranjo que chamamos de comunidade. Contudo,
Santaella (2013, p. 311) considera que não há simplicidade ao definir comunidade devido às
significativas imbricações que este conceito traz consigo. Uma dessas imbricações é a busca por
identidade.
Para compreender o significado e a importância do estabelecimento da identidade em uma
comunidade, será necessário considerar que a vontade de aprender e, por consequência, de se
transformar a partir do conhecimento que aprende, move as pessoas na formação de comunidades.
Nesse sentido, Lave e Wenger (1991) propuseram uma abordagem para a aprendizagem a partir do
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significativo engajamento dos membros nas prática socioculturais de uma comunidade. Nessa
Comunidade de Prática (CoP), segundo os pesquisadores, aprender não está totalmente relacionado
a um processo de internalização do conhecimento, como aquele que o estudante individualmente
experimenta em uma sala de aula, mas a algo considerado mais significativo: a participação em uma
prática social. É no envolvimento intenso nessa prática social que o aprendiz participa de um
“sistema de relações” (LAVE; WENGER, 1991, p. 52) em que todas as atividades que ele realizou
ganham significado, em um intenso processo de negociação com os seus pares, tornando-o uma
pessoa diferente em relação ao conhecimento que trouxe consigo antes de participar dessa
comunidade. Esse movimento interno do grupo reforça a identidade do aprendiz com a prática e
com os demais praticantes da comunidade. Tem-se a evidência
…that learning is not merely a condition for membership, but is itself an evolving
form of membership. We conceive of identities as long-term, living relations between
persons and their place and participation in communities of practice. Thus identity,
knowing, and social membership entail one another. (LAVE; WENGER, 1991, p. 53)

Mas, se a aprendizagem é uma forma de engajar em uma comunidade, como pode ser
medido ou classificado esse engajamento? Jenkins (2014, p. 201), ao demonstrar como a
participação crescente e significativa dos consumidores é preponderante para a mídia digital, afirma
que o nível de engajamento dos membros é fator determinante da mobilidade dentro de uma
comunidade. Um desses exemplos ocorrem com o Wikipédia, a plataforma da web dedicada a
elaborar uma enciclopédia online. Nela, a medida em que os “wikipedistas” iniciantes passam a
intensificar sua participação, avançam das atividades de suporte (ou periféricas) e passam a assumir
responsabilidades importantes para aquela comunidade, como a tomada de decisão, por exemplo.
No contexto apresentado, o aumento do engajamento está relacionado às responsabilidades que os
membros da comunidade tendem a assumir, desde que sejam estimulados para tal e que tenham
condições de mobilidade no grupo.
1.Comunidades, identidade social e a inteligência coletiva
Lévy (2003, p. 28) afirma que a inteligência coletiva resulta numa “mobilização efetiva das
competências” e que isso contribui para reafirmar a identidade dos membros em uma comunidade.
A inteligência do indivíduo, ao ser colocada em colaboração com as demais inteligências de uma
coletividade, valoriza o seu saber, motivando-o. Essa motivação reforça uma identidade social da
comunidade, onde cada um contribui com o que tem de melhor, com o que sabe fazer, melhorando
a prática do outro. Os benefícios advindos desses movimentos da inteligência coletiva na
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comunidade podem ser revertidos em conhecimento, estratégias e memória. A identidade social, ou
seja, o saber-fazer de um ou mais membros em prol de uma comunidade corrobora a afirmação de
Hardt e Negri (2012, p. 131) de que a inteligência é fundamentalmente social. Em outras palavras,
mesmo com seus membros tomados por características tão diversas, possuidores de saberes tão
diversificados, importa ao sucesso da comunidade a inteligência dos indivíduos, o seu saber-fazer e
seu engajamento para que possam ser colocados à serviço da coletividade. Maturana e Varela
(2011, p. 205-213) mostram que essa característica é elementar não só para os primatas, mas
também para os insetos, ou seja, viver em comunidade e dispor das faculdades individuais a serviço
da coletividade é um fenômeno biológico. E, além disso, representa uma forma de resistir, de
sobreviver e de perpetuar a existência frente aos desafios.
2.Comunidade, redes e tecnologia: novos meios de engajamento
Na síntese das ideias de Matura e Varela, Capra (2005) afirma que as perturbações do
ambiente são determinantes para a mudança estrutural do indivíduo. Portanto, nessa visão, não há
controle sobre o que alguém aprende. O aprendizado depende de como as perturbações atingem o
indivíduo e determinam “um rearranjo do padrão de ligação de sua rede estrutural.” (CAPRA, 2005,
p. 52). Se for considerada a hipótese que uma comunidade se comporta como um sistema vivo,
parece fazer sentido a afirmação de Cruz Neto (2018) de que a ubiquidade da tecnologia pode
intensificar a comunicação e, por consequência, a aprendizagem das comunidades, a partir das suas
conexões ou seja, por suas redes, estabelecidas com o ambiente. Essa aprendizagem, que é
estimulada pela perturbação externa à vivência da comunidade, pode conter elementos que as faça
prosperar, estacionar ou regredir.
A prosperidade da comunidade pode vir de um ciberativismo, como ensina Santaella (2013),
por meio de um modelo engajado e consciente de mobilização. Contudo, o efeito das fake news
sobre comunidades pode causar efeitos desagregadores, ao passo que negar a necessidade de
estabelecer redes de comunidades pode causar isolamento e condena-la à ruína. Neste sentido, as
redes sociais estabelecidas na internet vêm cumprindo um desafiador papel na consolidação e na
agregação das comunidades, muitas vezes conhecidas neste domínio apenas por grupos, que
carecem de intensificar os processos colaborativos, de forma a favorecer a aprendizagem e a
geração de conhecimento entre seus membros.
3.Comunidades nas organizações: mudanças advindas da sociedade da informação
No final do século XX, a sociedade experimentou uma acelerada transição que ocorreu no
campo do sistema econômico. O capitalismo, que já havia sofrido os efeitos do industrialismo, se
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viu tragado pelo informacionalismo (CASTELLS, 2018). Os efeitos dessa nova orientação, a de
uma economia baseada na informação, são visíveis na sociedade contemporânea e o impacto no
sistema social é sentido neste momento, enquanto lê este trabalho, a partir de algum dispositivo
móvel ou não. Entretanto, as organizações que são bem-sucedidas na atualidade experimentaram
uma mudança em seu modo de operar, independente das transformações tecnológicas. Castells
(2018, p. 222) ilustra esse duelo, ao abordar os modelos toyotista e o fordista, presentes na indústria
de produção de automóveis nos anos 80. Basicamente, a vantagem do modelo japonês (Toyota) em
relação ao norte-americano (Ford) baseava-se na organização em rede dos seus fornecedores; e na
cooperação entre os trabalhadores no chão da fábrica, em uma perspectiva que muito lembra uma
comunidade de prática. O olhar que as organizações, como a Toyota, lançaram para seus processos
internos, auxiliado posteriormente por tecnologias da informação, operaram mudanças que foram a
chave para prepara-las para um ambiente global de incertezas, que necessitava de constante
adaptação frente aos mercados e dilemas econômicos próprios deste século. Em outras palavras,
organizações que realizam processos autopoiéticos geram conhecimento e deles se beneficiam.
CONHECIMENTO, ESTRATÉGIA E MEMÓRIA EM UMA COP DE EDUCADORES
Uma instituição de ensino pode ser compreendida como uma organização formada por
profissionais com diferentes saberes e que tem no capital intelectual, ao mesmo tempo, ferramenta e
produto. Se organizados em comunidades de prática, poderão conviver, conversar, discutir e
compartilhar seus saberes, visando seu aprimoramento e formação. Esse sistema social atinge seu
propósito quando possibilita a criação de significados a partir do compartilhamento das práticas,
quando reforça, constrói, descontrói e reafirma identidades por meio do aprendizado imbricado na
convivência e, sobretudo, quando agrega entre seus membros pessoas que tem interesse que
melhorar o que já fazem. Pode-se afirmar que, ao discutirem suas práticas e, de alguma forma, criar
um registro desse processo, forma-se uma memória que é importante para sobrevivência do grupo.
Nessa perspectiva, quando uma instituição de ensino passa a gerenciar seus conhecimentos
explícitos e conhecimentos tácitos, terminam por determinar estratégias para se manter,
especialmente frente a cenários incertos.
1.A pesquisa: VCoP de gestores da Educação a Distância (EaD)
Wenger, White e Smith (2012) perceberam que as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) poderiam intensificar a comunicação nas CoP, até então abordadas no seu
formato presencial. O advento das CoP Virtuais, ou VCoP, foi estimulada pelo avanço do hardware,
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com a popularização do smartphone; e pela evolução do software, com a disseminação dos apps
para dispositivos móveis. Hipoteticamente, nesse ambiente tecnológico favorável, a colaboração
online entre membros de uma CoP parece não ter barreiras, pois em todo lugar e em qualquer
momento, os membros estariam conectados. No entanto, Carvalho (2011, p. 61) aponta que existe
uma “ausência de cultura de aprendizagem no ciberespaço”, algo que pode comprometer a
qualidade da colaboração entre os praticantes da VCoP. Nas palavras da pesquisadora, o desafio em
se organizar uma comunidade que aprende em rede, por meio das TIC, é a interação entre seus
participantes.
A partir do pressuposto que a legislação sobre a EaD é recente e que tal fato implica na necessidade
de capacitar as equipes de gestores na referida modalidade, uma pesquisa foi iniciada com o
objetivo de identificar os processos colaborativos que os gestores EaD desenvolver quando
participantes em uma VCoP. O uso de uma comunidade online para simular a VCoP decorre do fato
dos gestores estarem posicionados distantes uns dos outros, em uma unidade da federação de
dimensões consideráveis, o que impossibilita encontros presenciais. Metodologicamente, a
pesquisa-ação estratégica foi escolhida por ser propícia para tratar das peculiaridades inerentes à
educação e por possibilitar ao pesquisador engajamento tal que possa “acompanhar e avaliar os
resultados de sua aplicação” junto aos sujeitos (GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 213). Por ser
desenvolvida em um ambiente virtual, mediado por uma TIC, a coleta de dados ocorre por meio do
registro que o praticante faz em diários online criados no próprio recurso. Os diários online são
adequados para “educar, formar e pesquisar com sujeitos geograficamente dispersos, que vivenciam
situações de aprendizagem mediadas por tecnologias digitais em rede” (SANTOS; WEBER, 2014).
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS
A pesquisa, que está em fase de coleta de dados, aponta em seus primeiros resultados a
dificuldade dos praticantes da VCoP interagirem e, por consequência, colaborarem em prol da
construção de conhecimentos. Esse comportamento, conforme previsto por Carvalho (2011), envida
esforço adicional do pesquisador em motivar os sujeitos. Entretanto, o relato em diário online das
situações que levam à falta de interação pode identificar as dificuldades dos sujeitos, que mesmo
envolvidos com as TIC por serem gestores na modalidade EaD, podem não estar predispostos ao
diálogo, à colaboração e à aprendizagem.
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CONCLUSÃO
Não obstante os resultados parciais, a proposta da VCoP aplicada ao contexto educacional
pode apontar caminhos não apenas para a gestão do conhecimento de uma instituição de ensino,
mas também para a formação dos professores, por meio do olhar sobre suas práticas, em um
contexto da contemporaneidade tecnológica. Sabe-se que a cibercultura opera de forma ubíqua na
educação. Professores e estudantes podem estar acostumados apenas às funcionalidades
comunicacionais dos dispositivos, mas podem desconhecer como ocorrem os processos formativos
por meio destes quando inserido em uma comunidade de prática. Por fim, ao lançar um olhar
tecnológico para o arranjo social comunitário e vivenciar a aprendizagem no compartilhar do
conhecimento entre seus praticantes, espera-se reforçar identidades, com base na experiência que o
outro traz e que não costuma frequentar as salas de aula tradicionais.
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Resumo
O presente trabalho é o relato de uma pesquisa de doutorado, em andamento, que se dedica a
identificar como ocorrem os processos colaborativos entre membros de uma comunidade online
formada por gestores de educação a distância. Sabe-se que as mudanças recentes na legislação da
referida modalidade de ensino necessitam ser estudadas e discutidas entre seus praticantes, muitos deles
experientes, mas que podem estar impossibilitados de dialogar presencialmente. Assim como ocorre em
outras organizações, as instituições de ensino são formadas por diferentes indivíduos que se agregam
segundo afinidades e que podem ter conhecimentos a compartilhar uns com os outros. Parte desse
conhecimento está relacionado às práticas, ao fazer-saber que desenvolvem em sala de aula ou na
gestão escolar. Como em uma comunidade, seus membros precisam estar engajados de forma a utilizar
o diálogo, entre outras interações, como ferramenta para construir, reconstruir e assim determinar
mudanças estruturais na forma como se veem, como veem o outro e como se organizam. Tal
movimento pode ser exitoso para a sobrevivência e memória da própria instituição. Este texto, no
primeiro momento, trata dos fundamentos teórico da pesquisa, especialmente a abordagem das
Comunidades de Prática, sem desconsiderar os aspectos importantes da tecnologia, da sociedade em
rede, da inteligência coletiva e da compreensão biológica do indivíduo e sua identidade. Em outro
momento, para registrar e, ao mesmo tempo, participar dos movimentos que praticantes geram em uma
comunidade de prática virtual, o estudo propõe utilizar a pesquisa-ação como metodologia apropriada
às singularidades do investigar em educação. Para isso, os sujeitos utilizam diários online onde registram
suas descobertas e frustrações diante do esforço de engajar na comunidade e interagir com seus pares,
conforme mostram os primeiros resultados.
Palavras-chave: Comunidade de Prática; Educação a Distância; Ensino Superior; Cibercultura;
Educação.
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INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea vive em um processo de constante mutação. Assim como as
questões sociais se modificam, a aprendizagem rompe os muros de sala de aula. A aprendizagem
aparece em distintos cenários, sejam eles nas instituições, relações de convívio e setores diversos.
As pessoas sentem a necessidade estarem conectadas para interagirem e acessarem diferentes meios
de se comunicar e se informar. Por meio das interações criam elos, e redes de saberem que se
movimentam. Dessa forma, a informação é parte do caminho para a aprendizagem (KENSKI,
2003).
A internet possibilitou uma cultura que é descentralizada, baseada na autonomia de sujeitos
heterogêneos (RUDIGER, 2016; SANTAELLA, 2010). As pessoas não apenas conectam e
compartilham, como também produzem suas próprias informações. É nesta via sem fronteira, que
as informações imersas de culturas, hábitos, conhecimento são compartilhadas, agregadas e sofrem
mutação por aqueles que a acessam. Este cenário é definido por Castells (1999) como Cibercultura.
Essas transformações provocam novos desafios para a aprendizagem tanto no ensino
presencial como na Educação a Distância (EaD). O ensino presencial por um lado já não consegue
dar conta dos interesses e necessidade dos sujeitos contemporâneos. A EaD por sua vez ganha
adeptos, visto as possibilidades de um horário flexível, que alcança àqueles cujos as demandas da
rotina não conseguem frequentar o ensino presencial.
Dessa forma, este trabalho busca refletir sobre prática pedagógica de docentes online
(tutores) na construção social via web. Acredita-se que a representação que esses atores têm sobre
suas práticas e processo, configuram suas formas de intervenção. É nesta perspectiva que este
trabalho se propõe, realizar uma análise a partir dos resultados da aplicação de questionários
submetidos a três grupos de tutores (oriundos de um curso de nível técnico, graduação e
especialização). O que se pretende é compreender como esses sujeitos representam a prática online.
Em seguida, as análises serão realizadas a partir dos dados compartilhados nos questionários. E ao
final apresentado uma reflexão sobre o que foi discutido e analisado.
SABERES E FAZERES: REFLEXÕES COM A CIBERCULTURA
A representação que o professor tem de ensino em muito influencia sua prática. Para se
pensar em formação na cibercultura, Levy (1999, p. 157) destaca que se deve realizar “uma análise
prévia da mutação contemporânea da relação com o saber”. O autor aponta que o que se aprende no
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início da carreira torna-se ultrapassado no final. Desta forma durante o percurso do trabalho
docente, o professor deve ir além do conhecimento técnico e pedagógico, é preciso conhecer, se
informar e pautar a prática pedagógica na informação, visto que esta não é disponibilizada de forma
igualitária a todos os alunos.
A exposição nesse universo de informação, modifica as maneiras de ver, perceber, explorar
e raciocinar. Os atores envolvidos não são passivos no processo, eles podem interferir por meio de
seus saberes e recursos, agregando e reconfigurando o espaço e a discussão. Para Pimenta (1999) e
Levy (1999) não há como apenas transmitir, é necessário que o docente aprenda, compartilhe e
produza conhecimento.
Neste contexto da cibercultura, o docente passa a ser um motivador que aproveita o saber
individual e coletivo em prol da reflexão e desenvolvimento do conhecimento colaborativo. A
imaginação individual ganha amplitude a partir das reflexões, trocas e negociações da inteligência
coletiva (LEVY, 1999). Nesta perspectiva, Nóvoa (1992) destaca a formação como um processo
dinâmico e interativo. A seguir serão descritos os passos metodológicos realizados durante a
pesquisa.
METODOLOGIA
A pesquisa exploratória desenvolvida teve um caráter qualitativo. A metodologia adotada
para coleta dos dados foi por meio de questionários. Como Gil (2008, p. 121) menciona busca
“traduzir os objetivos da pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão
proporcionar os dados requeridos para testar as hipóteses ou esclarecer o problema de pesquisa”.
O questionário foi criado e disponibilizado via web, por meio da ferramenta do Google
Formulário. As perguntas ficaram disponíveis por um período de 15 dias. O questionário foi
composto por 10 questões buscavam além de conhecer o público, perceber as representações sobre
práticas de docência online.
O convite com o link para participação da pesquisa foi divulgado a três grupos que no
momento estavam atuando como tutores: um de docentes de um curso de Ensino Médio Técnico em
Secretaria Escolar de uma instituição privada do Rio de Janeiro, nomeado de GTT (Grupo de
Tutores do Técnico). O segundo grupo formado por tutores da Graduação de Matemática de uma
Universidade Pública Federal no Rio de Janeiro, nomeado de GTG (Grupo de Tutores da
Graduação). E o outro grupo formado por docentes de um curso da especialização de Mídias na
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Educação, ofertado em uma Universidade Pública Federal em Minas Gerais, nomeado de GTE
(Grupo de Tutores da Especialização).
A metodologia de pesquisa assumida é baseada na análise de conteúdo de Bardin (1977) que
possibilidade a organização do material, exploração com base em decisões tomadas a partir da
definição de categorias, codificação, e, tratamento dos dados de forma qualitativa e quantitativa.
Como suporte para análise categorial temática será utilizado o software ATLAS ti (Versão Free Trial
ATLAS.ti - Windows no site www.atlasti.com).

É importante esclarecer que a identidade de cada sujeito foi mantida, e para facilitar a
diferenciação durante as análises os sujeitos foram nomeados como TT (Tutor Técnico), TG (Tutor
Graduação) e TE (Tutor Especialização), seguidos por numeração, conforme a quantidade de
participantes. Exemplo: TT1; TT2; TT3; TG1; TE1, TE2, TE3; TE4.
RESULTADOS
Com base na análise foi criado um quadro que reúne algumas das representações dos tutores
envolvidos na pesquisa. O quadro pode ser conferido na seção Anexos – Quadro 1. Com base no
material de análise foi percebido que o tutor TT1 ao refletir sobre a prática da docência online
levanta uma questão que deve ser ponderada, é o fato de não apenas transpor as mesmas práticas e
recursos do presencial para o online. O tutor TT3 complementa expondo que as ferramentas
diferenciadas (deve se referir as mídias disponíveis na rede) por si só não influenciam mudanças,
uma vez que como no presencial há necessidades de mudanças de práticas. Bairral (2014) destaca
que cada contexto tem suas especificidades, sendo assim, as tarefas e práticas formativas devem ser
diferenciadas, conforme as características de cada cenário.
Nesse sentido, o tutor TE3 cita a falta de inexperiência nas relações online. Na inter-relação
tutor-cursista-conhecimento é necessário que o docente compreenda que os participantes podem
além de trocar informações, contribuírem para “reconstruir significados, rearticular ideias
individual ou coletivamente, e assim partilhar novos sentidos com todos os usuários da rede, do
ciberespaço” (SANTOS, 2005, p. 18). Logo, é necessário que se pense além da transmissão de
conhecimento. Como o tutor TG1 destaca na prática online há possibilidade de troca de
conhecimento e experiência. Logo, os docentes devem considerar o conhecimento prévio dos
alunos, descontruindo a imagem do tradicionalismo e centrar a ideia do aluno como sujeito crítico e
participativo de seu desenvolvimento (TARDIF, 2002).
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Outras observações interessantes foram levantadas pelo tutor TE2 ao destacar o papel do
docente online como crucial enquanto mediador no processo de aprendizagem. Ao realizar o fazer
pedagógico, o professor apoia-se em conhecimentos adquiridos ao longo de sua experiência,
formação acadêmica, saberes curriculares, didáticos, disciplinares e culturais (TARDIF, 2002).
Uma prática, que como o tutor TE4 coloca, requer responsabilidade e compromisso. Ser tutor não é
uma tarefa fácil pelo contrário, o tutor TT2 complementa destacando que a prática em tutoria é
trabalhosa.
Como já foi discutido há necessidade que o professor mude suas práticas independentes do
cenário a qual atue e esteja vinculado. No entanto, no quadro 2, também pode ser conferido na
seção anexos, é possível notar pelas falas dos tutores TT1, TT3, que a mudança de práticas a qual
referem é por conta do cenário EaD. Enquanto repensar práticas deve ser uma reflexão constante
seja no ensino presencial, seja na EaD. Como Schon (2000) coloca o professor deve estar atento aos
ligados nos
fenômenos, ser capaz de descrever o que observa, estar inclinado a propor modelos
ousados e, às vezes, radicalmente simplificados de experiência e ser engenhoso ao
propor formas de testá-los que sejam compatíveis com os limites de um ambiente de
ação (p. 234).

O autor destaca que não se deve ignorar o contexto e as possibilidades que dele emergem,
pois, o saber é formado a partir da prática, alimentado pelas teorias da educação e construído à
medida que é objetivado. É necessário que se realize uma conexão entre a prática reflexiva,
contextos e a prática cotidiana, de forma que o ensino seja apreciado como uma prática social
(SCHON, 2000).
Os tutores TT3 e TG1 por sua vez, ressaltam que a modalidade enfatiza em uma relação
dialógica, onde os pares possuem voz e oportunidade para interagirem. O tutor TE3 complementa
mencionando a importância de se atualizar, estar atento ao que surge. Já os tutores TE1 e TE4
concordam que as tecnologias e internet modificam o docente enquanto ensinante sem expor o
porquê. O tutor TT2 por sua vez, discorda remetendo que espera que elas não modifiquem a prática.
CONCLUSÕES
Na contemporaneidade não há mais um espaço físico definido para aprender e ensinar. As
possibilidades da comunicação e informação são inúmeras vista a possibilidade do acesso à internet.
O cotidiano (que é o cenário de representação social) é transformado a todo o momento, a
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atualização é um movimento constante (KENSKI, 2003). É nesse movimento, que o artigo buscou
mais do que conhecer representações e práticas sobre a docência online, buscou-se refletir sobre o
papel desses sujeitos enquanto formadores, em uma perspectiva de “produtores de saber e de saberfazer” (NÓVOA, 1992, p. 16).
Assim como os cursos ofertados na modalidade EaD tem-se democratizado é importante
repensar a prática desses docentes online. É necessário que os tutores percebam que os conceitos de
interatividade e cibercultura devem fazer parte de suas práticas. E mais do que isso, que esses
conceitos não influenciam somente a modalidade a distância, mas também o ensino presencial.
Como visto, a prática em EaD demanda de abordagens que vão além da transmissão, mas
que enxerguem os alunos participantes como sujeitos sociais e coautores na produção de
conhecimento. Mas, para que a metamorfose do conhecimento aconteça é necessário “um trabalho
processual de interação, reflexão, discussão, crítica e ponderações” (KENSKI, 2003, p. 12) sobre o
processo de ensino e aprendizagem e sobre a prática docente.
Como exposto pelos participantes, é crucial a atualização constante. A dedicação e a busca
pela aprendizagem se fazem necessárias. E embora, repensar a prática não seja uma tarefa fácil,
nem neutra, é necessária. Este trabalho deixa como sugestão que os tutores online tenham no
decorrer de suas tutorias momentos de troca de experiências e reflexão, de modo que percebam que
seus ambientes educativos são constituídos diariamente, e consequentemente a reflexão da prática é
necessária a fim de contribuir a favor do processo educativo.
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ANEXOS
Quadro 1. Representações da prática docente online.
Como você vê a prática de docência online?
GTG

GTT

GTE

“Temos muito a fazer melhorar os cursos em
EAD, pois em alguns cursos ainda percebo a
transposição de estratégias para EAD sem a
preocupação da adequação dos materiais e
instrumentos de avaliação a modalidade a
distância”. TT1

“Boas
perspectivas
para
democratização do ensino”. TE1

“Trabalhosa”. TT2

“Impossível ter um curso a
distância sem o docente online.
Elemento fundamental na educação
a distância”. TE2

“Troca de conhecimentos e
experiências
em
grande
alcance devido a tecnologia”.
TG1

“Apesar de utilizar ferramentas diferenciadas,
percebo as mesmas necessidades do
presencial”. TT3

“Uma oportunidade de exercer a
docência. Mas acho que ainda
estamos caminhando para uma
excelência. Vejo ainda muita
inexperiência nas relações online”.
TE3
“Com
responsabilidade
e
compromisso com a educação”.
TE4

Fonte: Elaboração própria com base nas análises.
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Quadro 2. Representações sobre tecnologia e internet na prática docente.
As novas tecnologias e a utilização da internet modificam o professor como sujeito “ensinante”?
GTT

GTG

“Sim. Após o surgimento da Internet
entendo que o professor necessita se manter
atualizado, devido a velocidade e o acesso a
informação por parte de todos. O professor
não é mais o detentor da verdade e do
conhecimento”. TT1
“Espero que não”. TT2
“Acho que sim, o saber agora é partilhado”.
TT3

“Sim. O professor passa a ter
um olhar diferente dos
processos
de
ensinoaprendizagem, e a relação
estabelecida torna-se muito
mais dialógica e menos
impositiva.”. TG1

GTE

“Sim”. TE1

“Sim”. TE2
“Com certeza. Precisamos estar
atentos às novidades para repassar
aos alunos”. TE3
“Sim”. TE4

Fonte: Elaboração própria com base nas análises.

Resumo
Este artigo busca refletir sobre prática pedagógica de docentes online (tutores) na construção social via
web. Acredita-se que a representação que esses atores têm sobre suas práticas e processo, configuram
suas formas de intervenção. É nesta perspectiva que este trabalho se propõe, realizar uma análise a
partir dos resultados da aplicação de questionários submetidos a três grupos de tutores (oriundos de um
curso de nível técnico, graduação e especialização). Buscando compreender como esses sujeitos
representam a prática online. As análises realizadas a partir dos dados compartilhados nos questionários
remetem que é crucial a atualização constante. A dedicação e a busca pela aprendizagem se fazem
necessárias. E embora, repensar a prática não seja uma tarefa fácil, nem neutra, é necessária. Este
trabalho deixa como sugestão, que os tutores online tenham no decorrer de suas tutorias momentos de
troca de experiências e reflexão. De modo que percebam que seus ambientes educativos são
construídos diariamente, e consequentemente a reflexão da prática é necessária, a fim de contribuir a
favor do processo educativo.
Palavras-chave: Docência; Cibercultura; Diálogos.
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FORMAÇÃO DOCENTE ON-LINE SEGUNDO A
ABORDAGEM CCS PARA A CONSTRUÇÃO DA
CULTURA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Ariane Barilli de Mattos – FCT/UNESP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A escolha da temática da pesquisa decorre do fato de que vivemos na contemporaneidade
muitos problemas ambientais desencadeados pelo modelo hegemônico vigente. Dessa forma, é de
suma importância educar a sociedade para aprender a viver e agir de forma sustentável e a preservar
os recursos naturais e as espécies existentes no planeta. Para isso, é necessário contribuir com o
desenvolvimento da conscientização dos indivíduos sobre o meio ambiente.
Dessa forma, o caminho que se apresenta hoje é o da busca de formas alternativas que
contribuam com a transformação e alteração dos padrões de relação de exploração sociedade versus
elementos da natureza. Uma das formas de enfrentamento desta crise ambiental vivenciada
atualmente é a educação (CARVALHO; FASSIS, 2015). Nesta perspectiva, a Educação Ambiental
tem, assim, grande relevância para a educação e formação dos indivíduos para a cidadania e, dessa
forma, esta deve ser significativa para os alunos, (EVARISTO, 2010).
Neste contexto, para Ferraz (2012), a escola e outros espaços educativos podem contribuir
com a tomada de consciência dos indivíduos ao promoverem espaços de reflexão e diálogo sobre a
realidade e sobre seu papel perante ela. A Educação Ambiental deve ser, portanto, um processo
pedagógico que leve educadores e educandos a refletirem de forma crítica e consciente sobre a
problemática ambiental. Esta precisa fazer com que os indivíduos reflitam e repensem as suas
atitudes, visto que é por meio da reflexão crítica e da tomada de consciência que estes modificam
seus valores e comportamentos.
Todavia, vivenciamos sérios problemas no tocante à educação escolar, com destaque para a
má qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, fato este que advém de um conjunto de
fatores, dentre eles as deficiências tanto na formação inicial como na formação continuada dos
professores. Há, portanto, a necessidade de contribuir com a formação e prática docentes,
possibilitando aos professores o desenvolvimento profissional e formas alternativas e/ou inovadoras
de se trabalhar, com vistas a melhoria do ensino.
Salientamos, portanto, a importância de contribuir com a formação e prática docentes em
Educação Ambiental, visto que a melhoria do ensino possibilita, consequentemente, a melhoria da
aprendizagem. Os professores, ao trabalharem com mais qualidade a temática ambiental nas escolas
em que atuam irão permitir, dessa forma, uma aprendizagem mais significativa para os estudantes,
proporcionando o desenvolvimento da consciência destes do e sobre o ambiente. Dentro dessa
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perspectiva, a abordagem CCS (Construcionista, Contextualizada e Significativa), idealizada por
Schlünzen (2015), pode contribuir significativamente com este estudo.
A abordagem CCS é uma possibilidade para o desenvolvimento do ensino colaborativo e
para a potencialização de práticas mais eficazes no contexto escolar pelo fato de que pode propiciar
a resolução de problemas que nascem na escola/sala de aula e cujos estudantes e professores, juntos,
decidem desenvolver um projeto que faz parte de sua vivência e de seu contexto (SCHLÜNZEN,
2000). Esta propõe a utilização das tecnologias como recursos para uma aprendizagem que parta do
contexto dos estudantes, relacionando a realidade destes e, sendo, assim, mais significativa
(SANTOS; SCHLÜNZEN, 2016).
Neste sentido, devido ao fato de as tecnologias digitais estarem cada vez mais presentes nas
atividades e na vida cotidiana, acreditamos que estas podem ser utilizadas como forma de promover
a aprendizagem, devendo ser considerada um meio que propicie e contribua com a formação dos
professores, em especial, nos processos de formação continuada (KAMPFF; MACHADO, 2017).
Isto posto, ressaltamos que a proposta deste estudo é a de contribuir com a comunidade
científica e educacional para trabalhar com a Educação Ambiental nas escolas. Para isso, a presente
pesquisa envolverá a oferta de um processo formativo na modalidade à distância para professores,
procurando qualificar a atuação/prática e, portanto, o ensino destes profissionais no que tange esta
temática.
Nesta perspectiva, a viabilização desta pesquisa será feita por meio da construção e oferta de
um processo formativo on-line relacionado à formação e prática pedagógica em Educação
Ambiental que terá como intuito desenvolver e desencadear com professores da Educação Básica II
(Ensino Fundamental II) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP) um processo
crítico-reflexivo de ação educativa ao trabalhar com a temática nas escolas.
OBJETIVO
Objetivo geral
Desvelar como formar os docentes on-line e segundo a abordagem CCS, que usa como
estratégia o desenvolvimento de projetos, para trabalharem com a Educação Ambiental nas escolas,
proporcionando o desenvolvimento da consciência ambiental dos estudantes.
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METODOLOGIA
Para contemplar os objetivos propostos pela pesquisa, esta será organizada em quatro fases,
a saber:
1.Exploratória (levantamento bibliográfico e análise documental sobre a temática em
estudo): inicialmente será realizado o levantamento bibliográfico sobre a temática do estudo, isto é,
buscar-se-á obras recentes que abordem sobre Formação de professores, Educação Ambiental,
Educação à Distância/on-line e Abordagem CCS, em especial, trabalhos que relacionem os quatro
temas;
2.Descritiva (definição do processo de construção do curso/formação): anteriormente e
concomitante com a ação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP) para a
seleção dos docentes (máximo de 200 professores das 91 diretorias do estado) que realizarão o
curso proposto, iniciar-se-á as atividades legais para o cadastramento do projeto na Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX) e na Plataforma Brasil e a construção/elaboração do curso sobre Educação
Ambiental na modalidade on-line (EaD);
3.Investigação-ação (imersão no campo de pesquisa, construção e desenvolvimento do
curso): durante o curso serão realizados fóruns de discussões para levantar, junto aos docentes
participantes da pesquisa, as necessidades e problemas relacionados à temática ambiental na escola
e/ou contexto em que estes profissionais atuam para, assim, estes desenvolverem planos de
intervenção (definição das ações/atividades que serão realizadas nas escolas). Além disso, para
coleta, seleção e análise dos dados, solicitaremos que os professores descrevam e postem fotos das
ações/atividades realizadas no espaço escolar em que atuam, dentro do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Assim, estes farão um diário indicando os avanços que tiveram ao
trabalharem com esta temática e as melhorias e/ou alterações realizadas no espaço escolar, bem
como as dificuldades encontradas e as estratégias desenvolvidas por eles para sanarem os problemas
encontrados;
4.Análise (coleta, organização, seleção, sistematização, interpretação e análise dos dados e
informações obtidos com a pesquisa): ao obter os dados e informações, estes serão organizados,
selecionados, sistematizados, interpretados e analisados.
Ao obter esses dados e informações, estes serão organizados, selecionados, sistematizados,
interpretados e analisados para, por fim, verificarmos se o processo formativo on-line em Educação
Ambiental, segundo a abordagem CCS, que usa como estratégia o trabalho com projetos, contribuiu

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

224

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

com a formação e prática destes profissionais ao trabalharem com a temática nas suas respectivas
escolas. Além disso, após a realização e conclusão do curso investigar-se-á e/ou apontar-se-á
diretrizes para a formação futura de professores em Educação Ambiental por meio da Educação à
Distância (on-line).
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/ RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presente pesquisa não apresenta resultados, visto que esta se encontra em fase inicial de
desenvolvimento. Todavia, entendemos que esse processo formativo poderá contribuir com a
atuação docente de forma significativa, bem como com melhorias e inovações no que tange a
prática pedagógica dos professores relacionada à questão ambiental e conceitos disciplinares. Neste
sentido, a formação também será muito positiva para os alunos, visto que a melhoria do ensino
acarreta, consequentemente, na melhoria da aprendizagem e, dessa forma, os docentes, ao
trabalharem com mais qualidade a temática ambiental nas escolas em que atuam, permitirão que os
seus estudantes desenvolvam e/ou construam a consciência do e sobre o meio ambiente que é tão
necessária e fundamental nos dias atuais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa, em nível de doutorado, não apresenta conclusões, visto que esta se
encontra em fase inicial de desenvolvimento. Entretanto, ressaltamos que a proposta deste estudo é
a de contribuir com a comunidade científica e educacional para trabalhar com a Educação
Ambiental nas escolas. Para isso, a presente pesquisa envolverá a oferta de um processo formativo
on-line para professores, procurando qualificar a atuação/prática e, portanto, o ensino destes
profissionais no que tange esta temática, visto que consideramos que isto é fundamental para o
desenvolvimento da consciência ambiental dos estudantes e, consequentemente, para a construção
da cultura em Educação Ambiental nas escolas.
A expectativa é a de que, ao envolver pesquisador e participantes da pesquisa (professores), o
trabalho possa contribuir com a melhoria e aperfeiçoamento da prática docente ao se trabalhar com a
Educação Ambiental nas escolas, bem como desvelar como realizar uma formação on-line para atender
a demanda nacional e, também, internacional, nesta área de conhecimento. Além disso, acreditamos que
o processo formativo que será ofertado aos educadores permitirá investigar e/ou apontar diretrizes para a
formação futura de professores em Educação Ambiental por meio da EaD.
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Resumo
A presente proposta de pesquisa, em nível de doutorado, será desenvolvida no âmbito do Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estadual Paulista, Campus de Presidente
Prudente – SP (FCT/UNESP). O tema proposto neste estudo decorre do fato de que vivenciamos,
constantemente, diversos problemas ambientais em todos os níveis e escalas. A educação e o processo
de escolarização são formas que podem contribuir com o desenvolvimento da consciência ambiental
dos indivíduos, possibilitando, assim, a minimização e/ou solução destes problemas. Nesta perspectiva,
o objetivo da presente pesquisa é desvelar como formar os docentes on-line segundo a abordagem CCS
(Construcionista, Contextualizada e Significativa), que usa como estratégia o desenvolvimento de
projetos, para trabalharem com a Educação Ambiental nas escolas, proporcionando o desenvolvimento
da consciência ambiental dos estudantes. A pesquisa será desenvolvida com professores da Educação
Básica II (Ensino Fundamental II) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP).
Buscar-se-á, por meio da formação, desencadear um processo crítico-reflexivo sobre a prática
pedagógica destes profissionais e construir ações educativas relacionadas à temática ambiental
utilizando, para isso, a abordagem CCS idealizada por Schlünzen. Por fim, será feita a análise dos
resultados obtidos após a finalização da formação. Espera-se que o processo formativo possa contribuir
com a produção de novos conhecimentos na área da Educação Ambiental, tal como com a definição de
diretrizes para a formação futura de professores por meio da EaD e, também, com a melhoria da
prática docente para se trabalhar com esta temática e, consequentemente, promover nos alunos a
consciência ambiental do seu espaço de vivência, isto é, a escola.
Palavras-chave: Formação de professores; Educação Ambiental; Educação à Distância (EaD);
Abordagem Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS); Consciência ambiental.
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IMPLANTAÇÃO DO EAD NOS CURSOS STRICTO
SENSU: HIBRIDISMO, SOLUCIONISMO E AVANÇOS
Wanessa Renault Martins – UNESA
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INTRODUÇÃO
As tecnologias digitais da informação e comunicação (TIDCs), desde meados do século XX,
tornaram-se os principais agentes na elaboração da cultura e na construção do conhecimento.
Assim, pode-se identificar na produção acadêmica duas concepções, sendo uma mais solucionista e
outra, mais ciente das possibilidades de utilização política dessas tecnologias e, portanto, de cunho
crítico.
O estudo tem como objetivo analisar a implantação da EaD nos programas de pós-graduação
stricto sensu no Brasil, tendo em vista a atual legislação, bem como as perspectivas e avanços
possíveis a partir das recentes mudanças na regulação. Também investigar os modelos de EaD
adotados nos programas stricto sensu aprovados pela Capes e suas principais características e, finalmente,

analisar as concepções dos programas a partir das reflexões críticas sobre Tecnologia e Educação.
Sendo assim, tem como ponto de partida a análise dos documentos orientadores da Capes,
buscando responder as questões: Quais as características dos primeiros programas stricto sensu
EaD? Como os programas interpretam o conceito do hibridismo? Quais os problemas para os quais
as propostas encaminhadas a Capes apresentam soluções? Quais as perspectivas de avanço para o
cenário da formação de docentes do ensino superior e novos pesquisadores? Que propostas
didáticas serão implementadas nos programas?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A utilização das tecnologias digitais na educação tem sido percebida com otimismo e, ainda,
como sendo possuidora da capacidade de fazer mais, ou fazer tudo de forma mais rápida ou melhor
do que anteriormente. A ideia do avanço tecnológico como panaceia da crise educacional
contemporânea, porém, começa a ser questionada por pesquisadores críticos, que convidam a
refletir sobre a complexa relação entre educação e tecnologia.
Desta forma, a presente pesquisa se apoia em estudos sobre Educação e Tecnologia e que
pertencem ao ramo dos estudos críticos como em Postman (1994), Castells (1999), Almeida (2012)
e Selwin (2017), Ferreira (2017), Barreto (2019), entre outros, e ainda, autores que tratam do ensino
superior tais como Santos (2004), Dias Sobrinho (2010) e Goergen (2013).
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Conforme nos aponta Selwyn (2017, p. 16), há uma grande lacuna a ser preenchida com
novos estudos críticos que possam contribuir com a discussão da relação entre a Tecnologia e a
Educação.
Apesar da importância do tema, a maioria dos artigos científicos e pesquisas
acadêmicas recentes sobre educação e tecnologia têm se mostrado, infelizmente, sem a
devida força. A literatura da pesquisa empírica é ainda fraca, e grande parte das
evidências apontadas sobre os benefícios e/ou riscos do uso da tecnologia apresentam
limitações em termos de validação e rigor.

Existem, pois, muitos aspectos que ainda não foram completamente explorados sob essa
perspectiva, entre as quais menciona: a necessidade de problematização, abordagem de questões
políticas e de poder, chamar atenção sobre o que é silenciado nos discursos, objetivar uma melhoria
para os processos educativos ou realizar proposições diferentes, entre outras. Elenca então algumas
das principais vertentes com a produção de estudos relacionados às tecnologias digitais e
reconfiguração do espaço, tempo e responsabilidade; tecnologias digitais e a (hiper)
individualização da Educação; tecnologias digitais e desigualdades educacionais; tecnologias
digitais e contextos educacionais; Educação e a natureza dinâmica do ‘trabalho’ na era digital; a
economia política de escolas e tecnologias; tecnologia e a reforma neoliberal da Educação; direções
futuras para os estudos críticos em Educação e tecnologia (SELWYN, 2017).
Barreto (2017) faz uma análise crítica das políticas educacionais recentes no país e sua visão
acerca do uso das tecnologias na Educação aponta que há predominância de uma perspectiva
solucionista dos estudos. Reverbera também, a subjetivação da tecnologia, ao lado da tentativa de
sua própria substituição pela TIC, bem como o neotecnicismo que tem na expressão “objetos de
aprendizagem” a síntese da “celebração de uma aprendizagem sem ensino (BARRETO, 2012 apud
BARRETO, 2017, p. 132)”. Para a autora, corre-se o risco de uma substituição total e progressiva
do ensino, e dos educadores, por uma formação massiva por meio da EaD, com a imposição dos
meios, a exclusão dos processos de planejamento e, enfim, do conhecimento em si, que acaba por
tornar o professor um mero aplicador de materiais e de um processo educativo padronizado e
reproduzido para qualquer um e em qualquer contexto.
Do mesmo modo, Biesta (2013) vem a assinalar o deslocamento na linguagem da Educação
pela substituição do termo ensino por aprendizagem, tendo como implicação a substituição dos
processos coletivos pelos individualizados. Diante disto, alerta para o fato de que o processo
emancipatório individual decorrente da Educação, somente ocorre quando é também social e que,
portanto, a aprendizagem desconectada de um contexto maior e que sirva apenas a propósitos
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utilitaristas não gera os mesmos resultados. O autor ainda descreve alguns elementos centrais que
favoreceram essa mudança na linguagem da Educação, tais como: as teorias construtivistas e
socioculturais da aprendizagem, o pós-modernismo, a “explosão silenciosa” da aprendizagem
adulta ou a sociedade pedagogizada e o fim do Estado de bem-estar social.
Todas essas reflexões, conforme nos coloca Selwyn (2017), devem contribuir para
identificar “espaços de possibilidades”, e assim sinalizar ou alertar sobre os rumos da educação.
Além disso, há que destacar que não há como entender a questão das tecnologias na educação
apenas como uma mudança de meios, como por exemplo, do quadro e giz para as telas, do livro
para os e-books e assim por diante, ou que parece haver uma ênfase na padronização de
procedimentos, conteúdos e modelos que levam ao empobrecimento e não a exploração de novas
possibilidades e ampliação das oportunidades.
No Brasil, através das normativas do MEC que regulamentaram a LDB (Lei n. 9.394/1996)
foi implantado o EaD como uma política arquitetada, principalmente, como estratégia para
ampliação de abrangência, ou seja, das vagas, cursos e matrículas no Ensino Superior. Porém, a
forma aligeirada como isso ocorreu, desconsiderando o corpo de docentes que atuavam nos quadros
das instituições de ensino tem resultado em conflitos internos que são, cada vez mais, evidenciados
no ambiente universitário e nas pesquisas.
É inevitável admitir que a modalidade a distância ou híbrida (parte presencial e parte a
distância) pode ser uma alternativa, em determinadas condições e circunstâncias, para
a melhoria da educação brasileira, mas não se trata de abraça-la como a solução para
todos os problemas educacionais. É necessário reconhecer os avanços, dificuldades e
equívocos já evidenciados no ensino superior a distância, a fim de identificar as
possibilidades e os riscos para a EaD na pós-graduação (ALMEIDA, 2012, p.1058).

Algumas normativas recentes regulamentaram as propostas de Pós-graduação stricto sensu
na modalidade EaD (Portaria CNE nº 275/2018, Portaria Capes nº 32/2019 e a Portaria Capes nº
90/2019) e, como resultado, o país poderá contar com os primeiros programas gerados a partir desta
nova legislação. Além disso, um novo documento de diretrizes para a Política Nacional de PósGraduação (PNPG) deverá ser construído, tendo em vista que o atual encerra sua vigência em 2020
e deverá ser reformulado. Neste cenário, uma releitura dos consensos, dos problemas e dos conflitos
acerca do ensino superior de pós-graduação e sua relação com as tecnologias poderá contribuir para
uma metareflexão ampla e compreensiva sobre os caminhos que devemos percorrer para continuar a
construção da formação de educadores e pesquisadores em Educação.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa. O levantamento dos dados da pesquisa será realizado
por meio de fontes secundárias, como pesquisa bibliográfica pautada em artigos temáticos e teses e,
em fontes primárias, com base em análise documental, como leis, relatórios acessíveis sobre a
criação dos mestrados em EaD nas IES, e entrevistas semiestruturadas com gestores. Os dados
serão analisados a partir de referenciais teóricos que fundamentam o debate sobre Educação e
Tecnologia ancorados nas abordagens críticas.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS
Preliminarmente, de acordo com divulgação da Capes acerca das propostas inseridas na
Plataforma Sucupira, foram encaminhadas 17 (dezessete) pedidos para novos programas stricto
sensu, na modalidade EaD, em 2019. Desta forma, somente após a publicação das autorizações de
funcionamento será possível identificar quais serão os programas considerados como objeto de
análise.
A pesquisa encontra-se em estágio inicial de levantamento do referencial teórico, bem como,
dos documentos que farão parte do acervo a ser considerado para a fase da análise documental.
CONCLUSÕES
As relações entre Educação e Tecnologia têm se constituído em um campo novo e, portanto,
bastante profícuo para novos estudos, de forma que há significativo interesse acadêmico sobre o
tema. Entretanto, o presente estudo busca complementar as pesquisas existentes preenchendo a
lacuna criada pela falta de abordagens que tratem da pós-graduação stricto sensu.
O cenário de polarização entre o solucionismo prescritivo e a distopia da aprendizagem sem
ensino requer que novos estudos críticos se dediquem à temática da Educação e Tecnologia com
vistas a ampliar as possibilidades de soluções ou, pelo menos, novas perspectivas e alternativas de
ação.
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Resumo
As tecnologias digitais da informação e comunicação (TIDCs), desde meados do século XX, tornaramse agentes na elaboração da cultura e na construção do conhecimento. Assim, pode-se identificar na
produção acadêmica duas concepções, sendo uma solucionista e outra, de cunho crítico, atenta ao
contexto político-ideológico. Desta forma, o presente projeto de pesquisa busca compreender e analisar
a implantação da EaD nos Programas stricto sensu no Brasil, buscando responder as questões: Quais as
características dos primeiros programas stricto sensu EaD? Como os programas tem interpretado o
conceito do hibridismo? Quais os problemas para os quais as propostas encaminhadas à Capes
apresentam soluções? Quais as perspectivas de avanço para o cenário da formação de docentes do
ensino superior e novos pesquisadores? Quais as propostas didáticas serão implementadas e
desenvolvidas? Também buscará interpretar o ambiente regulatório tendo em vista a atual legislação e
suas mais recentes mudanças, como a publicação da Portaria CNE nº275/2018 e a Portaria Capes
nº90/2019, que regulamentaram a oferta de programas EaD. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com
previsão de levantamento dos dados realizado em fontes primárias, com base em análise documental
(legislação e relatórios disponíveis nas IES), fontes secundárias, como pesquisa bibliográfica em artigos
temáticos e teses, e entrevistas semiestruturadas com gestores. Os dados serão analisados a partir de
referenciais teóricos que fundamentam o debate sobre Educação e Tecnologia ancorados nas
abordagens críticas, tais como Castells (1999) e Selwin (2017), entre outros. A pesquisa encontra-se em
estágio inicial de levantamento do referencial teórico, bem como, dos documentos que farão parte do
acervo a ser considerado para a fase da análise documental.
Palavras-chave: Ensino a Distância; Pós-Graduação; Stricto sensu.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

233

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

MENDELEY APLICADO A METODOLOGIA DE
PESQUISA CIENTÍFICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA (PROFEPT)
Celso Soares Costa – IFMS
Dante Alighieri Alves de Mello – IFMS
Vera Lucia Solano Feitosa Porto – IFMS
Átila Alixandre de Moraes – IFMS

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A busca pelo aperfeiçoamento profissional é um processo contínuo que ocorre por toda a
vida, especialmente para os profissionais da educação que têm a necessidade de atualização
constante (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010). O mestrado em Educação
Profissional e Tecnológica é um importante meio de acesso à qualificação profissional no país e
permite aos mestrandos um progresso significativo nos aspectos técnicos da ciência, na pesquisa
científica e principalmente na formação do cidadão crítico e reflexivo (MACHADO; URBANETZ;
PINTO, 2019).
No itinerário formativo do ProfEPT, mais especificamente no primeiro semestre, está
presente a disciplina de Metodologia de Pesquisa que, de modo geral, visa proporcionar a aquisição
de conhecimento sobre os métodos e técnicas para o desenvolvimento da pesquisa científica na área
de ensino. De acordo com Bonatti e Bonatti (2019) a metodologia científica de maneira mais
restrita tem como função delimitar o que é ou não uma produção científica, mostrando critérios e
parâmetros para a elaboração de projetos e pesquisas e, de modo mais abrangente, propicia o
questionamento crítico e autocrítico do fazer ciência.
Uma das principais etapas para a realização de uma pesquisa científica de qualidade consiste
no levantamento bibliográfico por possibilitar o alcance de um conjunto de informações relevantes
dispersas em variadas publicações (LIMA e MIOTO, 2007). Para tanto, os pesquisadores devem ter
competências e conhecimentos que possibilitem analisar e sistematizar as informações provenientes
das produções científicas e tais competências têm sua relevância, considerando a complexidade dos
temas pesquisados e a enorme quantidade de dados sobre as quais os cientistas dedicam esforço e
tempo para organização, leitura e análise (FARIAS; SILVA; SILVA, 2019).
Atualmente existe um grande volume de informações disponíveis digitalmente, gratuitos e
de fácil acesso indicando a necessidade de que os pesquisadores obtenham alternativas ágeis e
apropriadas para gerenciar essas informações. Uma das alternativas para melhorar esse processo é o
uso de softwares específicos (YAMAKAWA et al., 2014). Segundo Bramer e Mast (2017) o
processo de revisão de artigos científicos é mais eficiente com o uso de programas computacionais.
O desenvolvimento de softwares gerenciadores de referências bibliográficas, como o Mendeley, tem
facilitado esse processo, viabilizando a produção de conhecimento e, consequentemente,
melhorando a qualidade da produção científica (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2019).
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O software Mendeley é uma ferramenta produzida pela Elsevier, que facilita a escrita
científica por permitir a catalogação e organização de arquivos eletrônicos de referências
bibliográficas, a realização de anotações e destaques variados nos documentos, a busca de palavras
e termos em todo o acervo de arquivos, além de ser um sistema de estatísticas que indicam o
número de artigos já disponibilizados nas plataformas digitais, a localização geográfica da
publicação, identificação de leitores por área, bem como, pessoas que estejam desenvolvendo
pesquisas sobre o mesmo tema (FARIAS; SILVA; SILVA, 2019).
MacMillan (2012) afirma que ensinar pesquisadores e estudantes a usar o Mendeley revela
um mundo de possibilidades e os usuários percebem rapidamente os benefícios dessa ferramenta
que os ajuda a gerenciar o elevado número de informações presentes no ambiente digital. Levando
em consideração as vantagens do uso do Mendeley para a pesquisa científica e também a grande
quantidade de estudantes da pós-graduação que desconhecem esse software foi realizado este
trabalho, que teve como objetivo realizar uma experiência de ensino sobre a utilização do Mendeley
na aula da disciplina de metodologia de pesquisa do mestrado em Educação Profissional e
Tecnológica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Campo Grande.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A aula sobre a utilização do Mendeley foi realizada no dia 26 de novembro de 2018 e
repetida na turma que ingressou no ano seguinte no dia 14 de outubro de 2019, durante as aulas da
disciplina de Metodologia de Pesquisa do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Campo Grande, contando com a participação total
de 48 mestrandos matriculados na disciplina, sendo 24 por turma.
O itinerário formativo da disciplina teve como conteúdo programático e carga horária em
horas (h): 1. Apresentação da disciplina (2h); 2. Modelos de produtos educacionais (2h); 3.
Mendeley: uma ferramenta para citações e referências científicas (4h); 4. Senso Comum, Ciência e
Ética na Pesquisa (4h); 5. Estruturação de projetos de pesquisa na área de ensino (4h); 6.
Fundamentos da escrita científica (4h); 7. Tipos de Pesquisa em Educação (12h); 8. Métodos e
técnicas de pesquisa em ensino (8h); 9. Redação e apresentação dos projetos de pesquisa (16h) e 10.
Seminário de Educação Profissional e Tecnológica (4h) totalizando uma carga horária de 60 horas.
A disciplina de metodologia é ministrada presencialmente em dupla por docentes efetivos do
IFMS credenciados no programa de mestrado ProfEPT ocorrendo semanalmente às segundas-feiras.
Para aplicar a aula de experiência sobre o Mendeley foi convidado um docente do IFMS especialista
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no tema não credenciado no programa. Para a preparação do material de aula foram conduzidos
encontros de planejamento com os professores efetivos e o convidado.
A proposta teve como princípio utilizar os notebooks (computador portátil) dos mestrandos.
Para tanto, uma semana antes da aula sobre a ferramenta Mendeley foi informado para aqueles que
dispusessem de notebook que trouxessem para a sala de aula. Os alunos que não dispunham foram
convidados a acompanhar as atividades junto com um colega.
Ao mesmo tempo foram realizados os seguintes questionamentos: Quem conhece a
ferramenta Mendeley? Quem usa a ferramenta Mendeley para elaboração de pesquisas científicas?
Sequencialmente, foi repassado um tutorial explicando como realizar a instalação do software
Mendeley juntamente com o contato do professor convidado para suporte quando necessário, sendo
também comunicado que o software é gratuito, mas é preciso fazer a abertura de uma conta para a
instalação.
A metodologia adotada para o planejamento e a execução das aulas foi o construcionismo,
conforme recomendações de Coelho et al. (2018), que tem como objetivo alcançar meios de
aprendizagem utilizando o computador como uma ferramenta para a construção do conhecimento e
para o desenvolvimento do estudante. Com a finalidade de auxiliar a condução da aula foi
desenvolvido uma sequência didática seguindo as orientações de Araújo (2013).
A sequência didática é considerada uma maneira do docente organizar as atividades de
ensino em função de núcleos temáticos e procedimentais (ARAÚJO, 2013). A estrutura de base da
sequência apresentou os seguintes elementos: Produção inicial: consistiu basicamente em uma
apresentação do Mendeley, principais funcionalidades, Versão Web, Importador Web, Versão
Desktop, Plugin MS Word; Módulo I: Mendeley Web: adicionar documento, organizar sua
biblioteca, importar documento, aumentar rede de pesquisa, estatística Mendeley e exercícios
práticos; Módulo II: Mendeley Desktop: adicionar documento, utilizar filtros, ler, destacar, anotar
no arquivo PDF, organizando arquivos, salvar e importar as referências das buscas efetuadas nas
bases de dados e exercícios práticos; Módulo III: Procedimentos para realizar citação de
referências no editor de textos Microsoft Word: inserir citação, estilo de citação, criar bibliografia,
editar citação e exercícios práticos; Produção final: atividade prática usando o gerenciador de
referências Mendeley e fechamento da aula em que foi conduzido a explicitação das contribuições
da aula.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em relação aos questionamentos efetuados foi possível observar que a maioria dos
mestrandos não conhecia a ferramenta Mendeley ou não a utilizavam para a elaboração de pesquisas
científicas. Ao se fazer uma breve explicação sobre as principais aplicações do software na redação
científica teve a manifestação de aproximadamente 80% de interesse em fazer o uso. Farias; Silva e
Silva (2019) comprovaram que estudantes da pós-graduação devem ser estimulados a usar
softwares como o Mendeley para a escrita da dissertação e trabalhos científicos, em razão de
contribuir substancialmente na revisão da literatura e edição de textos produzidos.
A experiência realizada indica que outros cursos podem realizar a introdução de aulas sobre
o Mendeley ou outro software gerenciador de referências bibliográficas na disciplina de
metodologia de pesquisa para que a qualidade dos estudos que são produzidos sejam os melhores
possíveis, sobretudo, considerando a Educação Profissional e Tecnológica. Concordando com
Bonatti e Bonatti (2019) ao relatarem que se deve procurar estratégias para melhorar o ensino de
metodologia de pesquisa, frente às dificuldades apresentadas por parte dos estudantes.
Um dos grandes problemas dos estudantes ao redigirem seus trabalhos acadêmicos e
científicos é a leitura dos textos científicos (SASSERON; CARVALHO, 2011). O Mendeley dispõe
de um banco de obras que podem ser rapidamente acessadas pelo usuário, facilitando a leitura, as
anotações ou observações e que, posteriormente, serão utilizadas na sua produção científica
(BATISTA, 2018). Considerando essa dificuldade, o software se trata de um contributivo
tecnológico a ser incorporado pelas contribuições que oferece à redação, não apenas pelo texto, mas
também, por já colocar nas normas científicas adotadas pela instituição (SANTOS, DOS SANTOS
& LIMA, 2018).
A ferramenta precisa de uma gestão de autores, coautores, tipo de documentos, informações
sobre a revista e outros detalhes. Porém, uma vez que isso é configurado, o usuário terá uma
citação/referência para várias possibilidades em seus futuros trabalhos. Na aula realizada três
estudantes não tinham notebooks, o que dificultou o aproveitamento do curso. Uma forma de
amenizar esse problema seria a realização da atividade em um laboratório de informática, o que não
foi possível nestas duas experiências realizadas pois os laboratórios já estavam pré-agendados para
outras atividades.
As dúvidas levantadas pelos mestrandos foram sanadas, entretanto, outras poderão surgir no
decorrer da utilização da ferramenta, o que é muito importante para o aprendizado e posse dos
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benefícios do software. As dúvidas que possam ser geradas levam a busca de maior
aprofundamento da pesquisa e da produção de novos conhecimentos. Em alguns comentários,
sobretudo, no comparativo ao método tradicional que é mais demorado e passível a erros, foi
demonstrado que o Mendeley é capaz de superar consumindo menor esforço e tempo do
pesquisador.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral a experiência oportunizou aos mestrandos conhecerem os vários benefícios
do software Mendeley para a redação científica e, ainda, possibilitou sugerir que outros cursos
realizem uma atividade semelhante promovendo, dessa maneira, alternativas para o melhor
gerenciamento das referências bibliográficas.
REFERÊNCIAS
ALVARADO-PRADA, L. E.; FREITAS, T. C.; FREITAS, C. A. Formação continuada de professores: alguns
conceitos, interesses, necessidades e propostas. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 10, n. 30, p. 367–387,
maio/ago. 2010. Disponível em: https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/viewFile/2464/2368.
Acesso em: 17 fev. 2020.
ARAÚJO, D. L. de. O que é (e como faz) sequência didática? Entrepalavras, Fortaleza, ano 3, v. 3, n. 1, p. 322–334,
jan./jul. 2013. Disponível em: http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/article/view/148/181. Acesso
em: 17 fev. 2020.
BATISTA, R. R. do C. Mendeley e Zotero em cena: o uso da videoaula no ensino de gerenciadores de referência.
Artigo de conclusão de curso (Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas à Educação) –
UFSM. Santana do Livramento. 2018.
BONATTI, Q. T.; BONATTI, S. T. B. Desafios no caminho da metodologia científica e da pesquisa. Revista
Científica Faculdade de Balsas, Balsas, v. 10, n. 1, p. 60–74, 2019. Disponível em:
https://www.unibalsas.edu.br/revista/index.php/unibalsas/article/view/99/88. Acesso em: 17 fev. 2020.
BRAMER, W. M.; MILIC, J.; MAST, F. Reviewing retrieved references for inclusion in systematic reviews using
EndNote. Journal of the Medical Library Association, Bethesda, v. 105, n. 1, p. 84–87, jan. 2017. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5234463. Acesso em: 17 fev. 2020.
COELHO, B. F. et al. Instrucionismo e construcionismo como ferramenta na construção do conhecimento matemático.
Interdisciplinary Scientific Journal, [s.l.], v. 5, n. 5, p. 155–162, 2018. Disponível em:
http://revista.srvroot.com/linkscienceplace/index.php/linkscienceplace/article/view/599/325. Acesso em: 17 fev. 2020.
FARIAS, I. M. S. de; SILVA, R. R. da; SILVA, S. P. Gerenciador de referências Mendeley: características e uso no
contexto de um grupo de estudos de Pós-Graduação em Educação. Plurais: revista multidisciplinar, Salvador, v. 4, n. 2,
p. 65-79, maio/ago. 2019. Disponível em: https://www.revistas.uneb.br/index.php/plurais/article/view/7109. Acesso em:
17 fev. 2020.
LIMA, T. C. S. de; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a
pesquisa bibliográfica. Revista Katálysis, Florianopólis, v. 10, n. esp., p. 37–45, 2007. Disponível em:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/S1414-49802007000300004/5742. Acesso em: 17 fev. 2020.
MACHADO, M. F. R. C.; URBANETZ, S. T.; PINTO, L. R. ProfEPT no IFPR: cenário atual, desafios e perspectivas.
Debates em Educação, Maceió, v. 11, n. 24, p. 546-563, maio/ago. 2019. Disponível em:
http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/6894. Acesso em: 17 fev. 2020.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

239

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

MACMILLAN, D. Mendeley: teaching scholarly communication and collaboration through social networking. Library
Management, [s.l.], v. 33, n. 8/9, p. 561–569. 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1108/01435121211279902.
Acesso em: 17 fev. 2020.
MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. de C. P.; GALVÃO, C. M. Use of the bibliographic reference manager in the
selection of primary studies in integrative reviews. Texto & Contexto Enfermagem., Florianópolis, v. 28, p. 1–13,
2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2017-0204. Acesso em: 17 fev. 2020.
SANTOS, F. E. P.; SANTOS, I. L. DOS; LIMA, J. S. Treinamento a distância sobre o gerenciador de referências
Mendeley. Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias - Eixo II: Inovação e Criação, Salvador BA p. 917–
932, 2018. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/36625/1/2018_eve_ fepsantos.pdf. Acesso em:
17 fev. 2020.
SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. de. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. Investigações em
Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 16, n. 1, p. 59-77, 2011. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/cref/
ojs/index.php/ienci/article/view/246/172. Acesso em: 17 fev. 2020.
YAMAKAWA, E. K. et al. Comparativo dos softwares de gerenciamento de referências bibliográficas: Mendeley,
EndNote e Zotero. Transinformação, Campinas, v. 26, n. 2, p. 167–176, maio/ago. 2014. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/tinf/v26n2/0103-3786-tinf-26-02-00167.pdf. Acesso em: 17 fev. 2020.

Resumo
Uma das principais etapas para a realização de uma pesquisa científica de qualidade consiste no
levantamento bibliográfico. A utilização de softwares gerenciadores de referências bibliográficas, como o
Mendeley, apresenta-se como uma ferramenta tecnológica que pode facilitar esse processo. Todavia,
muitos estudantes desconhecem esse aplicativo. Assim, o trabalho teve como objetivo relatar uma
experiência de aula a respeito da utilização do Mendeley na disciplina de Metodologia de Pesquisa do
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do IFMS, Campus Campo
Grande. Uma aula foi realizada no dia 26 de novembro de 2018 e repetida em outra turma em 14 de
outubro de 2019, ambas ministradas por um docente convidado especialista no tema. A proposta teve
como princípio utilizar os notebooks dos mestrandos. Para tanto, uma semana antes da aula foi solicitado
para aqueles que dispusessem de notebook que trouxessem para a sala de aula, sendo repassado um
tutorial explicando como realizar a instalação do Mendeley. Para a preparação do material de aula foram
conduzidos encontros de planejamento entre os docentes efetivos e o convidado, sendo adotado o
construcionismo como metodologia e com a finalidade de auxiliar a condução da aula foi desenvolvida
uma sequência didática. A experiência realizada indica que outros cursos podem realizar a introdução
de aulas sobre o Mendeley ou outro software gerenciador de referências bibliográficas na disciplina de
metodologia de pesquisa para que a qualidade dos estudos produzidos sejam os melhores possíveis,
sobretudo, considerando a Educação Profissional e Tecnológica. Ainda foi possível demonstrar aos
mestrandos que o Mendeley é capaz de contribuir para a redação científica, consumindo menor esforço e
tempo do pesquisador.
Palavras-chave: Informática na Educação; Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC);
Ferramentas digitais; Gerenciador de referências; Mestrado Profissional.
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INTRODUÇÃO
A produção e disseminação de notícias falsas não são uma novidade, mas apresentam
sofisticação e velocidade inéditas, suportadas pelas atuais tecnologias digitais de informação e
comunicação. Uma análise realizada pelo Atlantic Council1 das vinte notícias sobre corrupção no
país que provocaram maior engajamento2 em 2018 apontou que os conteúdos, em sua maioria, eram
inverídicos ou produzidos por fontes não confiáveis, o que também sugere a perda de espaço de
veículos tradicionais para fontes de baixa credibilidade nas redes sociais (BANDEIRA, 2018).
As chamadas fake news se referem a notícias que são “intencionalmente e verificadamente
falsas e que poderiam enganar os leitores”, segundo Allcot e Genttzkow (2017, p. 4, tradução
nossa), não podendo ser confundidas com erros de comunicação, declarações falsas, relatórios
enganosos, rumores e sátiras (com exceção das que, isoladas em mídias sociais, podem ser
interpretadas como fatos reais). Para Wardle (2017), no entanto, caracterizar as fake news apenas
como notícias falsas não dá conta da dimensão e complexidade que estas notícias representam. As
fake news fariam parte de todo um "ecossistema", um sistema de informações que, para ser
entendido, depende da compreensão de três elementos: "1) Os diferentes tipos de conteúdo que
estão sendo criados e compartilhados"; "2) As motivações de quem cria esse conteúdo"; "3) As
formas como este conteúdo está sendo divulgado". (WARDLE, 2017, tradução nossa).
Morosov (ROSSI, 2018) atribui o crescimento das fake news à combinação de interesses
diversos, que delas se beneficiam de variadas maneiras, e chama atenção para a lógica de negócio
em que mídias sociais estão inseridas, determinando quais informações devem ser mostradas aos
usuários com base no engajamento, o que colabora com a difusão de notícias falsas. Em entrevista
(ROSSI, 2018), o renomado pesquisador em política e tecnologia explicou que as grandes
mudanças na produção e consumo de informação colocam em perigo a democracia: “hoje, o debate
público segue a lógica de negócios das empresas de tecnologia [...]. Isso deteriora a comunicação
política, potencializa fake news e pode até manipular o eleitor”.
Um estudo realizado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio
Vargas, publicado em 2018, por exemplo, identificou a presença de diferentes tipos de "robôs"
Conselho formado por especialistas de diversos países. Iniciamos o pôster com esta pesquisa, realizada em parceria
com A Sala de Democracia Digital (FGV DAPP), porque “corrupção” foi um tema determinante para as eleições de
2018 no país. <http://www.atlanticcouncil.org>. Acesso em: 27 nov. 2018.
1

Engajamento pode ser compreendido como interação dos usuários através das postagens nas mídias sociais
(RIBEIRO, 2016).
2
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gerenciando falsos perfis de usuários em mídias sociais. Criados com o intuito de interferir nas
discussões que transcorrem nesses espaços, estes mecanismos estariam sendo projetados para
realizar interações automáticas ao identificar tópicos e discussões específicas de usuários,
ampliando - desta forma -, a relevância e consequente disseminação de conteúdo a partir de
interesses pré-determinados, para um maior número de pessoas. O estudo destacou, ainda, que os
“robôs” têm se apresentado cada vez mais sofisticados, com características “humanoides, o que
tornam o seu comportamento mais complexo e dificultam a sua identificação." (RUEDIGER, p. 7,
2018).
SOBRE A PESQUISA
Este contexto apresenta, portanto, grandes desafios para uma educação de caráter
emancipatório (FREIRE, 1987), comprometida com a formação de cidadãos críticos. Sobretudo,
quando consideramos a formação de profissionais em áreas como a de tecnologias, responsável por
grandes mudanças na contemporaneidade. Seria urgente aprofundarmos e ampliarmos as discussões
e ações sobre a formação com e para tecnologias no momento atual do país. Como lembram Apple
e Au (2015, p. 416), entre as tarefas da pesquisa e da ação críticas em educação, o analista “deve”
“testemunhar a negatividade” e “apontar contradições e possíveis espaços de ação”, entre outras
ações.
Neste sentido, pretende-se realizar, ao final de 2019, uma pesquisa-ação (COHEN;
MANION; MORRISON, 2008) que problematize a produção de fake news com graduandos em
análise e desenvolvimento de sistemas na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Anualmente, estudantes de
uma unidade de ensino superior da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETERJ-Rio) têm sido
convidados a participarem de oficinas oferecidas pelos professores do curso. O pesquisador,
também docente daquela graduação, aproveitará as oficinas para realizar uma pesquisa-ação com os
estudantes para que, juntos, vivenciem a produção3 e/ou análise (a ser definido com os
participantes) de fake news, discutindo o tipo de conteúdo, possíveis motivações e o que
potencializa a disseminação, assim como eventuais consequências para a sociedade.
No momento desta submissão, o pesquisador realiza estudos referentes ao fenômeno fake
news, desde questões políticas, econômicas e culturais que contribuem para sua produção até
características técnicas e de linguagem. Em um segundo momento, ainda que a literatura seja uma
A pesquisa atenderá às Resoluções 466/2016 e 510/2016 que orientam os Comitê de Ética da Pesquisa e não serão
produzidos conteúdos envolvendo pessoas.
3
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busca permanente, o esforço maior será a realização da pesquisa-ação, entendendo-a como uma
metodologia apropriada para uma perspectiva emancipatória de educação.
Sob a denominação “pesquisa-ação”, podem ser agrupados diversos conceitos e ações de
investigação em que o pesquisador está presente e intervém diretamente na realidade, ainda que esta
seja uma questão controversa. Uma característica em comum, no entanto, seria o potencial da
pesquisa-ação em promover mudanças. Para caracterizar essa diversidade, Cohen, Manion e
Morrison (2008) apontam a presença de três classes genéricas de pesquisa-ação: “técnica”, “prática”
e “emancipatória”. Esta última, grosso modo, explicita os aspectos ideológicos e políticos da
pesquisa e pretende ser colaborativa, no qual os participantes se tornam parceiros de pesquisa.
A “pesquisa-ação emancipatória” orienta esta proposta de investigação a ser realizada com
cerca de 15 graduandos. Antes do planejamento, pretende-se dialogar com os interessados em
participar das oficinas, apresentando a proposta de realização de uma pesquisa-ação e perguntas que
desencadeiam um diálogo inicial sobre fake news, sendo esta uma das formas possíveis de se iniciar
o processo deste tipo de pesquisa. Em princípio, serão realizadas três oficinas previstas no
calendário anual da FAETERJ-RIO, como em anos anteriores: fotografia, produção de vídeos e
mídias sociais. Mas, diferentemente dos outros anos, considerando que a pesquisa-ação torna os
participantes parceiros de pesquisa, o conteúdo das oficinas e sua forma de desenvolvimento
dependerá do diálogo inicial e envolvimento deles no desenho da pesquisa. Como exemplo de
possibilidades, a oficina de fotografia poderá desenvolver questões sobre composição e
manipulação de imagens; a de produção de vídeos, poderá tratar da forma como uma edição pode
sugerir como “verdadeira” uma informação falsa; a de mídias sociais, como um conteúdo
chamativo/ impactante obtém maior engajamento e como os algoritmos desenvolvidos por
plataformas como Facebook, Youtube e Twitter se relacionam a este engajamento. Desta
investigação, espera-se, também, identificar questões que possam ser tratadas em currículos desta
graduação.
Para orientar e subsidiar as discussões nas oficinas e as análises após sua realização,
pretende-se recorrer às contribuições teórico-metodológicas de Freire (1979, 1987), de autores que
estudam fake news (WARDLE, 2017) e que discutem educação, mídias e tecnologias em uma
perspectiva crítica, como Kellner e Kahn (2015) e Kellner e Share (2008), para quem a
“alfabetização digital [...] integra análise e produção e visa a dar poderes aos alunos para que
tenham plena participação em sua sociedade. Assim, essa visão promove a democracia radical e a
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justiça social.” Problematizar a produção e disseminação de fake news com graduandos em
tecnologia pode ser uma ação nesta direção.
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Resumo
A produção e disseminação de notícias falsas não são uma novidade, mas apresentam novos contornos e
potencial de propagação, só vistos na atualidade. Pesquisadores investigam as consequências das chamadas
Fake news para as democracias, sobretudo após as últimas eleições nos EUA e no Brasil. Trata-se de
contexto desafiador para uma educação de caráter emancipatório, comprometida com a formação de
cidadãos críticos. É, a partir deste recorte da realidade, que se apresenta uma proposta de pesquisa-ação para
problematizar a produção e disseminação de notícias falsas com graduandos em análise e desenvolvimento
de sistemas - os futuros arquitetos das diversas tecnologias e plataformas que utilizamos por meio da
Internet. Plataformas estas, concebidas a partir de suas práticas e visões de mundo, que podem influenciar
nossas escolhas. Observa-se que tais tecnologias não são neutras, encontram-se permeadas de interesses
diversos, influenciando nos diferentes tipos de conteúdo e na forma como estes nos são ofertados,
impactando em nossas crenças, escolhas e na maneira como percebemos e interagimos com o mundo, por
meio das mídias sociais. A investigação será desenvolvida através de oficinas de produção e/ou análise de
conteúdos intencionalmente enganosos, discutindo-se tipos, formas, motivações, algoritmos e recursos
tecnológicos utilizados, assim como consequências diversas destas práticas para a sociedade. O estudo se
fundamenta em abordagens críticas, a partir de autores como Freire, Apple e Au, Kellner e Khan. Entre
outros resultados, espera-se identificar questões referentes ao comprometimento dos estudantes com a
produção responsável de conteúdos e tecnologias.
Palavras-chave: Fake news; Educação; Tecnologia; Educação crítica.
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Resumo
No painel propomos pensar sobre o cinema como dispositivo pedagógico e artístico potente para
provocar discussões, pensamentos, instigar múltiplas formas de nos ver, de vermos as outras pessoas e
o mundo. Nas escolas, com as crianças, o cinema de animação possibilita encontros e interações éticas
e estéticas de ver, pensar, fruir e fazer cinema brincando. Os três textos do painel têm como elo de
discussão o ver-pensar-fruir e fazer cinema brincando com crianças. Pretendem discutir o cinema como
dispositivo de pensamento e pensar as crianças como sujeitos ativos no processo de ver e de fazer
cinema de forma lúdica, brincante, colaborativa, participativa, ética e estética. O cinema de animação é a
arte potente de criar mundos inimagináveis e instigar a imaginação, a criatividade, a inventividade das
crianças. Os textos têm como propósitos: trazer as vozes das crianças ao assistir a um dos filmes de
animação produzidos por crianças no âmbito de um projeto de extensão, de uma universidade federal
no interior do Brasil, e com elas fruir no imaginário da inventividade e da criatividade; descrever as
trajetórias do projeto sob o olhar atento e sensível da professora regente de uma das turmas que
participou na produção de quatro filmes, em dois anos consecutivos do projeto; descrever as etapas e
trajetórias vividas no projeto em que as crianças de escolas públicas municipais vivenciam todo o
processo de produção de filmes de animação desde o roteiro até o planejamento da edição e montagem
e a problematização das temáticas das películas que giram em torno de gênero, corpo, autocuidado,
violência contra criança e direitos humanos. Por fim, pretende-se pensar e refletir sobre princípios
ético-estético-teórico-metodológicos e políticos das ações dos projetos que envolvem cinema e
educação no ato de criar e produzir filmes com e para as crianças.
Palavras-chave: Cinema; Educação; Fazer cinema com criança; Fruição; Ética
CINEMA, INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO: FRUIÇÕES NO IMAGINÁRIO COM AS CRIANÇAS
Cláudia Maria Ribeiro – UFLA

ESPAÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORAS E EDUCADORES: O FSMEI
O Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil – FSMEI é um movimento que congrega cidades
do Sul de Minas, onde os encontros são realizados mensalmente, de forma itinerante e acontecem
desde 1999. É um projeto de extensão de uma universidade federal do sul de Minas Gerais em
parceria com as Secretarias Municipais de Educação e também outras universidades da região;
espaço suprapartidário, de livre participação onde se discute temas pertinentes à Educação Infantil;
profissionais trocam experiências, adquirem conhecimentos e firmam compromissos ético-políticos
com as infâncias. A Carta de Princípios do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil –
MIEIB (www.mieib.org.br) veicula esses compromissos.
Quantas estratégias de saber e de poder perpassam os processos educativos quer seja na
instituição escola, na família, nos movimentos sociais e/ou nas pedagogias culturais. A produção de
conhecimento sobre aprender e ensinar faz-nos navegar pelas perplexidades frente aos discursos
que exercem poderosos controles, mas também indicam possibilidades de resistências, instigando a
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pensar os processos de produção das diferenças, a provisoriedade das verdades, o questionamento
dos binarismos.
O FSMEI tem o compromisso de produzir novas demandas, descobertas, problematizações e
o desafio da continuidade dos processos de formação continuada de educadoras e educadores, haja
vista a complexidade do aprender e ensinar e os aprofundamentos teóricos e metodológicos daí
advindos.
Na esteira dos aprofundamentos teóricos é desafiador mergulhar na concepção de sujeito
participativo; tanto em relação às crianças quanto em relação às profissionais que atuam na
Educação Infantil. O respeito aos processos de construção de conhecimentos – coletivamente,
reciprocamente, faz com que possamos registrar essa cultura participativa num movimento que se
multiplica por todo o país constituindo uma vasta teia de organizações que se mobilizam em torno
da conquista, da garantia e da ampliação de direitos – Fórum Mineiro e Movimento Interfóruns de
Educação Infantil no Brasil – MIEIB.
Nossas experiências são veiculadas em textos acadêmicos, livros (A História do Fórum Sul
Mineiro de Educação Infantil – 1999/2016 – http://repositório.ufla.br); revistas, cartas produzidas
nos encontros, sites, blogs (fsmeimg.wixsite.com/fsmei), dentre outros com vistas a multiplicar
saberes e fazeres.
Assim sendo, a experiência de exibir o filme de animação: “Mariquinha no mundo da
imaginação” e discuti-lo com as crianças da Educação Infantil acontece no interior dessa rede de
relações estabelecidas entre as ações do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil e as profissionais
que atuam nas Secretarias Municipais de Educação. Há confiança mútua na troca de saberes e
fazeres. Há o desejo, também recíproco, de potencializar experiências embasadas em concepções de
infância que respeitem a imaginação das crianças.
INUNDANDO AS CRIANÇAS COM AS IMPOSSIBILIDADES PARA IMAGINAR
A criança necessita de matéria abundante, oportuna e variada para alimentar a sensibilidade
e a intuição. Nossa civilização, dominada por um intelectualismo refinado, violentou, muitas vezes,
a natureza e menosprezou o valor e a existência das experiências sensíveis com os seus elementos,
principalmente na infância. Não é o que encontramos no filme de animação: “Mariquinha no mundo
da imaginação”, de autoria e produção de Constantina Xavier Filha e crianças da escola municipal
Maria Regina de Vasconcelos Galvão. A criança do filme tem uma fonte inesgotável de
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experiências com a água, o ar, a terra e os muitos animaizinhos do Mato Grosso do Sul. A autora
visita várias obras de Manoel de Barros para compor o filme de animação. Uma delas é o livro
Exercícios de ser criança, que é “uma obra que fala direto ao coração da criança e da criança que há
dentro de cada um de nós” (SOTO, 1999, s./p.).
BACHELARD (1988), ao estudar a composição do elemento água com outros elementos da
imaginação material, dá especial atenção à combinação da água com a terra. Esse autor fala da
importância de se realizar um estudo da amassadura e da modelagem. A água tempera os outros
elementos.
A água remete-nos a outra dimensão, ultrapassando a racionalidade, envolvendo imaginação
e fantasia.

No domínio dos sonhos, da fantasia e da metáfora, o nascimento e a água são

associados. Illich (apud ODENT, 1991) em seu livro H2O e as Águas do Esquecimento aponta
como nas sociedades industrializadas, na era dos canos de esgoto e dos banheiros, a água foi
reduzida a uma substância utilitária que pode destruir a água dos sonhos. O mesmo autor distingue a
água de limpeza, que é uma necessidade doméstica e a água purificadora, que é força religiosa e
espiritual. O contato com o rio, com a cachoeira, provoca uma sensação muito confortável de estar
dentro da mãe, no ambiente líquido; junto à água, a cumplicidade na busca de sua interioridade.
A infância não é uma coisa que morre em nós e seca uma vez cumprido o seu ciclo.
Não é uma lembrança. É o mais vivo dos tesouros, e continua a nos enriquecer sem
que o saibamos... Ai de quem não pode se lembrar de sua infância, reabsorvê-la em si
mesmo, como um corpo no seu próprio corpo, um sangue novo no sangue velho: está
morto desde que ela o deixou (p. 130)

Muitas vezes os adultos querem uma criança limpa. Mas as crianças reclamam essa façanha
de amassar lama com os pés, fazer buracos na areia, brincar com a água; isso corresponde a uma
necessidade delas:
É interessante ver um Ruskin, cuja juventude foi rigorosamente vigiada, escrever: “O
que eu gostava acima de tudo era cavar buracos, forma de jardinagem que,
infelizmente, não contava com a aprovação materna”. Ruskin parece racionalizar num
tom de brincadeira a proibição materna (...) as tendências da criança para a natureza
são tão naturais que é preciso muito pouco espaço, muito pouca terra para que a
imaginação crie raízes. Num jardim de subúrbio, algumas crianças imaginadas por
Philippe Soupault têm todas as atividades dos quatro elementos materiais, de modo
que o escritor condensa numa única frase a tetravalência da imaginação material: “O
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jardim ficava encantado. Para suas brincadeiras, eles subjugaram os quatro elementos:
canais, fornos de selvagens, moinhos, túneis” (BACHELARD, 1991, p. 38)

BACHELARD (1991) valoriza a lama e afirma que as escolas só oferecem um tipo de terra
para modelar:
A plasticidade da imagem material necessitaria de mais variedade de moleza. As
idades materiais poderiam ter determinações mais acuradas se se multiplicassem os
estudos sobre a imaginação material (p. 87)

As águas, os quintais, as terras, estão presentes na região longínqua da memória e da
imaginação e permitem evocar luzes fugidias do devaneio que clareiam a síntese do imemorial e da
lembrança. Carrascoza (2017, p. 9), ao prefaciar a obra O guardador de águas de Manoel de Barros
diz: “Guarde-se nessa poesia, de águas e barros, ela engrandece as miudezas da vida”. Para os
mergulhos nas impossibilidades para as infâncias, as educadoras e educadores deveriam ser
instigadas/os a visitar sua infância. O conceito de impossibilidades está no texto O enigma da
infância (LARROSA, 1999) que discute a infância e a vertigem que provoca dizendo que o possível
é o que já sabemos e o impossível é o devir. Assim, nas atividades planejadas para as crianças
torna-se fundamental que as educadoras e educadores instiguem impossibilidades. “O impossível é
o outro de nosso saber e de nosso poder, aquilo que não se pode determinar como resultado de um
cálculo” (idem, p. 194).
A concepção de que a infância é um outro “aquilo que, sempre além de qualquer tentativa de
captura, inquieta a segurança de nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas” (LARROSA,
1999, p. 184) incita a produzir outros materiais para que, no contato com eles, as crianças se
expressem. Se a infância – entendida como um outro – “não é o que já sabemos, mas tampouco é o
que ainda não sabemos” (idem) o que inserir nas práticas educativas para fruir a imaginação?
As brincadeiras infantis constituem-se numa maneira da criança organizar o seu mundo, de
apropriar-se das relações com outras crianças e adultos. A riqueza de sua sensibilidade e de sua
expressão fazem-na inventar jogos que possibilitam descobertas de si mesma e do outro. Muitas
pesquisadoras e pesquisadores têm se debruçado nos Estudos da Infância. Vários textos compõem o
livro que me refiro a seguir.
Intitula-se: Corpo Infância. Exercícios tensos de ser criança. Por outras pedagogias dos
corpos (ARROYO e SILVA, 2012) – e traz em sua capa a foto de uma criança brincando dentro da
água; traz a dedicatória dos autores ao poeta Manoel de Barros e todos os textos problematizam “os
corpos com destaque para os estudos da infância e para o cotidiano do pensar/fazer político
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pedagógico” (p. 9). Tudo isso inspirou-me a potencializar a ideia de “um menino que carregava
água na peneira” (BARROS, 1999). Quantos pensares são impossíveis! Quantas perguntas
emergem: “qual a medida da nossa responsabilidade?” (LARROSA, 1999, p. 186). O que fazer para
que a criança tenha a sua voz respeitada na radicalidade de sua diferença? Esse mesmo autor diz
que a infância, “além de qualquer tentativa de captura, questiona o poder de nossas práticas” (p.
184).

Outra pergunta: por que é tão difícil lidar com a alteridade da infância?

Com que

intencionalidade educadores e educadoras, que atuam nas instituições de Educação Infantil,
elaboram as atividades a serem desenvolvidas com as crianças, para fazerem emergir suas vozes? E
dar ouvidos ao que dizem!
Essas perguntas têm reiteradamente tomado forma no planejamento das atividades com as
crianças: qual a intencionalidade das ações sempre colocadas em suspeição tentando não sucumbir
aos “critérios metódicos de nossa vontade de saber e de nossa vontade de poder” (idem, p. 185).
A estratégia é tentar disponibilizar os diferentes materiais para que a criança seja criadora de
suas brincadeiras, suas fantasias, sua imaginação, como artista de si, experienciando o prazer de
criar, de descobrir. Essa proposta surfa pela ludicidade! Pela fruição. Pelo “ato de desfrutar com
satisfação ou prazer alguma coisa = gozo” (www.dicionáriopriberam.org). Assim sendo, somos
instigadas e instigados a discutir a pedagogia de imaginário.
INVENTARIANDO OS RECURSOS IMAGINÁRIOS
Desafiador pensar sobre a educação do imaginário – “ativar fantasias, mitos, utopias como
forma de superar o falso conflito entre razão e imaginação” (ARAÚJO, ARAÚJO e RIBEIRO,
2012, p. 14).

“A imaginação sempre tem irrigado, inervado, estruturado nossas formas de

sociedade, nossos modos de viver juntos, nossos modos de sonhar que dizem mais sobre nosso
próprio segredo do que às vezes queremos admitir” (DURAND, 2003, p. 13).
Este autor contribui muito com a educação quando diz que “é por meio do imaginário que
nos reconhecemos como humanos, conhecemos o outro e apreendemos a realidade múltipla do
mundo” (TEIXEIRA e ARAÚJO, 2011, p. 77). O simbólico é aquilo que implica alguma coisa além
do seu significado manifesto (idem, p. 86). Duborgel (1992, p. 313) afirma que “o novo espírito
pedagógico da imaginação nem é a formação de eruditos nem a de críticos literários; ela aspira,
acima de tudo, ao acto de uma leitura dinâmica, encantada e criativa”.
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Mergulhada nessas ideias surfo pela intertextualidade produzida pela pesquisadora e
cineasta Tina Xavier. O filme de animação “Mariquinha no mundo da imaginação” veicula
símbolos que são signos que remetem para um indizível e invisível significado na busca de
potencializar o sotaque das águas de Manoel de Barros. Várias perguntas são geradoras de outras
perguntas: com que fruição as crianças desfrutarão o filme; o que ele desencadeará em crianças de 5
anos? Quais as falas emergirão? Que fantasias são ativadas? O que dizem as crianças de suas
experiências com a materialidade das águas e da terra? Que leitura fazem as crianças do
personagem que foi criado como Manoel de Barros?
MARIQUINHA – BRANCA DE SOL
Uma turma de 5 anos de uma instituição de Educação Infantil do sul de Minas Gerais; uma
professora disponível para viver comigo a experiência de escutar as crianças depois de assistirem ao
filme de animação: “Mariquinha no mundo da imaginação”. Borbulharam conversas sobre:
patinhos, peixinhos, cobra saindo da água, porquinhos... Ela é amiga de todos os animais, até os
mais perigosos. Fez piquenique. Mariquinha gostava de imaginar! Como escrevo imaginação? Ela
encontrou seu avô. Via os bichos e vivia aventuras com o seu amigo imaginário: Nardo. Ele era
quadrado igual ao Minecraft. A imaginação da Mariquinha é feita com criatividade, depois vira
sonho. Parece que é verdade. Tem sonhos e pesadelos. Os sonhos são coisas boas e os pesadelos
coisas ruins. Se a pessoa é muito má tem pesadelo. Mariquinha criou muitas histórias porque entrou
no livro. Foi engraçado quando ela pulou no vazio.
As crianças também registraram em desenhos suas ideias: lagos, rios, mar; elas brincando
nessas águas. Em quase todos os desenhos surgiu a representação do amigo imaginário: Nardo.
Advém de Bernardo – personagem do poeta Manoel de Barros que “personifica o vagar sem pressa,
a despreocupação com o tempo e o rompimento com a ideia de uma identidade fixa” (CUNHA,
2016, p. 102). As crianças desenharam Nardo e Mariquinha vivendo suas aventuras no trem, nas
águas, com os animais... Andarilhos! Essa imagem encantava Manoel de Barros! Ele segredou: “eu
quis ser andarilho no Pantanal. Mas nunca agi no sentido de ser um andarilho. Então inventei alguns
que fizeram isso por mim” (idem).
No filme Nardo representa os bugrinhos de Mato Grosso do Sul, de traços indígenas. É uma arte
criada por Conceição dos Bugres. As crianças disseram que, no filme de animação, o amigo
quadrado virou estátua. E identificaram-no com o personagem do jogo virtual Minecraft que é um
jogo que consiste em colocar blocos e se aventurar.
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Potente pensar as relações entre os textos do poeta Manoel de Barros e a produção do filme
de animação gerador da fala das crianças. Quanto trabalho da pesquisadora Constantina Xavier
Filha junto às crianças que participaram da produção do filme e quanto o acesso às produções
estéticas e poéticas funcionam como eixo desencadeador de novas descobertas. Impossibilidades
(LAROSSA, 1999) para pensar o mundo, para imaginar, para fantasiar.
A atividade criadora tem estreita relação com as estimulações. As crianças, se devidamente
estimuladas, imaginam, modificam artefatos culturais, criam, em diferentes complexidades. Para a
criação de algo novo são necessários subsídios do mundo da cultura – músicas, poesias, literatura,
filmes. Existe uma estreita relação entre a atividade criadora e a riqueza e variedade da experiência
vivida pela criança. Tanto a experiência com a materialidade dos elementos da natureza: água, terra,
ar quanto com os artefatos culturais. Vygotsky (1987) teorizou, em seu livro A imaginação e a arte
na infância, essa relação. Em minha experiência com a apresentação do filme de animação
“Mariquinha no mundo da imaginação” deparei-me com uma professora que continuará as
atividades com as crianças contando-lhes uma história para instigar a criação de personagens e fará
a proposta da criação de histórias com eles.
Muito sol nesse processo. Como o nome que a menina de 5 anos inventou para Mariquinha:
Branca de Sol. Chevalier e Gheerbrant (1998) dizem que o princípio solar é representado por um
grande número de flores e de animais (...) crisântemo, lótus, girassol, águias, veado, leão, etc., e por
um metal, o ouro, alquimicamente designado como o sol dos metais (p. 837). Outros animais e
plantas, que pertencem a flora e a fauna de Mato Grosso do Sul aparecem fartamente no filme
exibido para as crianças.
ENFIM... NÃO TEM FIM!
Impossibilidades borbulham nos espaços da Educação Infantil. Minhas perguntas com a
experiência de exibir o filme de animação para as crianças de uma turma de 5 anos eram as
seguintes: que fantasias serão ativadas? O que dizem as crianças de suas experiências com a
materialidade das águas e da terra? Disseram muito enquanto desenhavam: falaram de suas
aventuras em cachoeiras – que são em grande número aqui pelo sul das Minas Gerais; com as férias
beira-mar; com os pés descalços durante uma pequena chuva. Mas... impossibilidades acontecem!
Nunca pensei que poderia observar as crianças, no dia seguinte da exibição do filme de animação,
em um enorme brinquedo inflável – futebol de sabão, ocupando uma grande área cimentada, no
centro da instituição de Educação Infantil: água e sabão; uma bola esquecida no canto do
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brinquedo, pois a experiência de escorregar naquela água, de pegar com as mãos as bolas de sabão
que se formavam no contato com os corpos das crianças consistia numa brincadeira deliciosa.
A bola de sabão simboliza “a criação leve, efêmera e gratuita, que estoira repentinamente
sem deixar rastro” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1998, p. 125). Ela suscita sensibilidade,
beleza, magia, fragilidade, fascínio. É híbrida, pois é líquida e gasosa.
É provocação para que borbulhe leveza e profundidade “no mundo da imaginação”! Esse é o
desafio dos processos de formação continuada dos Fóruns Sul Mineiros de Educação Infantil. Neste
final do mês de novembro aconteceu o último encontro do ano, na cidade de Alpinópolis – MG. O
tema: Memórias Infantis; a tônica das discussões foi justamente a imaginação e a fantasia: das
viagens para dentro de si. Um contador de histórias, ator e doutorando em educação: Ailton Dias de
Melo apresentou o monólogo de Luciano Luppi que diz da importância de se fazer uma faxina
dentro de nós, pois existem “lembranças inúteis e indesejáveis ocupando o lugar da alegria e dos
sonhos”. Reafirmou a importância de fazer renascer a força da infância dentro de nós. Isso tem a ver
com a educação criadora e, especialmente, escutar o novo que chega pelas crianças.
Por que afirmo não ter fim experienciar impossibilidades para a imaginação e fantasia?
Porque há um movimento social que navega pelas transformações! Há filmes de animação como
“Mariquinha no mundo da imaginação” que, para ser criado e produzido, demandou muito estudo
da pesquisadora e cineasta Constantina Xavier Filha, não só da obra de Manoel de Barros, mas
também dos referenciais do cinema, do cinema de animação e de como fazer pesquisas com as
crianças, numa concepção de infância participativa. E, finalmente, sem anunciar o fim... existem
profissionais dispostas a ouvir as crianças e, nos processos de formação continuada, aprendem a dar
ouvidos ao que dizem.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Alberto Filipe; ARAÚJO, Joaquim Machado de e RIBEIRO, José Augusto. As lições de Pinóquio. Estou
farto de ser sempre um boneco. Curitiba, Pr: Editora CRV, 2012.
ARROYO, Miguel G. e SILVA, Maurício Roberto (Orgs.). Corpo Infância. Exercícios tensos de ser criança. Por outras
pedagogias dos corpos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
BACHELARD, Gaston. A Poética do devaneio. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1988.
______. A Terra e os devaneios da vontade. Ensaio sobre a imaginação das forças. Tradução: Paulo Neves da Silva. São
Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda. 1991.
BARROS, Manoel de. Exercícios de ser criança. Rio de Janeiro: Salamandra. 1999.
CARRASCOZA, João Anzanello. Um encontro (para se guardar) com Manoel. In: BARROS, Manoel de – 1916-2014.
O guardador de águas. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2017.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

254

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas,
figuras, cores, números. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.
CUNHA, Yanna Karlla. O andarilho Bernardo na produção poética de Manoel de Barros. Revista Entrelaces. V. 1. N. 8.
Jul.-Dez. 2016.
DUBORGEL, Bruno. Imaginário e pedagogia. Portugal: Instituto Piaget, 1992.
DURAND, Gilbert. Mitos y Sociedades. Introducción a la Mitologia. Traducción Sylvie Nante. Buenos Aires: Biblos,
2003.
______. As Estruturas antropológicas do imaginário. Introdução à Arquetipologia Geral. Tradução: Helder Godinho.
São Paulo: Martins Fontes, 1997. (Ensino Superior).
LARROSA, Jorge. O enigma da infância ou o que vai do impossível ao verdadeiro. IN: LARROSA, Jorge. Pedagogia
Profana: danças, piruetas e mascaradas. Tradução: Alfredo Veiga-Neto. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
ODENT, Michel. Água e sexualidade. Tradução: Fátima Marques. São Paulo: Siciliano, 1991.
SILVA, Maurício Roberto da. “Exercícios de ser criança” O corpo em movimento na Educação Infantil. In: ARROYO,
Miguel G. e SILVA, Maurício Roberto da. (orgs) Corpo Infância. Exercícios tensos de ser criança. Por outras
pedagogias dos corpos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
SOTO, Pascoal. Contracapa. In: BARROS, Manoel de. Exercícios de ser criança. Rio de Janeiro: Salamandra, 1999.
TEIXEIRA, Maria Cecília Sanchez; ARAÚJO, Alberto Filipe. Gilbert Durand: Imaginário e educação. Niterói:
intertexto, 2011.
VYGOTSKY, Lev S. La imaginacion y el arte em la infância. Ensayo psicológico. Ediciones y Distribuciones
Hispánicas S.A. de C.V., 1987.

Resumo
Nos processos de formação continuada de educadoras e educadores que atuam na Educação Infantil,
os espaços do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil (FSMEI) têm-se constituído também em
espaços de circulação de diferentes artefatos culturais. O FSMEI é integrante do FMEI – Fórum
Mineiro de Educação Infantil que integra o MIEIB – Movimento Interfóruns de Educação Infantil no
Brasil, e desde 1999 vem interferindo na qualidade dessa primeira etapa da Educação Básica, técnica e
politicamente. Dentre os artefatos culturais que circularam nos processos de formação continuada, cito
os produzidos pela pesquisadora e produtora de filmes Constantina Xavier Filha que desencadeiam a
fala das crianças sobre vários temas (www.youtube.com/brincardefazercinema). Navegar pelo
imaginário das crianças consistiu em potente experiência com o filme de animação “Mariquinha no
mundo da imaginação”. Transversalizado por esse artefato cultural, este texto problematizará a
concepção de infância mergulhando também em textos acadêmicos inspirados na obra de Manoel de
Barros, especialmente em “Exercícios de ser criança” (BARROS, 1999) que dizem que “A infância é,
portanto, não só uma construção social, mas também histórica, ética, política, cultural” (SILVA, 2012,
p. 234). Assumimos nos processos de formação continuada com educadoras e educadores e,
consequentemente com as crianças, a concepção de sujeito ativo, participativo e criativo. Outro
conceito que será veiculado neste texto é o de imaginário, ou seja, “o conjunto das imagens e relações
de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens – aparece-nos como o grande
denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do pensamento humano”
(DURAND, 1997, p. 18). A exibição do filme de animação Mariquinha no mundo da imaginação foi
geradora das falas das crianças de 5 anos, de uma instituição de Educação Infantil no sul de Minas
Gerais – emergiram saberes, significados, lembranças, sonhos, devaneios e crenças.
Palavras-chave: Formação continuada de educadoras e educadores; Imaginação; Infância.
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CINEMA, EDUCAÇÃO, FAZER CINEMA NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICA COM AS
CRIANÇAS
Samanta Felisberto Teixeira – Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes

PALAVRAS INICIAIS
Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
(BARROS, 2003)

Começar um texto, mesmo que seja em sua maioria expositivo, não é tarefa fácil. As
palavras não surgem como mágica na cabeça de pessoas que preferem registrar sua história por
meio da escrita, da narrativa. Elas surgem pelas trocas realizadas de muitas formas: por meio de
leituras, escritas iniciais, releituras, conversas, formações, interações e integração.
Mas, o desafio de colocar em forma de palavras escritas aquilo que foi vivido e
experimentado cotidianamente com tanta vontade, com tanto entusiasmo, parecia mais incentivador
do que desestimulador. Então, seguimos1 com as intenções...
Ainda na seara das palavras iniciais, é preciso retomar à epígrafe deste texto. Desejamos que
este artigo, em forma de narrativa, não se torne palavra cansada de dizer, ou seja, ao pensar a escrita
desse ensaio o intuito é auxiliar, é realizar trocas, é expor formas de trabalho, é experimentar, é
deixar fruir...
Por conseguinte, a preferência ao silêncio se dá porque as possibilidades de troca e de
conexões podem ser ampliadas por meio das reflexões que desenvolvemos. Essas trocas podem
ocorrer de muitas formas: conversas, leituras, problematizações, meditação, trabalhos individuais,
em grupo, entre tantas outras formas. Assim, a relação que formamos aqui é de que quem
proporciona a reflexão entende, realiza trocas, provoca, alarga o senso crítico a partir das conexões
que consegue estabelecer consigo e com o mundo.
Desse modo, abordaremos neste artigo as experiências de produção de filmes de animação
com crianças por meio do Projeto de Extensão “Brincar de Fazer Cinema com Crianças”, ocorrido
durante os anos de 2017 e 2018, em uma escola pública municipal de uma cidade do interior do
Brasil. O projeto em questão é coordenado pela Faculdade de Educação de uma universidade
Justificamos a escrita na primeira pessoa do plural, por entender que toda história humana é coletiva e construída a
muitas mãos.
1
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federal do interior do Brasil e teve início no ano de 2010. Vem se realizando anualmente em escolas
públicas municipais com públicos diferentes de crianças com faixa de idade entre 7 e 12 anos de
idade, do 3.º ao 5.º ano do Ensino Fundamental. As temáticas privilegiadas dos projetos são:
gênero, corpo, direitos humanos, violência contra crianças, infâncias. Neste texto, a descrição e
vivência ocorreram nos anos supracitados de 2017 e 2018. O objetivo deste artigo é a descrição da
trajetória das vivências e experiências do projeto de uma professora, que também fazia parte efetiva
da equipe do projeto, mas que estava diretamente presente nos microcotidianos das crianças, para
além das ações semanais desenvolvidas na produção do filme de animação.
Mesmo que a cronologia não seja a forma mais evidente para indicar as idas e voltas para a
construção do conhecimento, ela serve para registrar os momentos e os tempos. Que por sua vez, ao
retomá-los pode auxiliar no processo de amadurecimento, e assim propiciar uma interlocução com o
conhecimento que se pretende construir, ou seja, parece-nos que os retornos mesmo que
cronológicos podem propiciar problematizações e novas aprendizagens antes não efetivadas.
Neste texto, destacamos dois momentos desse processo de dois anos de muito trabalho,
trocas, recomeços e alegrias: o projeto e as crianças e o processo formativo. Ainda, em tempo, cabe
indicar, como já destacado, que o projeto de produção de filmes de animação com crianças é
anterior aos evidenciados neste artigo. Entretanto, priorizamos os anos em que estive mais
envolvida com a turma como docente da turma que participou das ações do projeto.
O PROJETO E AS CRIANÇAS
“Muita coisa se passou
desde que eu te conheci,
E o tempo vai voando
se você está aqui.
É tão difícil de entender
Tão pouco tempo,
mas um tanto pra dizer”
(Filho dos Livres)

A profissão docente vem recheada de desafios, um deles é se manter em formação
continuada por toda uma vida. Certo que não é uma prerrogativa exclusiva da vida professoral.
Mas, sorte tem a pessoa que tomou gosto pela educação, pela formação e pelo conhecimento na
meninice...
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Muitos acontecimentos ocorreram nos anos de 2017 e 2018 no projeto intitulado “Brincar de
Fazer Cinema com Crianças”. As minúcias e encontros periódicos garantiram o alcance dos
objetivos pensados no referido projeto.
Em meados de 2017, o projeto foi apresentado às famílias e crianças de uma turma de
terceiro ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal de ensino da cidade de
Campo Grande/MS.
Por ocasião dessa reunião foram apresentados os objetivos do projeto, o convite para
participação das crianças, informações sobre a execução do projeto em anos anteriores,
apresentação da equipe de trabalho, entre outras ações relativas à execução do projeto naquele ano.
As pessoas responsáveis pelas crianças assinaram uma autorização para a criança participar das
ações do projeto e, também, cada uma delas concordou com a participação assinando seu referido
documento.
Após o retorno das férias do meio do ano, as crianças autorizadas a participar do projeto
iniciaram a formação e produção do filme. A participação envolvia conhecer a história do cinema,
realizar leituras, assistir aos vídeos e filmes, aprender a manusear máquina fotográfica, executar
vídeos-experiência, trabalhar em grupo, produzir materiais, discutir sobre as temáticas de cada
encontro, refletir sobre ser criança, conhecer sobre o direito das crianças, produzir roteiro,
storyboard, capturar as imagens, entre tantas outras ações que envolvem o fazer filme e a
construção da linguagem cinematográfica.
Os encontros aconteciam, em geral, uma vez por semana por quatro horas. Esses momentos
em que as crianças estavam envolvidas pelas dinâmicas do projeto ora eram mediadas de forma
individual ora em grupos. É possível afirmar que após o início das atividades do projeto a turma
ficou mais integrada e o trabalho em grupo fluía mais, ou seja, as crianças foram aprendendo como
trabalhar em grupo, como trabalhar para um objetivo comum. No caso, em especial, foi para a
produção do filme. Mas, foi possível observar essa integração em outros momentos, como na
elaboração de trabalhos coletivos para além do projeto.
Durante o segundo semestre de 2017 a rotina do projeto preencheu a esperança e a felicidade
das crianças. Elas relatavam com bastante expectativa e alegria a vinda da equipe, diziam sobre o
que faziam durante as aulas e as dinâmicas do projeto com bastante entusiasmo. Sentiam-se
queridas por todas as pessoas envolvidas no projeto e retribuíam com amor e dedicação à produção
do filme.
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O envolvimento das integrantes do projeto e das crianças possibilitou que o projeto fosse
executado em uma turma de crianças com faixa de idade menor do que o de costume das ações
desenvolvidas no projeto. Esse foi o primeiro ano que o projeto ocorreu em uma turma de crianças
com 7 e 8 anos, anteriormente o projeto havia sido executado com crianças de 9 a 12 anos.
No ano de 2017, o filme de animação produzido no âmbito do projeto recebeu o nome “Eu
protejo meu corpo”. Para que fosse possível essa produção as temáticas de direito das crianças,
violência, ser menino e ser menina, perpassaram os encontros de forma sistemática, propiciando
novos conhecimentos para as crianças como o Disque 100, Conselho Tutelar, cuidado de si, entre
outros assuntos importantes para a formação humana. O filme produzido, de acordo com Xavier
Filha (2019), expõe, de forma narrativa, os cuidados e formas de proteção que as crianças devem ter
para se proteger e também buscar ajuda em situações de vulnerabilidade.
O filme foi baseado no livro infantil “Do meu corpo eu cuido e protejo” de autoria de Tina
Xavier (2014), com ilustrações de Lorena Martins.
A autora descreve o livro:
Ele tem por objetivo mediar a discussão sobre corpo e construir a possibilidade de
autocuidado e autoproteção pela própria criança. Inicia-se instigando o/a leitor/a a
pensar sobre seu próprio corpo, sobre suas possibilidades de brincar, pular, descobrir o
mundo e de sentir prazer. A partir de imagens que expressam cenas cotidianas, orienta
sobre como cuidar do corpo e o proteger. Ao longo do livro, textos e ilustrações
estimulam as crianças a pensar sobre seus corpos e sobre como se apropriar deles, para
aprender, com isso, a se cuidar e a se proteger. Para a construção desse repertório
corporal e reflexivo, estabeleci vários pressupostos ao longo da narrativa; o primeiro
deles é de que o corpo pertence à criança. É ela que tem o direito de descobri-lo, de
receber e dar-lhe carinho. Outro pressuposto é o direito da criança de conhecer o
próprio corpo, atribuindo nomes apropriados às partes a que comumente damos
apelidos. Não se descarta esta prática para indicar nossas partes íntimas, mas saber os
nomes corretos de algumas delas é importante em caso de necessidades de comunicar
possíveis violações. Em consequência, a criança pode receber carinho, mas cabe só a
ela fazer carinhos em determinadas partes do seu corpo. Cabe a ela o prazer da
descoberta, da possibilidade da vivência dos inúmeros prazeres corporais. O outro
pressuposto é de que o segredo deve ser ponderado. Ter segredos é bom; mas há
segredos que não devem ser guardados, em especial os que violam os corpos das
crianças. Neste caso, o livro instiga a criança a buscar ajuda de uma pessoa adulta. Se
esta pessoa não acreditar na criança, o livro sugere o seguinte: “se ela [pessoa adulta]
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não acreditar, procuro outra pessoa, até alguém me ajudar” (p. 17). Por fim, o último
pressuposto é de que a criança deve se cuidar e proteger, mas, sobretudo, deve ser
cuidada e protegida. O livro traz sugestões de autoproteção a ser realizada pela
própria criança: dizendo não; contando os segredos que não devem ser guardados e
buscando ajuda. Termina com a informação de que ela tem direito a crescer com
alegria e a descobrir seu corpo; mas é também informada de que nem todas as pessoas
adultas têm o propósito de ser agressivas e violadoras (XAVIER FILHA, 2016, p.
144).

A citação, apesar de longa, é elucidativa sobre vários aspectos teóricos que estão também
presentes no filme produzido pelas crianças e que foram alvo de discussões nos encontros do
projeto com as crianças. A questão da violência contra as crianças é uma problemática complexa
que precisa ser discutida por todas as pessoas, inclusive pelas crianças nas escolas. Também com
elas deve-se tratar das temáticas levantadas no livro dentre elas, das crianças autocuidarem-se e
autoprotegerem-se. Elas percebem-se como detentoras de seu próprio corpo e, também, aprendem a
buscar ajuda em situação de perigo ou de violência, como prevê a legislação vigente. As crianças
ficaram ávidas por discutir e debater o tema e sentiram-se fortalecidas para falar sobre essas e
outras ideias nos encontros do projeto, e em outros momentos das aulas, intervalos, bem como em
outras aulas: nas de ciências e de educação física quando o assunto era sobre corpo e cuidado.
O que urge salientar é a possibilidade desafiadora do projeto de propiciar espaço para o
diálogo de temáticas que dizem respeito às crianças e que possam construir com elas possibilidades
de elas próprias encontrarem formas de se proteger e poder falar entre si e com o grupo de pessoas
adultas da equipe do projeto. Elas continuavam a conversa, diálogo e discussões nos outros dias
letivos, isso se materializava em muitas ações e atitudes das crianças.
Em especial, uma aluna que participou do projeto relatou que após sua participação nos
encontros e atividades sentia-se segura e feliz. Outra aluna relatou sentir-se livre por ter aprendido
sobre as temáticas vivenciadas por meio do projeto.
O que mais chama atenção nos relatos das crianças é o fato de elas se sentirem felizes por
participar do projeto, pela possibilidade de criar algo novo em suas vidas, mas, sobretudo, pelo
respeito e confiança que sentiam todos os dias durante o projeto.
Outro aluno enfatizou a importância de ter aprendido sobre as diferenças, e muitas crianças
indicaram em suas falas como o processo de produção de um filme é difícil e que é preciso muita
paciência para alcançar êxito.
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Todos os relatos demonstraram o amor e afetividade que percorreram o projeto nos
momentos em que ele aconteceu naquela turma, e a possibilidade de continuar com a mesma turma
no ano de 2018 para mais uma produção de filme de animação foi algo novo e desafiador.
Então, no ano de 2018, o projeto retornou à escola em meados do ano para iniciar a
produção de um novo filme com as crianças que já haviam participado no ano anterior. A proposta
foi encaminhada novamente para aprovação da escola e das famílias, devidamente aceita, os
trabalhos foram iniciados no final do 2º bimestre do referido ano.
A dinâmica de 2018 foi um pouco diferenciada do ano anterior. Em 2017 tivemos a
participação de 25 crianças no projeto e no ano seguinte 14. Essa mudança aconteceu em razão de
transferências para outras escolas, troca de turno, entre outras prerrogativas pessoais. Desse modo, o
trabalho ficou mais dinâmico, considerando ainda que as crianças já tinham experiência na
produção de um filme.
Entretanto, foi necessário retomar alguns conceitos e teorias sobre a produção de filmes,
uma vez que as crianças não se lembravam com detalhes da história do cinema, do funcionamento
dos brinquedos ópticos, da produção de materiais, entre outros. Isso ocorreu, porque a proposta para
o filme do ano de 2018 foi o de contar em forma de animação parte da história do cinema e da
experiência delas próprias de produzir cinema brincando.
No ano de 2018 a temática priorizada foi o cinema e a vivência de fazer cinema de animação
pelas próprias crianças.
Os materiais produzidos durante o ano de 2018, quando encaminhados para a edição foram
suficientes para gerar três filmes de animação, cujos títulos são: “Princesa Pantaneira responde”,
“Brincar de fazer cinema com crianças” e “Princesa Pantaneira YouTuber”. Todos produzidos
coletivamente entre as 14 crianças e pessoas adultas do projeto durante 2018.
Dois momentos muito relevantes nos dois anos de projeto foram as culminâncias
acontecidas em 7 de dezembro de 2017 e 7 dezembro de 2018. Nesses momentos de culminância
anual do projeto as crianças foram as protagonistas dos eventos, com exposição dos trabalhos
desenvolvidos durante o ano com elas: fotos, cenários, personagens, vídeos-experiência, making-off
e, principalmente, por meio de suas falas sobre o projeto durante uma tarde regada por muita
emoção, gratidão e lançamento dos filmes produzidos durante o ano correspondente.
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PAUSA NECESSÁRIA: BORBOLETAS E O PROCESSO FORMATIVO
“Borboletas são tão belas,
e o que seria delas se não pudessem voar?”
(Luciana Mello)

A primavera é o momento das borboletas. Momento este que envolve as belezas, as vidas
que florescem, que renascem, que pulsam. As flores, os cheiros e os sentimentos estão presentes em
cada suspiro.
As borboletas que enfeitam e dão vida a cada primavera, inicialmente são lagartas com suas
formas e cores muito diferentes, passam por um processo de “autoconhecimento”, em que se
fecham em si, em seus casulos e depois de um tempo, de autorreflexão, eclodem belas e a partir
desse momento desenvolvem a possibilidade de voar.
Pensar as borboletas como uma metáfora para as possibilidades de voos que nossas crianças
podem e devem alçar durante todo o processo formativo é uma forma de admitir que o processo de
aprendizagem é esse momento de reflexão e conhecimento.
Embora para as borboletas esse processo seja solo, para nossas crianças desenvolverem as
possibilidades de altos voos esse processo pode e deve ser feito coletivamente, com trocas de
experiências concretas, em que elas ensinam e aprendem simultaneamente.
E o que será de nossas crianças se não puderem voar?
Essa pergunta funciona como motivação para pensarmos a nossa formação e,
consequentemente, a formação das crianças. Na atualidade, acreditamos que ensinar e aprender
sobre temáticas como violência, ser menino e ser menina, direitos humanos podem funcionar como
uma ponte para uma sociedade mais equânime, sem fome, sem tortura, sem violência. Desse modo,
momentos como os propiciados pelo projeto “Brincar de Fazer Cinema com Crianças” certamente
funcionam para a promoção da formação cidadã e para o processo de ensino-aprendizado integrado
ao desenvolvimento humano.
O tempo de um artigo com o relato de experiência precisa ser suficiente. Por isso, descrever
cada encontro e as formas de trabalho, deixariam a escrita e, consequentemente a leitura, extensas,
repetitivas e talvez cansativas. Mas, o que de fato desejamos demonstrar com essa exposição de
acontecimentos é que propiciar trocas respeitosas com as crianças parece ser um caminho
necessário para a Educação, em todos os níveis.
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É possível afirmarmos tal necessidade porque, atualmente, não se constrói uma sociedade
que preconiza a igualdade entre as pessoas de forma autoritária e que corrompe os direitos
humanos, ou seja, que destrói os direitos fundamentais para a existência humana. Então, por que
não integrar à educação e ao processo de construção do conhecimento uma educação respeitosa?
As perguntas podem servir como propulsoras de ideias, de proposições e sonhos. O
questionamento anterior deve servir como reflexão. Porquanto, queremos esse tipo de educação
para viabilizar caminhos que podem/devem ser percorridos para a formação integral, crítica,
problematizadora e, sobretudo, respeitosa.
Por fim, e não menos importante, não é possível deixarmos de registrar a necessidade de
políticas públicas que invistam em educação, para pensarmos na construção de novos sujeitos e
novas culturas e sociedade para os próximos 20, 30, 40 anos. Como é possível garantir uma cultura
inclusiva e, sobretudo, humana, se não priorizarmos a educação?! As ações do projeto que
descrevemos aqui trazem a necessidade da inclusão da diferença, da opinião das crianças, da
participação ativa e efetiva de cada uma delas na escola e na sociedade.
Que projetos como esse apresentado neste ensaio possam ser financiados e continuados!
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Resumo
O presente artigo tem por objetivo descrever a trajetória da produção de quatro filmes de animação, ao
longo de dois anos consecutivos, no âmbito de um projeto de extensão de uma universidade federal no
interior do Brasil, sob o olhar atento e sensível da professora regente da turma do terceiro e do quarto
anos do Ensino Fundamental. Ao longo da trajetória da produção dos filmes, as crianças participaram
de todo o processo de produção dos filmes de animação, discutiram assuntos que lhes dizem respeito:
sobre corpo, violência contra crianças, direitos humanos, cinema e infância. As discussões e debates
extrapolaram os horários semanais das atividades do projeto e continuaram nos microcotidianos dos
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outros dias letivos, extravasaram os outros conteúdos escolares que inundam as relações pedagógicas
das crianças entre si e delas com a professora. Muitas crianças se diziam mais confiantes e seguras após
as discussões sobre corpo, sobre autocuidado. Outras mostraram-se mais participativas trabalhando em
grupo e em trabalhos cooperativos. Eu, como professora, repensei o meu fazer pedagógico, como parte
da equipe e, como docente, no dia a dia com as crianças, mediado com as ações do projeto, com a
magia do cinema, com a criatividade e as aprendizagens constantes. Ao longo dos anos 2017 e 2018
foram produzidos quatro filmes de animação: em 2017, ‘Eu protejo meu corpo’ que teve como
propósito discutir sobre o conhecimento do corpo e para a criança aprender sobre autocuidado e
autoproteção; em 2018, a temática foi sobre o cinema de animação e o foco foi a experiência das
crianças em produzir filmes – os filmes foram: “Princesa Pantaneira responde”, “Brincar de fazer
cinema com crianças” e “Princesa Pantaneira YouTuber”.
Palavras-chave: Fazer cinema com crianças; Práticas pedagógicas; Cinema de animação.
CINEMA E EDUCAÇÃO NO FAZER CINEMA COM CRIANÇAS: VER, FRUIR, PENSAR E
FAZER CINEMA COM CRIANÇAS
Constantina Xavier Filha – UFMS

VER, FRUIR, PENSAR E CRIAR FILMES DE ANIMAÇÃO BRINCANDO COM AS
CRIANÇAS
O cinema de animação tornou-se uma paixão em minha vida, especialmente a partir de
2001, quando um mundo mágico se abriu à minha frente. Foi quando comecei a frequentar o
Festival Internacional de Cinema de Animação, Anima Mundi, em São Paulo. Um novo universo,
colorido, intrigante e pulsante se revelou e me pôs em movimento até os dias de hoje. No início,
também vivi a experiência das primeiras realizações de “pôr a mão na massa” ao realizar as oficinas
dos Estúdios Abertos do Festival, com criação de personagens em massinhas e desenhos 2D. Logo
conheci o projeto Anima Escola, desenvolvido pelo festival com o objetivo de formação docente e
de difusão da linguagem do cinema de animação para crianças e professores/as das escolas. Tudo
isso instigou em mim o desejo de aliar o cinema de animação com a minha atividade de professora
universitária. Por não ter formação nas áreas de artes e cinema, não sabia como realizar tal intento.
Fui alimentando esse desejo à medida que ia anualmente ao festival. Passei a ser fiel seguidora de
uma de suas sessões, chamada “Futuro Animador”, que exibe filmes feitos e produzidos por
crianças e adolescentes em escolas. Continuei a persistência de desenvolver e produzir esse tipo de
animação no campo da educação, o que me decidiu a investir em cursos que versavam sobre
cinema, artes e alguns poucos cursos de cinema de animação, à época pouco comuns,
particularmente sobre animação.
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No ano de 2008 e 2009, coordenei o projeto de extensão “Educação para a Sexualidade,
Equidade de Gênero e Diversidade Sexual: práticas e materiais educativos”, com o apoio da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC). Nesse projeto,
além dos momentos sistematizados de formação continuada – com a discussão teóricometodológica sobre os temas sexualidades, gênero e diversidade sexual –, tinha por objetivo
produzir materiais educativos. Foi então que me deparei com a possibilidade de realizar o objetivo
de aliar a discussão teórica da formação com a linguagem do cinema de animação. Estabeleci
parceria com o Anima Escola – instituição criada pelo festival Anima Mundi –, anteriormente
mencionado, para o desenvolvimento de oficinas de produção de filmes de animação com dois
grupos de professoras e cursistas do referido projeto. Antes da chegada do grupo de monitores/as,
construímos o argumento de dois curtametragens e depois trabalhamos a linguagem do cinema de
animação, a finalização do roteiro, a criação de personagem e filmagem dos curtas. Esta foi minha
primeira experiência em produção coletiva, investida em dois filmes de animação, que acabaram
por compor o Kit de Materiais Educativos de Educação para a Sexualidade, para a Equidade de
Gênero e para a Diversidade Sexual, sob minha coordenação.
A experiência foi importante e intensa para observar o processo pedagógico da produção do
cinema de animação e reacender o desejo de viver esse processo com crianças. Isto veio a ocorrer
no ano seguinte – 2010 –, com outros projetos de pesquisa e extensão. Foi então, nesse ano, que o
meu desejo pode concretamente ser realizado, com a produção coletiva do primeiro filme de
animação, produzido coletivamente com as crianças em uma escola pública municipal de Campo
Grande, Mato Grosso do Sul. A partir daí, não paramos mais; praticamente todos os anos
produzimos um ou mais filmes. Também não parei mais de estudar, fazer cursos para novas
aprendizagens e realizar trocas de experiências sobre a temática. Neste período, realizei um estágio
de pós-doutorado na Unicamp, no período de 2014-2015; no momento, realizo um segundo pósdoutorado pela Unirio (2019-2020).
Os filmes produzidos ao longo de todo esse processo foram produzidos em escolas públicas,
no âmbito de projetos de pesquisa e extensão de uma Universidade Federal, em que atuo como
docente. As crianças participam de todo o processo de forma lúdica, colaborativa e cooperativa,
sempre brincando. Fazemos coletivamente o roteiro, escolhemos a técnica de animação,
construímos as personagens, os diálogos, os áudios e efeitos, a filmagem e o planejamento da
edição. Ao final, elas participam de um seminário na universidade para a estreia do filme e
apresentação das ações do projeto à comunidade acadêmica. Um encontro análogo é realizado na
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escola para o público da escola, e demais integrantes da comunidade escolar, dentre eles, os/as
familiares das crianças.
A cada ano que vamos à escola para realizar um projeto com as crianças, trabalhamos um
dos nossos temas de pesquisa: gênero; corpo; sexualidade; diversidades/diferenças; violência contra
crianças; direitos humanos; autocuidado. A partir daí, desenvolvemos ações para desencadear a
imaginação e a criatividade das crianças para a produção de todas as etapas do filme até a sua
finalização. Ao longo de toda a trajetória dos projetos já produzimos 12 filmes de animação com
turmas de 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Os filmes são os seguintes: “Jéssica e Júnior no
mundo das cores” (3 min., 2010); “A Princesa Pantaneira” (9 min., 2012); “Ser criança em Campo
Grande: um documentário animado” (6 min., 2011); “Queityléia em perigos reais” (9 min., 2012);
“Direitos das crianças: uma aventura intergaláctica” (9 min., 2013); “João e Maria: dos contos à
realidade” (9 min., 2013); “Cantando os direitos das crianças” (10 min., 2016); “Eu protejo o meu
corpo” (8 min., 2017); “Mariquinha no mundo da imaginação” (10 min., 2018); “Brincar de fazer
cinema com crianças” (10 min., 2018); “Princesa Pantaneira responde” (8 min., 2018); “Princesa
Pantaneira YouTuber” (6 min., 2018).
No decorrer do processo de vivência dos projetos de produção de filmes de animação, de
2010 a 2018, pude rememorar e rever-me como pesquisadora, amante do cinema de animação,
professora e politicamente comprometida com os direitos humanos. A opção pela escola pública,
como locus das experiências dos projetos, se deveu à possibilidade de ela me permitir pensar, eu e
equipe (composta por acadêmicas e acadêmicos do curso de Pedagogia), com crianças que nem
sempre teriam a oportunidade de ver filmes com linguagem não padronizada, deles fruir e também
viver a experiência de fazer cinema. Foram essas experiências com o cinema – utilizadas com a
finalidade de desencadear o pensamento sobre nós mesmas/os, sobre a/o outra/o e sobre o mundo,
entender os processos de ‘encontro’ com o cinema nas experiências de ver e fazer cinema com
crianças – que me instigaram a estar e a trabalhar com elas durante todos esses anos.
As experiências realizadas nos projetos foram sistematizadas em etapas de ação e de
trabalho com as crianças. A primeira, denominada de “brincar de pensar em si e no mundo”,
consiste em conhecer o que elas pensam sobre o tema escolhido. Várias metodologias de pesquisa
são realizadas, como a roda de conversa, a elaboração de pequenos textos e desenhos, a produção de
pequenas histórias individuais ou coletivas. Nessa etapa, é importante destacar suas falas e saberes.
Também se pretende desenvolver a capacidade de pensar sobre temas e assuntos pouco debatidos
na escola, voltados especificamente ao público da infância. A exibição e fruição de filmes, muitos
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deles também feitos por outras crianças, são momentos de extrema riqueza para desenvolver o
pensamento e a capacidade estética e ética para sentir, colocar-se no lugar de outra pessoa, pensar
sobre si, realizar a empatia, deliciar-se e emocionar-se com as cenas dos filmes. Outro momento
vivenciado nos projetos foi a produção coletiva do filme de animação. Chamei a esta etapa de
“fazer cinema brincando”. As crianças participam de todo o processo de pré-produção, produção e
do planejamento da pós-produção, até a sugestão final para a edição dos filmes.
A última etapa, a de “ver e pensar o filme”, é o momento de socializar com pessoas adultas e
crianças o filme produzido coletivamente. As crianças falam sobre o processo na universidade,
participando de uma mesa-redonda, e também quando o exibimos na escola para outras/os alunas/os
e familiares.
A seguir, descrevo alguns dos questionamentos provocados pelas experiências vividas,
assim como sobre alguns dos pressupostos teórico-metodológico-políticos utilizados nos projetos de
produção de filmes de animação com crianças.
PRINCÍPIOS ÉTICO-ESTÉTICO-TEÓRICO-METODOLÓGICO-POLÍTICOS DO FAZER
CINEMA COM CRIANÇAS
O fazer cinema com as crianças, ao longo de quase uma década, me tem feito pensar sobre
os princípios teórico-metodológicos-políticos e afetivos que fomos construindo com as crianças.
Denomino a esses princípios que nos orientam nessas trajetórias de ético-estético-teóricometodológicos e políticos. Venho pensando sobre eles em outros textos nos últimos anos; em cada
um deles, aprofundo os temas e os repenso; com isso também ressignifico minhas ações como
pessoa adulta e profissional.
A seguir descrevo alguns dos princípios ético-estético-teórico-metodológico-políticos do
fazer cinema com crianças.
A criança como sujeito ativo, criativo, produtor de cultura e ávido por discutir assuntos de seu
interesse e de produzir ideias e filmes
A criança já foi pensada no passado como um ser ‘sem fala’ e, daí, ‘sem pensamento’.
Nossos projetos propiciaram formas diferentes de pensar a criança e de ela própria exercitar e
construir o pensamento e ações como sujeito ativo e em condições de pensar e argumentar sobre
assuntos que lhes dissessem respeito. Isto só foi possível por havermos reservado espaço para
escutá-las, para instigá-las a pensar. No decorrer dos projetos, acreditamos que elas, não são
sujeitos passivos diante do cinema. “No ato de ver e assimilar um filme, o público o transforma e
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interpreta, em função de suas vivências, inquietações, aspirações, etc.” (BERNARDET, 2012, p.
84). Rosália Duarte também analisa esta questão afirmando que “[...] o olhar do espectador nunca é
neutro, nem vazio de significados. Ao contrário, esse olhar é permanentemente informado e dirigido
pelas práticas, valores e normas da cultura na qual ele está imerso” (DUARTE, 2002, p. 67). As
ações desenvolvidas nos projetos visaram a aprender junto com as crianças à medida que
propúnhamos atividades individuais e coletivas de pensamento entre crianças e pessoas adultas. As
crianças não nascem sabendo pensar; isto se vai construindo à medida que lhes são propiciados
espaços para que o pensamento se construa em interação com momentos de diálogo e de fruição de
filmes e livros que se desenvolvem ao longo dos projetos.
Produção de questionamentos e de pensamento sobre as temáticas de gênero, violência contra
crianças e direitos humanos
O exercício do pensamento foi constantemente acionado nas ações dos projetos. Repito o
que já disse, que pensar não é algo inato na vida dos sujeitos, pois, pensar é coisa que se aprende.
Escreve Gallo, a partir de conceitos deleuzianos, que o “pensar é experimentar o incômodo do
desconhecido, do ainda-não pensado e construir algo que nos possibilite enfrentar o problema que
nos fez pensar” (2012, p. 72). O que se buscou, nas várias experiências dos projetos, foi propiciar
momentos de livre pensamento sobre assuntos nem sempre aceitos e/ou debatidos com o público
infantil em escolas brasileiras. Discutir as temáticas selecionadas com crianças no Brasil vem se
mostrando um enorme desafio nos dias atuais. Vivemos um período de obscurantismo em relação às
discussões de gênero e sexualidades nas escolas brasileiras. Ideias errôneas e equivocadas inundam
as redes sociais, provocando pânicos morais nos familiares das crianças e na sociedade como um
todo. As discussões escolhidas são realizadas em momentos de resistência ao se propor as ações dos
projetos.
Ações de resistência nos microcotidianos das escolas
Foucault, ao conceituar o poder, escreve que “lá onde há poder há resistência e, no entanto
(ou melhor, por isso mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao
poder” (1997, p. 91). Onde há poder, há resistência: é por esta possibilidade de vivência nos jogos
de poder que, politicamente, venho agindo na universidade, na docência, na vida pessoal e
profissional e, sobretudo, na ação de extensão e pesquisa com as crianças na escola. Penso que
várias das ações desenvolvidas com elas tiveram caráter político no sentido de pensar o
microcotidiano da escola e o seu próprio, os direitos de crianças, as formas de resistência possíveis
em nosso comprometimento diário, além dos momentos ético-político-teóricos trilhados e
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vivenciados com as crianças. O tema da violência, temática central dos projetos mais recentes,
assume um papel de proteção às crianças. No Brasil, o fenômeno contra elas assumiu proporções de
saúde pública, tão grave é a violação de seus direitos, e de preocupante alcance, indo da infância à
adolescência. Essas temáticas foram discutidas com elas de forma que pudessem interagir na
discussão e também pudessem pensar em atitudes de autoproteção.
Ludicidade e brincadeira na produção de filmes com as crianças
Denominei a esta etapa, nas ações dos projetos, de “fazer cinema brincando”. As crianças
participaram de todo o processo de pré-produção, produção e planejamento da pós-produção com
ideias para a edição dos filmes. A questão que se destaca, dentre tantas, era a de por que produzir
com crianças. Sabemos que elas são consumidoras vorazes da linguagem audiovisual, sobretudo de
filmes, dentre eles, os de animação. Elas, porém, difícil ou muito eventualmente, participam do
processo de produção dos filmes. As ações do projeto possibilitam à criança viver esse processo de
forma lúdica. Bergala (2008) assegura o papel primordial da escola nos encontros propícios e
promissores com a arte do cinema. Ressalta que “os mais belos filmes para mostrar às crianças não
são aqueles em que o cineasta tenta protegê-las do mundo [...].” (BERGALA, 2008 p. 98). Para o
autor, deve-se propiciar o encontro com filmes que possam ‘tocar’ crianças e adolescentes para
torná-los sujeitos que “sentem e pensam a sua própria prática” (p. 176), a própria existência. O
autor também enfatiza que esse encontro se dá por intermédio de atos de criação. “A escola, se
quiser abordar o cinema como arte, tem que livrar-se uma vez por todas da velha ideia escolástica
de que há um bom modo, e um só, de se dizer alguma coisa e de se filmar uma cena, ou um plano,
no cinema” (BERGALA, 2008, p. 162). Ele pergunta para que e para quem se filma na escola.
Ressalta a importância do processo em vez do produto: “Em situação escolar, o objetivo primeiro
da realização não é o filme realizado como objeto-filme, como ‘produto’, mas a experiência
insubstituível de um ato, mesmo modesto, de criação. No gesto de fazer, há uma virtude de
conhecimento que só pode passar por ele” (BERGALA, 2008, p. 173). Em nossas experiências com
crianças propusemo-nos projetos em cooperação e vivência a pensar juntos, a discutir ideias, a
partilhar conhecimentos, a produzir coletivamente de forma lúdica, dialógica, colaborativa e com
muita brincadeira, mesmo que se tratasse de assuntos muito sérios. O que quero ressaltar é que o
produto ‘filme’ era almejado, mas o processo de o fazer e sobre ele pensar, pensar sobre si, sobre as
outras pessoas e o mundo foi a experiência mais transformadora e importante que vivemos.
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O exercício de pensar sobre si, sobre a/o outra/o e sobre o mundo pela janela do cinema
Bergala (2008) assegura que a “escola representa, hoje, para a maioria das crianças, o único
lugar onde esse encontro com a arte pode se dar” (p. 32). Vai além, ao afirmar que “se o encontro
com o cinema como arte não ocorrer na escola, há muitas crianças para as quais ele corre o risco de
não ocorrer em lugar nenhum” (p. 33). O autor é enfático ao assegurar o papel primordial da escola
nesses encontros, proveitosos e promissores com relação à arte do cinema. Nas ações dos projetos,
além do exercício do pensamento, os que participávamos, tínhamos como propósito pensar sobre e
com os filmes, promovendo momentos de fruição. Como assegura Bergala, talvez as crianças, sem
essas oportunidades oferecidas pela escola, não teriam outros momentos para essas experiências de
encontro com o cinema. Juntamente com estes momentos, os projetos têm propiciado às crianças o
encontro consigo mesmas. O trabalho ético e estético pode ser trilhado nas relações estabelecidas
entre os sujeitos, adultos/as e crianças, na medida em que o pensamento se volta para a vida de cada
um. A elaboração do trabalho ético, como diz Foucault, que se efetua sobre si mesmo, ocorre “não
somente para tornar seu próprio comportamento conforme a uma regra dada, mas também para
tentar transformar a si mesmo” (FOUCAULT, 2014, p. 34). A partir de muitas das atividades
propostas pelos projetos, as crianças puderam, brincando, fazer a experiência, segundo Foucault, de
“tomar a si próprio como objeto de conhecimento e campo de ação para transformar-se” (2014, p.
48). O trabalho ético, para o filósofo, ocorre ao “estabelecer relações de si para consigo” (2014, p.
49) e também para se ocupar consigo mesmo. Este trabalho não é solitário e egoísta. O cuidado de
si, continua o filósofo, não é um exercício de solidão: “Não constitui um exercício de solidão, mas
uma verdadeira prática social” (FOUCAULT, 1985, p. 57). O cuidado de si está em relação direta
com o pensamento e a ação sobre si e sobre a/o outra/o. A partir de muitas das atividades propostas,
as crianças puderam, brincando, executar a experiência de “tomar a si próprias como objeto de
conhecimento e campo de ação para transformar-se” (FOUCAULT, 2014, p. 48).
O cinema que nos faz pensar
Concordo com Ismail Xavier quando afirma que “um cinema que “educa” é aquele que
(nos) faz pensar – e que (nos) faz pensar não somente sobre o cinema em si mesmo, mas,
igualmente, sobre “as mais variadas experiências e questões que ele coloca em foco”” (XAVIER,
2008, p. 14). O cinema que nos faz pensar, questionar nossas vivências e experiências, pensar
diferente a partir das ‘janelas’ que estabelecemos com a linguagem cinematográfica, torna-se
instrumento para a constituição ético-estética de nós mesmas/os. As crianças, na maioria das vezes,
são alijadas desse processo, tornando-se consumidoras vorazes de filmes, sobretudo os de
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animação, sem um diálogo ou sem sua participação no processo de pré-produção, produção e pósprodução. O cinema, então, é um instrumento poderoso para nos fazer pensar, questionar o que
somos e o que queremos ser. O ato de fazer cinema igualmente nos coloca como sujeitos ativos
nesse processo, fazendo o pensamento virar ação na medida em que produzimos ideias, roteiros e
transformamos o abstrato, as ideias, em ‘realidade’, a partir de imagens em movimento e sons.
Integração entre o saber da cultura da infância e o saber acadêmico
Os desafios vividos e os pressupostos teórico-metodológicos dos projetos de extensão e de
pesquisa partiram da premissa de que as crianças são seres sociais e produtores de cultura (CRUZ,
2008; SILVA; BARBOSA; KRAMER, 2008; KARLSSON, 2008; SARMENTO, 2005), pois são
sujeitos pensantes e produtores de saberes sobre temas estudados, que foram, dentre outros: gênero,
situações de violência contra a infância; direitos humanos e estratégias de se autocuidar e
autoproteger. Interessou-nos estar com as crianças, ouvi-las, ponderar com elas os assuntos
considerados importantes, e sobre eles refletir, oportunidades nem sempre oferecidas pelas escolas
brasileiras. Um dos propósitos dos projetos era a construção coletiva de conhecimentos entre
pessoas adultas e crianças, bem como a promoção de metodologias criativas e inovadoras nos
campos da educação, dos direitos humanos e da produção de filmes de animação. Insistimos no
propósito da construção coletiva de filmes com crianças de escolas públicas. Por este motivo, essas
ações merecem destaque pela autenticidade, criatividade, inovação e engajamento político da
universidade com a escola pública. Isto permitiu que se realizassem ações que promoveram o
diálogo, a construção de conhecimentos entre crianças e pessoas adultas, tendo como produto
pretendido a socialização das informações, a provocação da reflexão, o diálogo sobre questões que
envolvem o cotidiano de muitas crianças com temas como a violência contra elas e os direitos
humanos. O produto final dos projetos – o filme – visa a atingir um grande grupo de crianças que
poderão assisti-lo, discutir a produção feita por seus iguais, discutir questões que lhes digam
respeito, questionar os ditames adultocêntricos que imperam na produção cultural para crianças.
Espaço de liberdade de livre pensamento e de vivências de gênero
Os espaços propiciados pelos projetos possibilitam o diálogo e a multiplicidade de
pensamento. Buscamos construir momentos em que todas as crianças possam ser respeitadas em
suas opiniões e que possam pensar sobre elas, bem como também possam realizar todas as
atividades de fazer cinema brincando, livres das amarras da normatividade de gênero. É comum ver
os meninos se disponibilizarem a manipular as personagens ‘bonecas’ na filmagem, ou de fazerem
seus figurinos, por serem alijados socialmente das brincadeiras de boneca destinadas culturalmente
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somente às meninas. Meninas e meninos assumem protagonismos igualitários. Estamos
constantemente dialogando e discutindo sobre as normatizações de gênero nas cores dos cenários e
figurinos, nas atitudes das personagens, nos roteiros dos filmes. Todas as pessoas participam da
limpeza do espaço ao final de cada dia de trabalho; todas têm voz e vez, independente de seus
gêneros, vivenciando a igualdade e a equidade na produção dos filmes e isso também se reflete nos
roteiros.
Fazer cinema com crianças, resistências e (des)propósitos
Já discuti anteriormente sobre o fato de as resistências diárias levantadas nos projetos
tomarem conta do ambiente de trabalho das escolas e das crianças nas escolas, de modo a produzir
com elas e com elas propor pensamentos e discussões sobre temáticas nem sempre aceitas de parte
delas e/ou das escolas. A respeito da afirmação de Foucault de que onde há poder há resistência,
posso confirmar que, no decorrer dos anos, resistimos muito. Foram diversas as formas de
resistência cotidiana encontradas; variavam a depender de cada realidade escolar e do decorrer dos
anos, como: tentar dialogar com as pessoas adultas a respeito da importância e da necessidade
dessas temáticas com as crianças; a de que elas não estariam perdendo “conteúdos” ou tempo ao
participar dos encontros proporcionados pelos projetos; resistir em continuar o projeto nas escolas;
resistir em continuar o projeto na universidade, apesar de não se dispor de quase nenhum recurso
financeiro que custeasse o projeto, além dos recursos pessoais da pesquisadora e coordenadora.
Resistir é uma das ações políticas mais importantes que nos têm alimentado ao longo desses anos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar e repensar as vivências nos projetos com as crianças é algo que venho realizando
frequentemente nos últimos anos, especialmente neste momento de pausa para reflexão no período
de estudos no estágio de pós-doutorado. Segundo Larrosa (2014), “a experiência é o que nos passa,
o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece, ou o que toca”
(LARROSA, 2014, p. 18). Repensar as experiências da trajetória e dos projetos vividas com as
crianças exige disponibilidade de escuta; exige repensar experiências singulares que nos
transformaram e que jamais serão repetidas. Nessa trajetória, vivemos um labirinto de emoções e
experiências teórico-metodológicas que nos impeliram a um compromisso ético-político-teórico
com a pesquisa e a extensão universitária. As experiências singulares e coletivas vividas remetem a
sensações e sentimentos que jamais se repetirão e por isso merecem ser (re)contados para os
podermos registrar, socializar e problematizar. As crianças devem e merecem ser ouvidas, podem e
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

272

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

devem se expressar; têm o direito de aprender a pensar e a dialogar sobre assuntos nem sempre
“aceitos” para serem manifestados, pensados e discutidos.
A prática de fazer cinema de animação de forma lúdica e brincante propicia às crianças
formas de construir múltiplas formas de pensar, de provocar múltiplas formas de imaginar, de
trabalhar no coletivo, de aprender com as outras pessoas, de conviver de forma mais horizontal com
as pessoas adultas. O cinema de animação é uma linguagem mágica que remete à magia, à
brincadeira, ao sonho, e também a mundos inimagináveis que podem nos fazer pensar sobre nós e
sobre outras pessoas e seres, sobre nossos medos e inseguranças. Fazer cinema com as crianças
torna as crianças sujeitos mais ativos no processo de ver, fruir e ‘consumir’/produzir artefatos
culturais. Fazer cinema com as crianças nos transformaram em pessoas adultas mais sensíveis, mais
comprometidas com o fazer docência, com a vontade de continuar a estar junto delas, escutá-las
cada vez mais e tornar a sua voz ouvida em áudios e imagens animadas.
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Resumo
O presente texto tem por objetivo apresentar e discutir a trajetória dos diversos projetos de extensão e
de pesquisa de uma universidade pública, realizados de 2010 a 2018, em escolas públicas municipais no
centro do Brasil. Foram produzidos 12 filmes de animação com a participação efetiva das crianças; elas
participam de todo o processo de forma lúdica, brincante, colaborativa e cooperativa. Fazemos
coletivamente o roteiro, escolhemos a técnica de animação, construímos as personagens, os diálogos, os
áudios e efeitos, a filmagem e o planejamento da edição. Ao final, elas participam de um seminário na
universidade para a estreia do filme e a apresentação das ações do projeto à comunidade acadêmica.
Um encontro análogo é realizado na escola para a comunidade escolar e também para familiares das
crianças. O fazer cinema com as crianças, ao longo de quase uma década, nos faz pensar sobre os
princípios teórico-metodológicos e afetivos que fomos construindo nessa trajetória. Denomino a esses
princípios de ético-estético-teórico-metodológicos e políticos. Sobre esses princípios examino
atentamente como o projeto vivencia na prática as temáticas das infâncias, dos direitos humanos, da
educação, de gênero, da ética, da estética, do livre pensamento, da cultura da infância e, sobretudo, das
resistências políticas que foram empreendidas no microcotidiano de escolas e na universidade,
especialmente em tempos tão difíceis politicamente vividos no país. Ideias errôneas e equivocadas
inundam as redes sociais, provocando pânicos morais em familiares das crianças e na sociedade como
um todo em relação as temáticas privilegiadas nos projetos. As discussões e ações realizadas nas ações
dos projetos foram vividas em momentos de resistência.
Palavras-chave: Fazer cinema com criança; Cinema de Animação; Educação; Ética.
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Resumo
O painel propõe uma discussão sobre limites, ganhos e alcances da produção audiovisual em espaços
escolares a partir do diálogo entre resultados de um estudo exploratório, do registro analítico de uma
pesquisa intervenção e do relato de uma experimentação pedagógica de produção audiovisual,
desenvolvidos por pesquisadoras diferentes, em três escolas, entre 2016 e 2019. Na apresentação de
resultados do estudo exploratório, são descritas e analisadas estratégias pedagógicas favoráveis ao
desenvolvimento de habilidades sociocognitivas em aulas de produção de vídeo, que foram
acompanhadas e registradas ao longo de um ano em uma escola pública municipal do Rio de Janeiro. O
relato da pesquisa intervenção apresenta e coloca em debate procedimentos adotados pela pesquisadora
na sensibilização de um grupo de adolescentes de uma escola pública de Juiz de Fora para análise crítica
de filmes endereçados a adolescentes e para a produção de um vídeo coletivo sobre tema relevante para
o grupo. A experimentação pedagógica de produção audiovisual, desenvolvida com adolescentes de
uma escola particular da cidade do Rio de Janeiro, é narrada à luz de conceitos e referências teóricas
contemporâneos acerca da análise das trajetórias de produção e de circulação de audiovisuais no
contexto escolar juvenil. Essas diferentes perspectivas têm em comum o pressuposto de que o
audiovisual é um artefato cultural complexo e seu uso e produção em espaços educativos implica
definição de objetivos de estratégias pedagógicas adequadas ao alcance destes, além da aquisição e
construção de conhecimentos específicos sobre o papel e o lugar da imagem na sociedade atual.
Palavras-chave: Produção audiovisual; Escola; Práticas; Pesquisa em mídia-educação.
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES
SOCIOCOGNITIVAS NA ESCOLA
Mirna Juliana Santos Fonseca – UCP

INTRODUÇÃO
Toda ação pedagógica, empreendida no espaço escolar, deve visar o desenvolvimento de
habilidades e/ou competências necessárias às aprendizagens que ali ocorrem, razão pela qual
precisam ter objetivos e procedimentos bem definidos. E isso certamente se aplica ao
ensino/aprendizagem da produção audiovisual que, segundo alguns estudos (FANTIN, 2014;
LABRUNIE, 2017) contribuiria para o desenvolvimento de habilidades sociocognitivas, tais como
capacidade de planejamento, organização de tarefas, tomada de decisões, atuação em equipe,
antecipação de resultados, entre outras.
O cinema na escola ainda figura, na maioria dos projetos realizados em contextos
educativos, de maneira instrumental, ou seja, como um suporte para ajudar na aprendizagem de
determinado conteúdo, ou como uma mídia (esta nomenclatura consegue chamar ainda mais
atenção de crianças e jovens que buscam por formas de aprender mais significativas). Fazer/ver um
filme na escola também vem atender aos professores que se mostram interessados em renovar suas
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práticas ou buscar estímulos para ensinar (OLIVEIRA, 2011). Assim, chegamos aos “novos modos
de ensinar e aprender”, tão presentes atualmente nas discussões sobre mídias na escola.
Este artigo é oriundo de minha pesquisa de doutorado em educação, finalizada em 2019.
Nele apresento, inicialmente, algumas reflexões teóricas que justificam a importância de tratar das
habilidades sociocognitvas na escola, com alguns argumentos sobre a possibilidade de atrelar isso
às atividades de produção audiovisual. Seguindo a proposta de uma análise teórica sobre o assunto,
apresento algumas habilidades que os autores de referência da área de cinema e educação indicam
ser desenvolvidas nesse tipo de atividade, auxiliando os alunos para além das atividades das
oficinas, uma vez que promovem atitudes de interação social que reverberam para outras relações e
espaços de sociabilidade.
INTERAÇÃO/COGNIÇÃO SOCIAL E SUA RELEVÂNCIA PARA APRENDIZAGEM
ESCOLAR
Para chegarmos à natureza social da cognição é importante destacarmos do que trata esse
conceito, abordado por diversas teorias, de diferentes áreas, inclusive a educação e, mais
especificamente, a educação para as mídias. Dentro desse enorme campo em que a cognição se
insere, Mondada (2002) destaca duas grandes tendências que emergiram sobre tal conceito. A
primeira delas considera que o indivíduo possui capacidades ancoradas em seu espírito ou em seu
cérebro, a partir das quais ele é capaz de raciocinar e perceber o mundo; a outra toma a cognição
como um conjunto de práticas sociais publicamente mobilizadas em ações e contextos para os/pelos
participantes. Esta última concepção se difere da primeira, ao entender que a cognição não reside
unicamente nos indivíduos, mas, sobretudo, nos coletivos, distribuída nos artefatos, estando
fortemente personificada em suas condutas corporais. Essa segunda vertente é conhecida como
cognição situada e distribuída.
“Cognição social”, por sua vez, é um conceito em disputa, usado pela linguística cognitiva e,
de acordo com Leite (2003, p. 220), pode ser definido a partir de duas teorias-padrão: a primeira
trata-a como um processo mental de concepções sobre o mundo, em que o “social” faz referência
apenas aos “objetos da cognição e a preocupação com os mecanismos psicológicos usados pelos
sujeitos para perceberem a si mesmos e aos outros.” Conhecida como concepção mentalista da
cognição social, essa teoria se utiliza de pesquisas de laboratório e questionários que analisam
respostas verbais dos sujeitos relacionadas a processos mentais internos. A outra teoria “se ocupa da
natureza social dos sujeitos da percepção e da construção do nosso conhecimento sobre o mundo.”
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(LEITE, 2003, p. 220). Portanto, o foco dessa proposta recai sobre como se dá a percepção e
descrição do mundo social pelos sujeitos de um determinado grupo de pessoas, com uma cultura
particular, no curso da interação. Ainda de acordo com Leite (2003, p. 221), há um enfoque
alternativo sobre a cognição social que:
[...] se alinha com o estudo do que ocorre externamente ao indivíduo e se recusa a
reconhecer uma cisão entre processos internos e externos. A cognição social, nesta
perspectiva, é distribuída entre as pessoas, e seu estudo não se interessa pelo
processamento individual como tal. Assim, se torna parte do domínio público e é
ligada às ações nas quais as pessoas atuam em conjunto.

A cognição social, dessa forma, parte da interação social, definida por Moreno e Ison (2013)
como a relação entre duas ou mais pessoas por um período prolongado de tempo. Tal conceito
passou a ser foco de estudos mais recentes ligados à educação, a partir da maior visibilidade das
interações sociais entre alunos, mais especificamente ao tratarem sobre bullying. A escola é um
forte ambiente de interação social, a qual ocorre, na maioria das vezes, em atividades coletivas, nas
quais se aceitam um ou mais líderes em uma cadeia hierárquica envolvendo a comunidade
educativa. Nessa interação, algumas habilidades, definidas pelo campo de estudos como
“sociocognitivas”, são utilizadas para resolver diversos tipos de situações, favorecendo as soluções
adequadas em conflitos interpessoais que podem influenciar negativamente no desempenho social
dos alunos (MORENO; ISON, 2013). De acordo com essas autoras, o comportamento social é
constituído por aspectos positivos e adaptativos (competência social e habilidades sociais) e
negativos (comportamentos disruptivos externalizantes: agressões, brigas etc.; e problemas
internalizantes: ansiedade, isolamento etc.). O melhor desempenho de estudantes na codificação de
sinais sociais se vincula a níveis mais elevados de competência social. Portanto:
A maior ou menor eficácia na utilização de recursos cognitivos, afetivos e de conduta
que uma criança emprega para resolver situações cotidianas de intervenção social
dependerá da percepção de suas próprias habilidades para gerar alternativas de solução
frente a um problema, para regular suas emoções, para pensar nas consequências de
cada ação e, finalmente, para tomar a melhor decisão. (MORENO; ISON, 2013, p.
67).

Enquanto algumas correntes atuais da psicologia embasam seus estudos sobre a cognição
social para tratar do relacionamento dos indivíduos entre si, com o meio e com a cultura, conforme
apresentado até aqui, autores como Cole e Engeström (1998) – com base nos estudos de Vigotski,
Leontiev e Luria, no âmbito da teoria sócio-histórico-cultural (TSHC) da cognição – compreendem
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a cognição como parte fundante da teoria cultural da mente e, portanto, adotam o pressuposto de
que a cognição é social. Assim, assumem a tese de que os processos cognitivos não são individuais
e não ocorrem somente no interior dos indivíduos, mas, ao contrário, são distribuídos entre
indivíduo, pessoas e artefatos culturais.
COGNIÇÃO DISTRIBUÍDA E OFICINAS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NA ESCOLA
Para Cole e Engeström (1998), a cognição distribuída ocorre dentro de um determinado
contexto em que as ações cognitivas envolvidas nas tarefas/ações são distribuídas entre as pessoas
envolvidas, os instrumentos/artefatos e as regras de conduta estabelecidas ou inconscientemente
conhecidas pelo grupo. Analisando contextos em que ocorrem atividades de ensino/aprendizagem, à
luz desses pressupostos, pode-se supor que práticas pedagógicas que favorecem as interações entre
os aprendizes, a aprendizagem coletiva e a colaboração criam ambientes especialmente favoráveis
aos processos cognitivos. É o caso, por exemplo, das práticas de produção audiovisual na escola,
pois estas têm, por princípio, a exigência do trabalho coletivo e do compartilhamento de
conhecimentos e desenvolvimento de habilidades.
Na atualidade, muitos programas educativos têm se utilizado dos estudos que abordam a
cognição social para resolver problemas de conflitos entre os alunos e auxiliar o processo de ensinoaprendizagem. Para os autores da TSHC, qualquer atividade pedagógica deve ter em vista que a
cognição humana é distribuída em regras de determinado grupo, artefatos criados pelo homem e
dados histórico-culturalmente produzidos, ou seja, de que todo o conhecimento é mediado
culturalmente. Assim, cabe perguntar o quanto a pedagogia audiovisual leva em conta esses
pressupostos em seus objetivos e se contribui, de forma relevante, para o desenvolvimento de
habilidades específicas, ou seja, aquelas necessárias às ações e aprendizagens em equipe.
As oficinas promovidas em contextos educacionais são indicadas por pesquisas da área
(FANTIN, 2014; FRESQUET, 2013; TOLEDO, 2014) como um momento rico de interação entre
os participantes, uma vez que se trata de uma atividade proposta para um grupo e, como todo grupo,
é formado por sujeitos de personalidades diversas e com interesses e expectativas diferentes.
Além do aprendizado da linguagem audiovisual, grande parte das avaliações que professores
e pesquisadores fazem de experiências de produção audiovisual na escola aponta para a melhoria de
relacionamento interpessoal, mudança de postura e melhor relacionamento com a escola
(LABRUNIE, 2017; TOLEDO, 2014). As aprendizagens coletivas são acompanhadas pelo
desenvolvimento individual de alguns alunos em relação à desinibição, à melhor desenvoltura em
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falar em público, envolvimento em trabalhos em grupo, postura de liderança, entre outros
(MENEZES; ADRÃO; RIOS, 2017; OROFINO, 2005). Kearney e Schuck (2005, p. 5) apresentam
os seguintes resultados evidentes em casos de produção de vídeos digitais por alunos para
aprendizagem de conteúdos escolares:
[...] desenvolvimento de habilidades de produção de filmes e desenvolvimento de
linguagem relacionada, desenvolvimento de habilidades de alfabetização midiática,
habilidades de comunicação e apresentação; habilidades metacognitivas e afetivas. Em
sintonia com as crenças do professor, os alunos demonstraram níveis altamente
impressionantes de comportamento autônomo, engajamento e motivação.

Labrunie (2017) descreve algumas das crenças dos professores, sujeitos de sua pesquisa, em
relação às atividades com vídeo na escola. Do mesmo modo, o material produzido pelo coletivo
Nossa Tela (2011), de São Paulo, traz impressões dos professores sobre seus projetos e os objetivos
que os subsidiam. Os professores acreditam que o vídeo na escola pode auxiliar os alunos a: ter
compromisso; vencer a timidez; ampliar a criatividade; aprender a cumprir prazos; ampliar
repertório pessoal; promover a divisão de tarefas; estimular o trabalho em grupo; aumentar o senso
de coletividade; motivar alunos desinteressados pela escola; enxergar e valorizar os trabalhos uns
dos outros; trabalhar determinados temas de forma mais interessante; apresentar trabalhos para os
colegas de forma motivadora; tornar-se protagonista da construção dos seus conhecimentos;
explicar de outra maneira a matéria, facilitando a aprendizagem; entrar em contato mais íntimo e de
forma mais prazerosa com a matéria; vivenciar um aprendizado participativo e significativo para
ampliar olhares.
Essas expectativas (e resultados esperados) vão ao encontro do que geralmente buscam os
projetos que propõem atividades com audiovisual na escola. Algumas delas aprecem também na
fala de professores, diretores, gestores públicos e agentes de projetos ao comentarem sobre os
objetivos ou resultados do trabalho com filmes realizado com crianças e jovens.
HABILIDADES PROMOVIDAS PELA OFICINA DE AUDIOVISUAL NA ESCOLA
Entre os resultados esperados e obtidos com os processos de produção audiovisual na escola
destaco: capacidade de trabalhar em grupo, de dividir tarefas e cumprir prazos; escuta do outro,
argumentação em relação às próprias ideias e transcodificação de linguagens. Essas atitudes são
mencionadas por muitos professores que ministram oficinas de audiovisual e também por aqueles
que propõem atividades desse tipo aos alunos, nas diferentes disciplinas que ministram
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(KEARNEY; SCHUCK, 2005; LABRUNIE, 2017), independente da pedagogia audiovisual que
tenha sido adotada. Nas oficinas de produção audiovisual realizadas em contexto escolar de fato
contribuem para o desenvolvimento de habilidades necessárias à interação social, aqui denominadas
como sociocognitivas, à luz da linguística cognitiva (LEITE, 2003; MORENO; ISON, 2013) e da
TSHC (COLE; ENGESTRÖM, 1998), as quais destaco no Quadro 1 (em anexo).
Uma oficina de produção audiovisual pressupõe trabalho em equipe, pois se trata de uma
atividade eminentemente coletiva. Para Kearney e Schuck (2005), antes de iniciar as atividades de
gravação, os alunos precisam estar familiarizados e desenvolver as habilidades necessárias para o
trabalho em equipe para se engajar nesses projetos de maneira eficaz e sem se distrair. Dependendo
do modo como é proposto e executado, o trabalho em grupo pode favorecer o desenvolvimento de
diversas habilidades, tais como a construção de papéis sociais e a formação de lideranças.
Para assegurar a coesão do grupo, os alunos precisam aprender a negociar e a emitir e aceitar
opiniões. Toledo (2014) destaca que os momentos em que isso ocorre são ricos para a compreensão,
pelos participantes, de que o que está em jogo não é gostar ou não do outro, mas decidir sobre a
melhor ideia, pois eles entendem que quando se critica a ideia do outro não é o colega que está
sendo alvo da crítica, mas sim a ideia dele:
Quando os estudantes se desentendem, é fundamental pontuar que o que está em jogo
não são eles, não é gostar um do outro, mas o não gostar daquilo que foi dito ou feito.
[...] Um filme é coletivo: o tempo inteiro decisões são tomadas, críticas acontecem e
conflitos se estabelecem. A mediação dos embates que emergem promove um enorme
amadurecimento dos envolvidos. Do ponto de vista das inteligências interpessoais,
portanto, a oficina é uma experiência extremamente rica. (TOLEDO, 2014, p. 151).

Se considerarmos que as oficinas nas escolas são promovidas com alunos em processo de
formação, inclusive no que se refere à interação social, as propostas de atividades em grupo são
muito relevantes para isso. Na esteira das atitudes que entendo fazer parte do trabalho em equipe, os
alunos propõem soluções para problemas que podem surgir, quando já escolhem as histórias que
pretendem filmar com base nas condições (infraestrutura, materiais, humanas) postas para eles, ao
gravarem os filmes em espaço, tempos e condições que se enquadram na realidade escolar ou do
projeto onde ocorre. Ao tomar parte das decisões o estudante pode expressar suas ideias,
mostrando-se partícipe daquele grupo, e ao manter os acordos feitos pelo grupo, contribui para um
bom andamento da oficina, seguindo aquilo que foi planejado coletivamente.
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Dentro da capacidade de escuta está a empatia, pois na interação comunicativa, ao ouvir o
outro recorremos a atitudes para demonstrar que o que está sendo comunicado foi entendido e teve
relevância (ou não) naquele momento. Entre as atitudes que demonstram a capacidade de empatia,
está a postura atenta em relação ao outro (ouvir as opiniões, mesmo que discordando), para
demonstrar que se está disposto a compreender o que está sendo dito. Nas oficinas, a mediação de
conflitos entre participantes geralmente fica a cargo do professor, mas por vezes os alunos com
postura de liderança assumem esse papel, que demanda empatia para compreender a situação de
cada lado e, assim, negociar opiniões para chegar a uma solução satisfatória para todos.
A capacidade de planejamento de tarefas observando os prazos é desenvolvida quando o
grupo necessita organizar as atividades respeitando o tempo disponível, dividindo as etapas da
oficina: quando precisam resolver em quanto tempo terminarão o roteiro para, em seguida iniciar as
filmagens e depois a edição do filme, por exemplo. Para tanto, os alunos precisam distribuir as
tarefas entre os participantes. O cumprimento dessas tarefas dentro do prazo depende de cada um
para que o resultado final seja alcançado a contento e o trabalho em equipe tenha logrado êxito.
A capacidade de argumentação pode ser observada na oficina de produção audiovisual
escolar, quando o estudante expressa uma ideia com clareza para o outro, defendendo uma proposta
com bons argumentos. Essas atitudes geralmente ocorrem quando eles indicam que a cena ficará
melhor se for feita por um ângulo específico, por exemplo. Caso uma ideia não seja compreendida,
é preciso mudar o argumento anteriormente usado para explicá-la de maneira mais clara e até
incorporar ideias dos outros para reelaborar o argumento inicial que não foi compreendido – essas
argumentações ocorrem muitas vezes na defesa de ideias para os roteiros, quando os alunos
elaboram ações dos personagens e é preciso defender seu ponto de vista.
Também é necessário ter capacidade de argumentação para defender suas opiniões e
escolhas sobre aspectos relacionados à transposição de linguagens, por exemplo, ou seja, ao modo
como uma ideia expressa em linguagem oral é transposta para o roteiro ou no modo como uma cena
é gravada tendo como base o que está escrito no roteiro. Ao produzir audiovisual na escola, os
alunos são convidados a transcodificar diferentes linguagens ao escrever um roteiro, que antes era
apenas ideias narradas por coletivamente; pensar como a história será contada em imagens, pelas
ações das personagens e os figurinos usados por elas, pela luz escolhida para as cenas, pelas
músicas e sons usados para despertar diferentes emoções em quem assistirá ao filme. Essas
constituem, a meu ver, habilidades estéticas.
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CONCLUSÕES
Elenquei essas habilidades e atitudes para esclarecer como elas podem ser mobilizadas no
processo de produção audiovisual na escola, porém, essas ações não ocorrem de maneira linear e
geralmente uma habilidade se articula a outras para ser desenvolvida. Este é, portanto, um processo
cognitivo e, como tal, não segue um protocolo único nem predeterminado, tanto que algumas das
habilidades indicadas a partir da base teórica não foram observadas na pesquisa de campo.
O que é possível dizer sobre o desenvolvimento de habilidades sociocognitivas no processo
de produção audiovisual na escola é que este ocorre por meio da interação dos sujeitos envolvidos
entre si, com os equipamentos, com a linguagem (propriamente dita e cinematográfica), seguindo
determinadas regras postas nas relações dos sujeitos dentro do ambiente educativo.
O olhar que proponho para capturar pistas ou indícios ou mesmo evidências mais sólidas de
habilidades sociocognitivas cujo desenvolvimento possa ser favorecido nos processos que
envolvem a produção de audiovisual com crianças, não tem a intenção de mensurar ou quantificar,
mas de produzir um registro do aparecimento progressivo dessas habilidades, no decorrer das
atividades realizadas na oficina de produção. Compreender quais habilidades estão envolvidas nesse
processo pode ajudar os professores a planejar intencionalmente atividades que favoreçam o
desenvolvimento delas, como parte de seus objetivos ao propor a realização de vídeos/filmes na
escola, o que certamente contribuiria também para melhorar a aprendizagem dos conteúdos
escolares.
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ANEXOS
Quadro 1. Habilidades sociocognitivas e atitudes envolvidas na produção audiovisual escolar
Habilidades

Atitudes
Participar das atividades em grupo
Negociar opiniões dos participantes

Trabalhar em equipe e realização de
tarefa conjunta

Propor soluções para problemas futuros
Tomar parte das decisões
Manter os acordos
Demonstrar postura de liderança
Pedir opiniões dos colegas sobre alguma solução a tomar
Manter postura atenta em relação ao outro

Capacidade de empatia

Demonstrar que compreende o outro
Mediar um conflito entre os participantes

Capacidade
atividades

de

planejamento

de

Organizar atividades atento aos prazos
Distribuir tarefas
Cumprir as tarefas no prazo
Ordenar tarefas conforme sua importância para o trabalho final

Capacidade de organização de tarefas
em diferentes etapas

Selecionar participantes conforme as habilidades de cada um para a tarefa
Acompanhar atividades e seu cumprimento em suas diferentes etapas
Mudar de planos em caso de não atendimento das tarefas conforme planejado
Atribuir tarefas para todos
Expressar uma ideia com clareza para o outro

Capacidade de argumentação

Defender uma proposta, utilizando argumentos que justifiquem seu ponto de vista
Mudar o argumento em defesa de uma mesma ideia
Incorporar sugestões ao argumento original
Escrever uma cena a partir de um argumento
Indicar como encenar determinado texto escrito

Capacidade de transcodificação de
linguagens

Indicar como filmar o que será encenado
Indicar como editar o que foi filmado
Indicar como demonstrar passagem de tempo
Compreender a mudança de ordem entre o roteiro e o que está sendo filmado
Indicar música/som e/ou iluminação para passar impressões destacadas no roteiro

Fonte: Elaboração própria.
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Resumo
O audiovisual na escola ainda é usado pela maioria dos projetos realizados em contextos educativos de
maneira instrumental, e fazer/ver um filme na escola também vem atender aos professores que se
mostram interessados em renovar suas práticas ou buscar estímulos para ensinar. Assim, a mídia
audiovisual está sendo cada vez mais requisitada dentro dos chamados “novos modos de ensinar e
aprender”, tão presentes nas discussões sobre mídias na escola. Para que o trabalho com produção
audiovisual na escola venha a ter objetivos mais direcionados e refletidos, o texto apresenta algumas
reflexões teóricas sobre como tratar das habilidades sociocognitvas na escola, atrelando isso às
atividades de produção audiovisual. Seguindo a proposta de uma análise teórica sobre o assunto,
apresentam-se quais habilidades os autores de referência da área de cinema e educação indicam ser
desenvolvidas nesse tipo de atividade, auxiliando os alunos para além das atividades das oficinas, uma
vez que promovem atitudes de interação social que reverberam para outras relações e espaços de
sociabilidade. Entre os resultados esperados e obtidos com os processos de produção audiovisual na
escola, destacam-se: capacidade de trabalhar em grupo, de dividir tarefas e cumprir prazos; escuta do
outro, argumentação em relação às próprias ideias e transcodificação de linguagens. Essas atitudes são
mencionadas por muitos professores que ministram oficinas de audiovisual, independente da pedagogia
audiovisual que tenha sido adotada. Por fim, conclui-se que as oficinas de produção audiovisual
realizadas em contexto escolar contribuem para o desenvolvimento de habilidades necessárias à
interação social, aqui denominadas como sociocognitivas, à luz da linguística cognitiva e da teoria sóciohistórico-cultural de Vigotski. Este texto é parte de uma pesquisa de doutorado em educação finalizada
em 2019.
Palavras-chaves: Produção audiovisual; Habilidades sociocognitivas; Escola.
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NA ESCOLA: ENTRE A AUTORIA E A PARÁFRASE – O
REMIX COMO PERSPECTIVA DE CRIAÇÃO
Carla Silva Machado – CAEd/UFJF

ROTEIRO
O presente artigo trata de um relato de uma das atividades desenvolvidas na pesquisa de
doutorado da autora, cujo objetivo central foi investigar a relação dos jovens com o audiovisual.
A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública municipal de tempo integral da cidade
de Juiz de Fora-MG, no ano de 2016, com alunos do 6º ao 9º ano. As atividades da pesquisa eram
realizadas uma vez por semana com cerca de 30 alunos, divididos em duas turmas no tempo-espaço
da Oficina NOME DA OFICINA. No ano da pesquisa, além da professora que já a ministrava esta
atividade desde 2014, a turma contou com a participação da pesquisadora, que a transformou em
uma oficina de visualização de filmes.
Optou-se, na pesquisa, por usar o termo visualização e não exibição ou fruição, pois as
oficinas, como será destacado mais à frente, foram momentos de exibição mediada dos filmes, visto
que o objetivo não era apenas vê-los mas refletir e discutir sobre a construção narrativa e estética
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deles, para isso, todas as exibições foram previamente preparadas com produção de materiais que
foram usados para dar suporte ao debate realizado após a visualização dos filmes.
É importante destacar que as oficinas ocorrem sempre no contraturno. No período matutino,
os alunos da escola pesquisada ficam em turmas divididas por ano/série e têm aulas das disciplinas
que compõem o núcleo comum do ensino fundamental II, tais como: matemática, língua
portuguesa, história, geografia, ciências, educação física e outras. No turno da tarde, esses alunos
escolhem as oficinas que irão participar durante o semestre letivo e, dessa forma, as turmas se
formam com alunos do 6º ao 9º ano que aderem às oficinas das quais participarão a partir da
divulgação de uma espécie de ementa de cada uma delas. As oficinas têm entre 10 e 20 alunos e a
cada semestre eles podem escolher novas oficinas ou projetos.
Ao longo da pesquisa, que durou todo o ano letivo de 2016, foram realizados cerca de 30
encontros de 1h20min de duração, com as duas turmas do projeto, o que efetivamente fazia com
que os filmes visualizados fossem divididos em duas, três, ou até quatro partes, como se fossem
uma série. Foi percebido, ainda, um crescimento do número de alunos do primeiro para o segundo
semestre, pois alguns deles que, no primeiro semestre, haviam se inscrito em outras oficinas,
pediram para, no segundo semestre, participarem desta.
No caso das atividades em que as oficinas foram usadas como espaço de pesquisa, a ideia
central era compreender a relação dos jovens com as narrativas audiovisuais. Nesse sentido,
inicialmente foram selecionados alguns filmes que tinham jovens como protagonistas para serem
visualizados durante as oficinas, e desenvolvidas atividades que evidenciassem a relação desses
jovens com o audiovisual. Porém, durante o desenvolvimento das atividades, os jovens quiseram
produzir seu próprio filme, evidenciando, dessa forma, a vontade de também contarem uma história.
Este processo de desenvolvimento da pesquisa será descrito nas seções que se seguem.
Primeiro ato
Os filmes selecionados para visualização obedeciam a um critério bem específico: foram
filmes que tinham jovens como protagonistas e que integraram a lista de filmes de maiores
bilheterias dos cinemas brasileiros no ano de 2014. É importante mencionar que, ao final de cada
ano, a Ancine faz este levantamento e divulga no início do ano seguinte a lista dos 20 filmes com
maiores bilheterias do ano anterior. A partir desse levantamento da Ancine (2015), chegou-se a oito
filmes:
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1.A culpa é das estrelas – dirigido por Josh Boone, inspirado no romance de John
Green, lançado no Brasil em 5 de junho de 2014, filme classificado como drama (125
min);
2.Malévola – dirigido por Robert Stromberg, lançado no Brasil em 29 de maio de
2014, filme classificado como Ação/Fantasia (96 min);
3.X-Men: dias de um futuro esquecido – dirigido por Bryan Singer, lançado no Brasil
em 22 de maio de 2014, um filme de ação (131 min);
4.Jogos vorazes: a esperança – parte 1 – dirigido por Francis Lawrence, lançado no
Brasil em 19 de novembro de 2014, um filme de drama/fantasia (193 min);
5.Capitão América 2: o soldado invernal – dirigido por Anthony Russo, lançado no
Brasil em 10 de abril de 2014 (176 min);
6.O espetacular Homem-Aranha 2 – dirigido por Mark Webb, lançado no Brasil em 1º
de maio de 2014 (142 min);
7.O Hobbit: a batalha dos cinco exércitos – dirigido por Peter Jackson, baseado na
obra de J. R. Tolkien, lançado no Brasil em 11 de dezembro de 2014 (204 min);
8.Guardiões da galáxia – dirigido por James Gunn, lançado no Brasil em 31 de julho
de 2014 (125 min).

A escolha pelo ano de 2014 se deu em função de estes filmes já terem sido lançados em
DVD. Assim, os filmes foram adquiridos na versão original para não comprometer a qualidade da
exibição. Porém, ao longo da pesquisa, depois da visualização dos quatro primeiros filmes (A culpa
é das Estrelas, Malévola, X-Men: dias de um futuro esquecido, Jogos vorazes: a esperança – parte
1), e a partir da aproximação com os jovens e dos debates realizados, foi solicitado a eles que
escolhessem os próximos filmes que seriam visualizados. Dessa forma, depois de uma votação em
que os jovens deveriam propor os filmes que queriam assistir e apresentar uma justificativa para
escolherem determinado filme, passou-se para a segunda fase da pesquisa, com a visualização de
filmes escolhidos pelos participantes da pesquisa, que foram:
1.As crônicas de Nárnia: o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – dirigido por
Andrew Andamson, lançado no Brasil em dezembro de 2005, um filme de
fantasia/aventura (150 min);
2.João e Maria: caçadores de bruxas – dirigido por Tommy Wirkola, um filme de
fantasia/ação, lançado no Brasil em janeiro de 2013 (98 min);
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3.Jurassic World: o mundo dos dinossauros – dirigido por Colin Trevorrow, um filme
de ficção científica, lançado no Brasil em junho de 2015 (124 min).

Dessa forma, dos oito filmes selecionados no início da pesquisa – do roteiro inicial, apenas
quatro filmes foram visualizados e outros três foram escolhidos pelos próprios sujeitos da pesquisa
para substituí-los. Após a visualização dos sete filmes, a pesquisadora optou, ainda, em conversa
com os jovens, em assistir junto com eles a um filme brasileiro, visto que todos os filmes
visualizados até aquele momento eram filmes de produção estadunidense e, com exceção do
primeiro (A culpa é das estrelas) que é classificado como drama, os demais são classificados como
ação, fantasia, ficção científica ou aventura – o que aponta que há um tipo de filme que agrada mais
a este público. Dessa forma, a pesquisadora sugeriu o filme brasileiro As melhores coisas do mundo
(105 min), de Laís Bodansky, que é veiculado com a seguinte sinopse:
Mano tem 15 anos, adora tocar guitarra, sair com amigos e andar de bike. Um
acontecimento na família faz com que ele perceba que virar adulto não é brincadeira.
O bullying na escola, a primeira transa, o relacionamento em casa, as inseguranças, os
preconceitos e a descoberta do amor transformam a adolescência numa travessia nada
simples. Com roteiro de Luiz Bolognesi, direção de Laís Bodansky, com produção da
Gullane, o filme é livremente inspirado na série de livros “Mano”, escritos por
Gilberto Dimenstein e Heloisa Prieto. (Contracapa do DVD).

Se comparada às outras narrativas audiovisuais visualizadas pelos jovens participantes da
pesquisa, esta não conta com efeitos especiais, é um filme como o primeiro, classificado como
drama/comédia, tipo de filme que a pesquisa revelou ser o que menos agrada a este público, pois
geralmente tem mais textos (falas) e poucas movimentações, o que pode ser confirmado pelos
filmes escolhidos por eles ao longo da pesquisa.
Dessa forma, ao analisarem os filmes visualizados, este foi o que sofreu mais críticas
negativas, apesar de os jovens pesquisados o considerarem como uma narrativa mais próxima da
realidade deles, isso está consoante com o que supunha Adorno (2015), de que os filmes de
ficção/fantasia servem para o público como uma válvula de escape ou uma fuga da realidade, o que
faz com que narrativas fantasiosas com finais felizes obtenham mais sucesso junto ao público do
que os dramas com finais trágicos.
Antes de chegar à visualização deste último filme, a pesquisa sofreu mais uma mudança de
direção ou de roteiro a pedido de seus participantes. Tão envolvidos com os filmes visualizados e as
discussões sobre narrativas e técnicas, eles pediram para produzirem seu próprio filme, como a
maioria das oficinas oferecidas na escola em que a pesquisa foi realizada gera um produto final que
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é apresentado aos demais colegas na última semana de aulas, o pedido destes jovens foi atendido e,
durante o mês de outubro e início de novembro, eles tiveram uma oficina de Roteiro para o
audiovisual com uma pesquisadora convidada pelas duas responsáveis pela execução das oficinas (a
professora e a pesquisadora) e, a partir das aprendizagens montaram um roteiro coletivo de um
curta-metragem que foi gravado durante dois dias, usando como locação o tempo-espaço da escola.
Os relatos dessa produção coletiva, assim como uma análise do que foi produzido está na
próxima seção.
Segundo ato
“Eu acho que nosso filme tem que ter um título em inglês, assim chama muito mais
atenção”. (Fala de um dos três alunos-diretores do curta produzido).

Antes de começar a pensar no filme que iriam produzir, os jovens participantes das oficinas
de visualização de narrativas audiovisuais puderam assistir aos filmes já mencionados e também à
comédia: Confusões de adolescentes, um curta-metragem brasileiro de aproximadamente 25 min,
disponível no YouTube1. O canal que hospeda o filme nessa rede social traz a seguinte sinopse:
Confusões de adolescentes é um curta-metragem brasileiro de comédia que narra as
confusões presentes dentro de um grupo de adolescentes de forma leve e divertida.
Fala sobre o amor e os entremeios causados pela conturbada fase adolescente.

Além da sinopse, há vários comentários de espectadores que interagem com um dos atores
principais e estes respondem aos comentários. Somente no YouTube, o filme teve 691.954
visualizações até o início de 2016. É importante destacar que o nome do filme é uma referência a
outro audiovisual brasileiro, produzido no início da década de 1990, chamado Confissões de
adolescente (Daniel Filho e Cris D’Amato, 2014), uma série de TV baseada em um livro escrito
pela atriz Maria Mariana, que foi adaptado para o teatro e, mais recentemente (2014), foi lançado
um filme baseado nos produtos anteriores. No material produzido por Maria Mariana há relatos
sobre uso de drogas, aborto e outros temas, que o filme Confusões de adolescentes descarta
completamente.
Além destes, alguns outros curtas-metragens foram visualizados pelos jovens durante a
oficina de roteiro. A partir de todos esses elementos que poderiam servir como inspiração, eles
primeiro foram divididos em grupos para rascunhar as ideias centrais do que pretendiam fazer, uma
espécie de tempestade de ideias. Nesse primeiro momento, onze temas surgiram: alunos começaram
1

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=An6fR8EBlp8. Acesso em: 23 fev. 2016.
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a ter poderes; crepúsculo/vampiro; pós-apocalipse; alunos no bar bêbados; cenas na piscina; mostrar
a realidade; aquecimento global; relações entre pais e filhos; problemas da juventude fora da nossa
realidade; e casos de ficção.
Nesse primeiro momento, foi possível perceber duas concepções de filme: uma que tratava
de temas relacionados à ficção científica, como pós-apocalipse, vampiros e lobisomens e outra que
pretendia tratar de temas cotidianos, mais próximos da realidade deles. Ficou evidente, dessa forma,
uma divisão da turma entre elementos da ficção/fantasia e elementos que tratam da realidade na
produção do filme. É interessante perceber que essa divisão perdurou durante a produção e resistiu
no produto final.
Em um segundo momento, os jovens divididos em grupos responderam três questões para
embasar a construção do roteiro, visto que precisavam definir mais claramente a proposta do filme.
As questões foram: “Do que trata o filme? Quem são os protagonistas? Qual é a mensagem do
filme?” O Quadro 1 (ver anexo) apresenta as respostas dos cinco grupos que foram constituídos
para pensar a proposta do filme que produziriam. A proposta apresentada pelos grupos, foi
condensada no curta-metragem que eles produziram.
Vale notar que, ao pensarem na mensagem que o filme iria passar, todos pensaram em algo
edificante, uma moral da história seguindo a estrutura de uma fábula. Na concepção deles, a
mensagem de um filme deve ser sempre positiva e em forma de algum aprendizado, mesmo aqueles
que optaram por filmes de comédia ou suspense, ao final, esperavam “ensinar” algo aos
espectadores.
Nesse sentido, para os jovens envolvidos na pesquisa e, posteriormente, na produção do
audiovisual, o cinema serve como fruição, como entretenimento, mas também pode ensinar, passar
uma mensagem, exatamente como nas fábulas que eles estão acostumados a ler ou ouvir desde
muito cedo.
Nessa perspectiva, eles, de certa forma, já conhecem a gramática de um filme, ou seja, o que
ele precisa ter para ser um bom filme, e a partir destes elementos, como fica perceptível em alguns
momentos, eles usam desta “gramática” para a construção da narrativa audiovisual, fazem, portanto,
uma paráfrase dos filmes que conhecem, vale lembrar ainda que paráfrase é originária do latim
paraphrăsis, cujo termo significa a repetição de uma sentença, e segundo Borba, Barreto e Flôres
(2015, p. 95): “Acreditamos que a paráfrase seja um novo discurso que exige do seu produtor
criatividade e trabalho, embora carregue a mesma perspectiva do texto que a precede e sustenta.”
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Das cinco propostas de filme apresentadas, três estão mais ligadas à fantasia e aventura e
duas tratam de questões de violência na escola ou conflitos familiares. Apenas uma das propostas
apresentam personagens femininas, as demais trazem apenas protagonistas masculinos, sendo que
os jovens optam, em todos os cinco grupos, por tipos que são extremamente comuns no cinema: o
nerd que sofre bullying, o menino fraco muito inteligente, entre outros, evidenciando que eles
entendem e reconhecem a linguagem ou a gramática dos filmes que costumam ver. Mais que isso,
eles parafraseiam vários desses filmes, fazendo um remix (ou mistura) dos filmes que conhecem e
gostam. Segundo Leão (2012, p. 6): “o ato de remixar requer um trabalho de alteração e
transformação do fragmento que serve como fonte”, ou seja, é uma citação à ideia, ou uma
paráfrase, neste sentido, na produção dos jovens mistura-se autoria (a criatividade), paráfrase e
remix.
A ideia do que esses alunos pensam sobre a produção de um filme, certamente vem das
narrativas que eles estão habituados a ver e de que gostam, conforme já identificado na seção
anterior, esta ideia que eles têm do cinema remete a Carrière (2014, p. 20) que, ao explicar a
evolução linguística do cinema, afirma:
Os cineastas, que são eles próprios espectadores de filmes feitos por outros, têm uma
vaga ideia sobre se serão ou não compreendidos por seus contemporâneos. Este
últimos, por sua vez, se adaptam (involuntariamente, com frequência de modo
inconsciente) a formas de expressão que por um breve período parecem ousadas, mas
logo se tornam lugares comuns. O primeiro homem a fazer a imagem tremer a fim de
indicar uma mudança na percepção foi um verdadeiro inovador. O segundo copiou o
primeiro, talvez aperfeiçoando o processo. Na terceira vez, o efeito já era um clichê.

Ao discutirem as cinco propostas apresentadas e que estão resumidas no Quadro 1 (ver no
anexo), os jovens levaram em conta os espaços que seriam usados para locação, dessa forma, logo
descartaram a ideia do primeiro grupo, visto que o filme seria todo gravado na escola, no horário
das atividades do projeto. A segunda proposta também foi descartada por muitos alunos, que a
consideraram muito sem graça. A proposta do grupo 4 foi considerada muito ampla e sem muitos
detalhes, por isso também não foi aceita.
Para a construção da ideia central do roteiro, os alunos uniram as ideias apresentadas pelos
grupos 3 e 5, porém, nas entrelinhas, ainda é possível ver as propostas 2 e 4, mesmo que elas não
tenham aparecido de maneira mais evidente. Depois de muitas discussões e debates eles chegaram
ao seguinte argumento: “O filme começa na escola com uma briga geral entre dois dos três
protagonistas (João, Ana e Carla). Ana mata João, e Carla volta no tempo para consertar o
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passado.” A partir desse argumento inicial, os jovens coletivamente escreveram o roteiro, usando o
WhatsApp e os encontros antes do dia programado para as gravações. Eles se organizaram em
grupos e cada grupo assumiu funções, tais como: direção, elenco, fotografia, som, técnica, figurino
e produção.
Happy end?
Ao acompanhar a produção do roteiro, fica evidente que a construção de muitas cenas para o
curta-metragem foram pensadas tendo como referência os filmes assistidos durante o
desenvolvimento da pesquisa, partindo, dessa forma, para as ideias de paráfrase e/ou remix.
Uma das referências que os alunos usaram está no filme A culpa é das estrelas: depois que
saem do hospital, os protagonistas do curta-metragem ficam de castigo e conversam via WhatsApp;
eles pediram que, neste momento da conversa, fosse usada a mesma técnica do filme visualizado,
ou seja, aparecessem balõezinhos com suas falas na tela.
Outra referência relaciona-se à narrativa e está ligada à volta no tempo, que ocorre com a
personagem Carla. O mesmo ocorreu com a personagem Wolverine, em X-Men: dias de um futuro
esquecido. O motivo do retorno de ambos é bem parecido: evitar conflitos ou guerra, ou seja,
impedir que o conflito do passado estrague o futuro.
Eles escolheram um título em inglês para o filme (TÍTULO DO FILME EM INGLÊS), pois,
segundo argumentaram, o filme ficaria mais comercial, uma vez que filmes com títulos em
português chamam menos atenção.
Ao pensar o cenário do filme, os jovens tomaram alguns cuidados: escolheram carteiras para
a sala de aula que estivessem em melhor estado, optaram por um espaço de uma das salas de aula
em que a parede está mais arrumada, pensaram numa cena na entrada da escola, onde tem um
jardim e um painel pintado pelos próprios alunos, entre outras escolhas que evidenciaram a vontade
de mostrar o que o espaço deles, a escola, tem de melhor. O cenário do hospital foi gravado na
cantina e as mesas serviram como macas; para isso, tiveram o cuidado de filmar de baixo para cima,
mostrando apenas as partes brancas da cantina, que lembram as paredes de um hospital.
Antes de filmarem, todos se maquiaram e foi possível perceber que as personagens
classificadas como más tinham maquiagens mais pesadas, assim como acontece com a personagem
Malévola, no filme homônimo. Por outro lado, os três alunos nerds, aqueles que sofrem bullying,
usam óculos de grau e estão vestidos com uniforme escolar, recorrendo ao clichê de que os
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inteligentes são representados por símbolos, como óculos e roupa mais ajustada ao corpo, além dos
cabelos bem assentados.
Outras personagens caracterizadas a partir de clichês foram as enfermeiras, que aplicam
injeção nos protagonistas: elas estão de branco, com batons de cores muito fortes e um olhar
bastante ameaçador, o que já sugere ao espectador que algo ruim acontecerá. Essa cena foi ensaiada
e pensada para dar esse tom, ou seja, eles desejavam que a fisionomia das personagens já indicasse
como iriam se desenrolar as cenas seguintes.
Na cena inicial do filme, os três protagonistas estão sentados nas carteiras bem próximos ao
quadro, fazendo uma atividade em grupo. Quando um dos alunos se levanta e pede para copiar o
exercício deles, eles não deixam. Logo, outros alunos se levantam e começam a agredi-los com
muitos chutes, palavrões, socos e pontapés. Os três são muito agredidos pelos colegas e vão feridos
para o hospital. Cenas de brigas em escola tendo de um lado os nerds e do outro os valentões e
brigões são muito comuns em filmes direcionados ao público jovem.
Ao analisar a produção criada pelos sujeitos da pesquisa, nos sete minutos e meio de
duração da narrativa, três movimentos diferentes são evidenciados: havia ali uma espécie de
autorretrato de uma situação incômoda; diante da gravidade do problema e da situação que
apresentaram – bullying, sofrimento, violência e morte – eles optaram por uma solução mágica e,
ainda, abandonaram a discussão do tema para garantir um happy end. Além disso, usam como
referências os filmes que conhecem de narrativas simples, e muitas vezes, cheias de fantasia.
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ANEXOS
Quadro 1. Respostas dos grupos sobre a proposta de roteiro
Grupo

Questão 1:

Questão 2:

Questão 3:

Do que trata o filme?

Quem são os protagonistas?

Qual é a mensagem desse filme?

1

Se trata de terror, aventura e comédia.
Seria a história de um grupo que foi
acampar e se perdeu no meio da mata,
e lá tinha um assassino que andava
com uma foice e máscara de um diabo
vermelha. E nessa aventura, eles vão
ter que descobrir quem é o assassino.
E esse assassino é uma pessoa
próxima deles.

2

Vai se tratar de famílias divergentes,
de famílias que se dão bem e outras
não.

Vai ser a relação entre pais e
filhos, tios e primos.

A mensagem é de que as famílias
devem ficar juntas.

3

Trata-se de uma sala que tinha muita
zoação entre os alunos. Além de muita
zoação
tinha
também
muito
preconceito.

A nerd que vivia apanhando, a
patricinha que fazia bullying, a
maloqueira que vivia fumando,
a funkeira que vivia dançando,
a fofoqueira, o famosinho, a
gótica, o fedorento e a
macumbeira.

Não julgar as pessoas pelas
aparências ou pelo que elas são.

4

Nosso filme vai ser de ação, vai ter
luta, morte, violência, roubo e
vingança.

Um homem forte, um homem
vingador e matador.

Nunca faça violência e guerra.

5

O filme se trata de adolescentes que
por algum motivo ganharam poderes.

Um cara magro que com
poderes fica forte e um cara que
era inteligente e fica mais
inteligente com o poder.

Nunca desista, mesmo que seus
objetivos estejam por um fio.

Primeiro protagonista: lerdo,
engraçado e medroso.
Segundo protagonista: sério,
irônico e não tem medo de
nada.

Mesmo que você seja retardado e
sonso, não tenha medo.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.

Resumo
O presente artigo é um relato de uma das atividades desenvolvidas, em 2016, durante a pesquisa de
doutoramento da autora que tinha como objetivo central investigar a relação de jovens de uma escola
pública de tempo integral da cidade de Juiz de Fora com o audiovisual. O roteiro inicial da pesquisa foi
constituído de visualizações de filmes com jovens como protagonistas e rodas de conversas e atividades
preparadas para investigar a relação dos jovens com as narrativas que assistiam. Na primeira fase da
pesquisa, optou-se pelos filmes mais vistos nas telas de cinemas brasileiras em 2014. No segundo
momento, foi pedido aos participantes da pesquisa que escolhessem os filmes que queriam visualizar. A
proposta não era apenas assistir, mas, além disso, discutir sobre as narrativas e técnicas usadas nos
filmes, a partir de diversos suportes, como desenho, criação de novo roteiro, regravação de uma cena,
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entre outros. Em um terceiro momento, foi proposta a criação de um curta-metragem pelos
participantes da pesquisa. Este artigo propõe-se a analisar alguns elementos do curta-metragem a partir
dos conceitos de autoria, paráfrase e remix. O texto está dividido em quatro seções, na primeira
(Roteiro), é a apresentada, em linhas gerais, a pesquisa de campo; na segunda (Primeiro ato), são
apresentadas as atividades de visualização de filmes; na terceira (Segundo ato), apresenta-se a proposta
de produção de audiovisual; e na última seção (Happy End?), analisa-se o curta-metragem produzido
pelos jovens participantes da pesquisa a partir dos conceitos de autoria, paráfrase e remix.
Palavras-chave: Produção audiovisual; Juventude; Autoria; Paráfrase; Remix.
CONTRIBUIÇÕES SURREAIS PARA PROJETOS COLABORATIVOS DE PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL NA ESCOLA
Beatriz Moreira de Azevedo Porto Gonçalves – Escola Oga Mitá

INTRODUÇÃO
INT. CENA 01 – RESERVADO DO BANHEIRO – DIA FADE IN
Sentada no vaso, MAJU estende a mão e pega uma folha de uma pilha de provas
trimestrais que fica ao lado do vaso.
Ela limpa a bunda com a prova. Joga o papel fora, veste suas roupas e sai do reservado.

A cena acima citada abre um curta-metragem produzido em contexto escolar. Foi escrita por
um estudante do 9º ano do ensino fundamental, em um jogo chamado “O Cadáver eXquisito”,
método criativo lúdico, inventado e utilizado por artistas/pensadores surrealistas. O choque, a
liberdade do inconsciente, a reflexão dos sonhos, as inversões e provocações políticas do
movimento estético Surrealismo eram estudados pela professora, no âmbito de sua pesquisa de
doutoramento em Educação, e por duas de suas turmas do curso de Mídias, disciplina semestral,
oferecida dentro da grade curricular do EFII de uma escola particular da Zona Norte da cidade do
Rio de Janeiro/RJ.
Adotando um referencial teórico-metodológico que explora a construção de conhecimentos
a partir do diálogo entre abordagens científicas, filosóficas e artísticas, a investigação de doutorado
tinha, como objeto, audiovisuais produzidos em instituições da Educação Básica; com uma
metodologia de análise a partir da visualização e remixagem – manipulação – de suas imagens; sem
observação direta dos seus processos e situações específicas de produção. Por outro lado, esse
estudo se constituía como uma auto-etnografia, uma vez que a pesquisadora trabalhava, ela mesma,
com realização audiovisual dentro de escolas. E, sendo todo audiovisual um artefato com
componentes estéticos, além dos técnicos, a auto-etnografia se constituía em uma prática
A/R/Tográfica (DIAS; IRWIN, 2013): à luz do pensamento do professor de Antropologia Visual e
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curador de exposições Georges Didi-Huberman, a montagem (edição) audiovisual foi escolhida
como procedimento para “estranhar o familiar” – processo que Gilberto Velho (1978) defendeu ser
a chave para a produção de dados científicos sobre o que vivemos e/ou conhecemos de perto. Na
esteira de Walter Benjamin e Jean-Luc Godard, Didi-Huberman (2012) apontava para uma
montagem dialética, com profundos diálogos com o pensamento surrealista, se organizando em
torno dos conflitos apresentados nos planos-escolares (trechos dos vídeos pesquisados) e
problematizando o que se via neles, procurava ampliar os sentidos dos filmes, fazendo a
pesquisadora enxergar além daquilo que a sua visão, tão familiarizada com o objeto, estava
acostumada a encontrar nele.
Com tal abordagem, a investigação procurava lançar um olhar que respeitasse a
especificidade do audiovisual produzido em escolas, observando o mesmo como artefato dotado de
valor cultural distinto dos produtos profissionais lançados nos mercados de arte, entretenimento e
informação; tendo finalidades, meios e condições de produção em conformidade com os propósitos,
sujeitos/papeis, regras e valores próprios das instituições de ensino. Na, literatura acadêmica há um
consenso de que os vídeos escolares em si não correspondem à realidade e não revelam tudo e a
qualidade das aprendizagens vividas pelos sujeitos nos processos de realização (ANDERSON et al.,
2015; HOBBS; MOORE, 2014; LEITE; ALEGRIA, 2005), assim, pouco são os estudos que se
dedicam a analisar propriamente esses filmes (BALTRUSCHAT, 2011; ANDERSON et al., 2015).
Diante disso, a a/r/tógrafa da experiência aqui relatada via uma lacuna, uma necessidade de
prestar mais atenção a essas imagens. Paralelamente, três interrogações moviam (movem) as suas
ações: Pergunta da pesquisadora: como analisar audiovisuais escolares? Pergunta da professora:
como avaliar as aprendizagens decorridas de um processo de realização audiovisual? Pergunta da
artista: como ver os vídeos e ainda imaginar planos-escolares por vir? O presente artigo foca o
trabalho da professora/artista, vivido paralelamente ao da pesquisadora/artista na pós-graduação,
sem produzir dados diretos para a pesquisa de doutorado, mas sofrendo diretamente as influências
desta.
O CURSO
A cada início de ano, estudantes do 7º ao 9º anos do EFII da escola em questão eram
reagrupados para formar turmas de Mídias e Robótica2, conforme a vontade dos alunos e critérios
Cada disciplina abria duas turmas por semestre, uma turma no primeiro tempo de aula e outra no segundo, atendendo a
quatro turmas por ano.
2
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pedagógicos definidos pelos professores. Quem tivesse cursado uma matéria às sextas-feiras do
primeiro semestre, obrigatoriamente cursaria a outra no segundo. Os encontros de Mídias duravam
50 minutos e ocorriam uma vez por semana. Durante um semestre letivo, as turmas, de até 21
alunos, tinham um total aproximado de 16 tempos. Considerando a grande quantidade de
conteúdos, competências e habilidades que podem ser desenvolvidos em uma disciplina que se
proponha a tratar de múltiplas mídias, o tempo escolar era um desafio simultâneo à definição do
currículo e à elaboração/execução de um planejamento que contemplasse os interesses heterogêneos
dos estudantes. Por envolverem múltiplas linguagens e recursos, os trabalhos mais frequentemente
desenvolvidos com as turmas eram projetos audiovisuais, contudo a rápida duração do curso sempre
deixava a professora/artista diante de alguns dilemas vividos por muitos mídia-educadores, como
observam, nos EUA, Hobbs e Moore (2014, p. 31-32):
Projetos colaborativos que capacitam os alunos como co-criadores de conteúdo, em
igualdade de participação, às vezes, não são concluídos. [...] quando o foco precisa
estar em um produto final, certas concessões podem reduzir as possibilidades dos
alunos de explorar a criatividade, a espontaneidade e a experimentação em seu
trabalho. (Tradução minha).

As agrupadas que frequentavam a disciplina de Mídias no início do ano conseguiam
concluir, às pressas, os seus projetos finais, já as agrupadas que iniciavam após o recesso do meio
do ano, devido ao calendário mais apertado do segundo semestre escolar, dificilmente tinham
oportunidade de ver seus trabalhos finalizados quando o curso acabava. Mesmo nas turmas que
tinham mais aulas, outras questões logísticas contribuíam para que o processo de edição dos vídeos
fosse quase totalmente executado pela professora, com algumas consultas às turmas e rara
participação mais ativa de um ou outro estudante na operação do software de edição. Além de tais
contradições e constrangimentos que impactavam diretamente o protagonismo e a autoria
estudantil, o programa do curso de Mídias ainda precisava ser constantemente reinventado, uma vez
que todas as turmas eram compostas de alunos novos (a cada ano uma turma de 9º se formava e
entrava uma nova de 7º) e de estudantes que já haviam feito a matéria anteriormente, uma, ou duas
vezes. A experiência relatada a seguir tomou forma na tentativa de responder, dentro do possível, às
questões teóricas e práticas colocadas até aqui. Após 3 anos de trabalho nessa escola, em 2017, a
professora resolveu assumir diferentes metas para os cursos de Mídias do primeiro e do segundo
semestres: a primeira turma do ano teria maior enfoque nas fases de gravação e finalização de
vídeos, e a segunda turma faria um curso mais teórico e mais voltado para a análise e pesquisa de
conteúdos audiovisuais e para a concepção e planejamento de um projeto de mídia, com alguns
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pequenos exercícios práticos de remix – edição audiovisual de trechos de vídeos de terceiros. Com
isso, ao final de 2017, a última agrupada de Mídias havia escrito um roteiro, que foi executado pela
agrupada de 2018/01. Já o filme surrealista tratado nesse artigo foi roteirizado por uma turma de
2018/02 e filmado por outra de 2019/01, preservando, o máximo possível, o grupo que iniciou a
pesquisa e concepção do projeto no ano anterior.
Independentemente do semestre em andamento, as primeiras aulas do curso de Mídias
sempre promoviam um debate sobre a importância da formação de uma consciência crítica e
criativa sobre o consumo e a produção de conteúdos em diferentes mídias, uma discussão que
procurava inspirar os estudantes, fazendo-os falar e pensar em suas próprias experiências com
mídia, ao mesmo tempo que fornecia pistas para a professora descobrir quais meios, conteúdos e
formatos seria mais interessante explorar com cada grupo. Procurando estimular a participação dos
jovens, a cada início de curso, a professora fazia também perguntas sobre as preferências pessoais
de cada aluno quanto a livros, sites, filmes, músicas, games etc., numa conversa em que o turno da
palavra fluía conforme um tema puxasse outro, enquanto a professora ia buscando na internet e
mostrando para todos algumas referências citadas pelos estudantes e outras que faziam parte do
repertório da professora e que, de alguma forma, ela colocava em relação com o que os alunos
traziam.
Quando, no segundo encontro 2018/02, os estudantes demonstraram interesse em “filmes de
terror” e em obras “estranhas/diferentes” que provocam o pensamento, as imagens de “Um Cão
Andaluz” (Luis Buñuel, 1929) logo vieram à cabeça da professora/artista/pesquisadora e ela
resolveu exibir o curta-metragem “mudo”3, escrito por Buñuel junto com Salvador Dalí e filmado
em Preto & Branco, quase 90 anos antes daquela aula. Faltavam apenas 10 minutos para o fim do
encontro quando a projeção começou e prendeu a atenção dos estudantes com cenas de violência e
teor sexual, amenizados pela estética onírica e a textura de passado (além do P&B, os efeitos
especiais mais evidentes, as ranhuras e saltos na película que originou a cópia digital que estava
sendo assistida...). Apesar da professora ter anunciado o fim da aula, a maioria dos estudantes
permaneceu curiosa na sala por cerca de mais seis minutos. Os alunos do segundo tempo foram
entrando e ficando intrigados com as imagens projetadas no datashow. Entre os estudantes, a
A expressão entre aspas determina que uma produção realizada antes do advento das tecnologias de impressão de
áudio na película cinematográfica, sem querer indicar, contudo que os filmes da época eram assistidos em silêncio,
acompanhamentos musicais e comentários falados costumavam ser oferecidos pelas casas de exibição. Na estreia de
“Um Cão Andaluz”, Buñuel ficou atrás da tela tocando trechos da ópera de Wagner “Tristão e Isolda” e tangos
argentinos em um gramofone. Em 1960, ele supervisionou a inclusão da banda sonora que apreciamos nas cópias até
hoje.
3
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professora ouvia risadas e comentários: “o que é isso?”; “o que ele está fazendo?”; “que louco!”;
“sério?”; “como assim?”.
Entusiasmada com a reação da turma à estética de um dos cineastas que a levaram a fazer
sua graduação em cinema e satisfeita de poder usar em suas aulas algumas descobertas de sua
pesquisa de doutorado, a professora definiu os objetivos e fez o planejamento do curso de Mídias de
2018/02, propondo à turma o estudo do Movimento Surrealista, criado na década de 1920 por
artistas e intelectuais que atuavam na França. Além da análise do contexto de surgimento dessa
vanguarda, da apreciação das principais propostas e do debate sobre quadros e cenas de filmes
surrealistas, o grupo também assistiu a algumas obras de videoartistas como Bill Viola, Jane Geiser
e Pipiloti Rist, que, em certo sentido, estendem as formas surrealistas para o suporte do vídeo e a
contemporaneidade.
Como exercício prático, cada estudante teve que fazer um trabalho de casa, individual,
editando um vídeo de até um minuto, com imagens em movimento produzidas por eles próprios, ou
por terceiros, mostrando não histórias, mas formas e/ou situações estranhas que girassem em torno
do tema “resistência”, que era o mote do projeto a ser desenvolvido, transdisciplinarmente, por
todos os segmentos da escola no ano de 2018. O foco dessa tarefa era mesmo a parte visual, se
quisessem adicionar som aos vídeos, os estudantes poderiam, mas foram orientados a não se
preocuparem com a composição sonora, pois um dos objetivos era exibir essas imagens no telão do
palco do Festival de Música da escola, como cenários videográficos para as apresentações musicais.
O evento ocorreu no meio do semestre e os estudantes ainda tinham muitas dúvidas sobre o sentido
e a criação de imagens surrealistas que não contassem histórias dentro da lógica e cronologia de
“início, meio e fim” e preferiram fazer associações mais diretas entre fotos e ilustrações encontradas
na internet, pesquisando termos relacionados às ideias de resistência, sobretudo de resistência
política.
O jogo “O Cadáver eXquisito” (em francês “Cadavre Exquis”) – prática surrealista na qual
cada jogador cria uma parte de uma obra artística, sem que, até a conclusão da obra, ninguém
conheça o conteúdo criado pelos demais participantes – foi explorado em duas situações como
exercícios de produção textual. Em um encontro, a turma dividida em quatro grupos escreveu
apenas frases ilógicas. Mas mais perto do final do curso, uma outra aula foi usada para que os
estudantes, individualmente, escrevessem redações narrando uma cena surrealista que tivesse, pelos
menos, três personagens e que se passasse dentro de uma escola. O estabelecimento pela professora
de um número mínimo de personagens e a restrição das situações ao ambiente escolar se deu por
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opções práticas de produção. A primeira condição visava garantir um número de papeis para que
mais estudantes participassem das filmagens e experimentassem mais funções na realização
audiovisual. A segunda recomendação facilitaria na hora da montagem de cenários e figurinos,
permitindo que as gravações acontecessem nas aulas de 50 minutos. Por se tratar de um exercício
de sala, a professora já esperava um número maior de trabalhos entregues, o que a surpreendeu foi a
elaboração extremamente rica em detalhes e reflexões das redações apresentadas. É verdade que as
regras foram burladas em boa parte.
O limite mínimo de personagens nem sempre foi respeitado e uma jovem poeta escreveu um
poema, em vez de fazer um texto narrativo, no qual não fez menção ao espaço escolar. Contudo,
considerando o empenho que os estudantes tiveram para expressar ideias surreais e para entregar
produções tão sofisticadas dentro do prazo, demonstrava alto nível de engajamento deles com o
Surrealismo e, de um modo geral, grande compreensão, ou melhor, apropriação, das propostas
surrealistas. As transgressões às regras, afinal, estão na essência do Movimento Surrealista. O
poema da estudante é exemplar nesse sentido, as diversas e contraditórias situações que suas
palavras evocavam constituíam-se em legítimas “imagens poéticas”, conforme o conceito
desenvolvido pelo poeta mexicano surrealista Octavio Paz. Em versos como “O pai voa através da
mãe” e “Êxtase da excitação sem emoção”, a estudante criava imagens que resultavam
“escandalosas” por desafiarem os princípios de identidade das coisas, anunciando configurações
compósitas que atentam “contra os fundamentos do nosso pensar” (PAZ, 1982, p. 120-121).
O surrealismo propondo a conexão de ideias, a princípio, desconexas oferecia duas grandes
vantagens para um projeto audiovisual enfrentar dificuldades próprias da instituição escolar. Em
primeiro lugar, o curso tendia a se tornar mais democrático, pois o método coletivo e a livre
expressão do inconsciente favoreciam uma maior participação de todos os membros da turma e, em
consequência disso, não seria necessário se demorar na conciliação das propostas dos estudantes.
Indivíduos em grupos muito heterogêneos às vezes tomam muito tempo reprimindo ideias alheias
e/ou buscando encontrar consensos perfeitos, mas, em um trabalho surrealista, quase nenhuma ideia
é ruim e, como não há preocupação com a ilusão de perfeição, todo elemento estranho, ou
associação esquisita entre os componentes da obra, pode enriquecer o texto e o processo criativo se
torna mais rápido. Um dos principais desafios de conduzir uma atividade de grupo é garantir a
participação de todos e mesmo quando há tempo para longas discussões, isso, por si só, não evita
que o processo seja controlado por estudantes que desenvolvem melhores estratégias de defesa de
suas contribuições.
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Ainda que algumas cenas fossem inviáveis de realizar no espaço-tempo do curso, elementos
de todas as redações foram aproveitados no roteiro final, que, pela proximidade do fim do curso, foi
ordenado e adaptado pela professora para as condições de realização na escola. Usando recursos
gratuitos do ScriptBuddy4, ela formatou as cenas conforme o padrão usado em produções de cinema
e, depois em sala, entregou cópias impressas do roteiro para os estudantes, que leram juntos e
ficaram orgulhosos do trabalho realizado. Nessa aula, a professora falou um pouco sobre a
formatação de roteiros e mostrou um pouco do funcionamento do site. No papel, o curta TÍTULO
DO FILME, que seria realizado por uma turma do ano seguinte, tinha nove cenas e, na opinião da
professora/artista, foi o roteiro mais bem elaborado e provocativo que ela já desenvolveu com seus
alunos.
No primeiro semestre de 2019, o projeto foi retomado pelo curso de Mídias e os estudantes
dessa nova agrupada reviram, ou foram apresentados à estética surrealista. O planejamento previa,
além dos encontros iniciais básicos para discussão sobre a relevância do estudo das mídias e para
que o grupo se conhecesse, a exibição e análise de trechos de filmes e outras obras do Surrealismo.
Até abril, a professora mostrou o roteiro produzido no ano anterior e discutiu também com a turma
aspectos da organização e produção de projetos audiovisuais, como a importância da fase de préprodução, as atividades e responsabilidades dos diferentes departamentos de produção – fotografia,
som, arte, elenco, direção e montagem.
Apesar da especialização, ordenação e hierarquização que caracterizam as produções típicas
do mercado audiovisual, a professora explicou que gostaria que os estudantes explorassem ao
máximo as diferentes funções e decisões envolvidas na realização de filmes e preferiu não organizar
os alunos conforme as divisões da indústria, e sim dividir a turma em nove pequenos grupos que
assumissem, cada um, todas as tarefas para a realização de uma das unidades dramáticas do curta
em desenvolvimento. Os estudantes puderam escolher as cenas pelas quais eles gostariam de ficar
responsáveis, e a professora conseguiu garantir uma divisão equilibrada em trios e duplas que
mesclavam membros antigos e novos no projeto e de modo que alunos mais generosos poderiam
ajudar estudantes com mais dificuldades. A professora elaborou e distribuiu um formulário que
chamou de “Análise Técnica” o qual os grupos deveriam ir preenchendo com informações sobre a
concepção de suas respectivas cenas – desde à direção geral até ideias para usar na hora da edição –
bem como com o andamento das providências necessárias para as gravações.

4

Disponível em: https://www.scriptbuddy.com/.
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O documento impresso continha espaços para os alunos anotarem os dados de Locação
(indicações sobre o cenário e local onde seria realizada a filmagem); relação de Equipamentos que
eles consideravam necessários; Personagens e a lista dos atores confirmados. Havia campos para
descrição de Figurinos e Adereços da cena, Maquiagem e Outros materiais que fossem
indispensáveis para a criação de efeitos (por exemplo, de sangue falso), com indicação de quem
seria a pessoa responsável por levar cada elemento no dia da gravação. Outros campos eram
reservados ao planejamento da captação de eventuais Diálogos; Voz off; Efeitos sonoros e Trilha
sonora. Um último grande campo, designado para Observações deixava espaço para se escrever:
[...] ideias e/ou dificuldades que o grupo pode encontrar na realização da cena. As
notas deste campo PODEM conter orientações sobre a forma como a cena deve ser
fotografada (ex. luz, enquadramento) e/ou sobre como o elenco deve atuar e/ou como
o áudio deve ser captado. Se quiser, acrescente aqui ideias sobre como a cena deve ser
editada, por ex., quais efeitos o grupo gostaria de inserir na edição. Aproveitem para
colocar aqui os lembretes das coisas importantes de não esquecer na hora da filmagem
e tudo o mais que a criatividade e a intuição de vocês desejar. (“Análise Técnica”,
documento de aula, não publicado).

Um cronograma de filmagens foi desenhado com a turma, começando pelas que exigiam
menos tempo de pré-produção e terminando com as cenas com mais gente no elenco e de realização
mais complexa. As fichas de Análise Técnica eram entregues para os grupos no início e devolvidos
para a professora ao final de cada aula, de modo que ela poderia acompanhar o desenvolvimento
dos trabalhos e disponibilizar o registro fotográfico dos documentos com as anotações de tudo o que
já havia sido feito, ou que estava por fazer, para consulta dos estudantes a qualquer momento em
uma agenda Google criada especialmente para o projeto. As filmagens começaram no final de abril
e foram até a última aula antes das férias de julho. A professora acompanhava o grupo que filmaria
no dia e deixava os outros na sala com a orientação de seguir a Análise Técnica e ir tocando o
projeto. Além dos estudantes responsáveis pela cena do dia, a professora designava um, ou dois
estudantes de outros grupos para fazerem o making of das gravações.
Após as quatro primeiras gravações, a professora editou sozinha em casa o material até
então produzido e reservou uma aula para mostrar o primeiro corte para a turma, a partir do qual foi
feita uma avaliação coletiva do trabalho executado. De uma forma geral, os estudantes ficaram
surpresos com a qualidade das imagens produzidas e mais animados em colaborar no projeto. Eles
também sugeriram alterações na montagem, que foram acatadas pela professora. A aula seguinte

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

302

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

reiniciou a dinâmica de separar o grupo de filmagem dos grupos que estavam planejando, ou que já
tinham feito suas gravações.
Essa divisão, embora tivesse permitido uma participação mais democrática na realização do
filme e tivesse permitido que todas as gravações ocorressem durante as aulas regulares do curso
(sem precisar marcar atividades em nenhum tempo extraclasse, como acontecia frequentemente
com os projetos anteriores, que não seguiam essa dinâmica), também teve aspectos negativos. A
maior parte dos estudantes não tinha autonomia para encaminhar a pré-produção sem a presença da
professora na sala, nem iniciativa para ajudar os demais depois que seu grupo já tinha gravado a sua
cena. Mesmo sendo orientados a usar a ficha de Análise Técnica para avaliar o trabalho realizado e
com a disponibilização de uma lista de vídeos relacionados ao Surrealismo, para os estudantes
assistirem no YouTube, muitos tinham a sensação de que não havia muita coisa para se fazer nas
aulas que não teriam gravações para eles participarem diretamente. Dessa queixa dos alunos, a
professora avalia que um tempo maior das aulas de pré-produção poderia ter sido dedicado a falar
mais da decupagem, a definição dos planos a serem gravados, com a escolha dos ângulos e
enquadramentos de câmera. Da mesma forma, uma deveria ter sido incluída explanação sobre o
desenvolvimento de storyboard, espécie de História em Quadrinhos que fornece um rascunho visual
dos filmes.
Dessa forma, as providências requeridas na Análise Técnica poderiam ter ficado mais claras
e mais concretas para os estudantes desacompanhados. Como visto, o processo de edição teve
pouco espaço no planejamento do curso de 2019/01 e quem finalizou o filme foi a professora,
durante as férias. A turma só assistiu ao resultado no primeiro dia de aula do semestre seguinte,
junto com os estudantes da nova agrupada que se iniciava. A recepção dos estudantes/autores do
curta foi positiva, pois fizeram comentários orgulhosos e, mesmo alunos com mais dúvidas sobre as
propostas surrealistas manifestaram, no debate que seguiu à projeção, ter construído sentido para a
experiência e o filme produzido.
CONCLUSÕES
O presente artigo mostra como a prática a/r/tográfica traz valiosas contribuições para o
trabalho de professores em sala de aula. Além de fornecer mais instrumentos de auto-avaliação,
proporciona o enriquecimento de um repertório de linguagens e metodologias estéticas interessantes
para o desenvolvimento de projetos audiovisuais nas escolas. Especificamente, as propostas e
técnicas surrealistas, movimento estudado no âmbito do doutorado e levado para um curso de
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Mídias de EFII, se mostraram um tema capaz de gerar reflexões importantes para o estranhamento
das instituições de ensino e, ainda que a professora/artista tivesse que interferir fortemente no
processo criativo, foi capaz de promover uma participação mais democrática entre os estudantes na
produção do curta-metragem. Não à toa, Benjamin (1994) descreveu o Surrealismo como “o último
instantâneo da inteligência europeia”.
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Resumo
O presente trabalho é o relato de uma experiência de ensino-aprendizagem de produção de vídeo,
afetada por uma pesquisa de doutoramento que se dedicou à análise de audiovisuais produzidos por
grupos escolares, sem a observação direta dos seus contextos de realização. Como professora de
audiovisual e pesquisadora, a autora desenvolveu A/R/Tografias – uma modalidade de pesquisa
educacional baseada em arte (PEBA), estabelecida na Faculdade de Educação da Universidade da
Columbia Britânica (Canadá), entendida aqui como meio criativo de estudo da escola e forma de ação
nela, bem como método de avaliação, autoavaliação e, logo, de produção de conhecimentos. O texto
inicia apresentando a fundamentação teórica e alguns dilemas da mídia-educação que inspiraram um
jogo/exercício surrealista em sala de aula: questões éticas/estéticas da criação de imagens em
movimento, a participação e autoria em audiovisuais escolares e a possibilidade crítica auto-etnográfica
resultante da proposta política insurgente do Surrealismo, movimento artístico formado na Europa dos
anos 1920. Em seguida, narra-se o processo planejado e o efetivamente vivido com estudantes do 7º ao
9º anos do Ensino Fundamental II, de uma escola particular da Zona Norte do Rio de Janeiro/RJ. O
tempo todo o texto, estruturado sobre uma perspectiva bastante pessoal, procura refletir sobre os
aspectos positivos e negativos da experiência abordada. Por fim, retoma-se a necessidade de práticas
A/R/Tográficas, nas quais os papeis de artista (A), pesquisadora (R – do inglês “reseacher”) e
professora (T – “teacher”) devem se integrar – e mapeia-se as constelações de ideias influentes numa
pedagogia crítica para a realização audiovisual escolar.
Palavras-chave: Audiovisual Escolar; Surrealismo; Trabalho de grupo; Autoria; A/R/Tografia.
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A INCLUSÃO DA ACESSIBILIDADE TELEVISIVA PARA
SURDOS
Raquel Leite Aquino – UNIFESSPA
Walber Christiano Lima da Costa – UNIFESSPA
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INTRODUÇÃO
A forma como os meios de comunicação influenciam a vida das pessoas é indiscutível, do
mais simples comercial ao noticiário de maior audiência, um conjunto de formas e programações
diárias recebida pela população em geral, para o ouvinte é instintivo receber e processar as
informações, pois tudo o que é oferecido chega em sua língua materna, no caso o Português. Em
contrapartida, o surdo termina prejudicado nessas situações, uma vez que, sua língua materna é a
Libras e a probabilidade da pessoa surda compreender o que a TV está transmitindo dependerá
especificamente do imaginário que lhe ressignificará e aproximará de novos meios de pensar e
transformar a realidade social e educacional, para isso a janela de Libras torna-se indispensável em
todas as programações, uma vez que, somente a legenda em português não é suficiente para
alcançar a informação.
O surdo vem buscando espaço em uma sociedade excludente, em virtude das adversidades
desenvolvidas cotidianamente para um espaço democrático para ouvintes e surdos. A Libras exerce
aspectos legais através da comunicação com o objetivo de surdo a surdo como também surdo para
ouvinte, desse modo, tornar crucial a inserção da língua com tal intensidade nos meios sociais assim
como nos meios comunicativos, compreendendo a notável relevância dos esforços desenvolvidos
pela comunidade surda diante de seus direitos.
Deste modo os direitos incontestáveis garantidos por leis apresentados nesta pesquisa,
transpassam com o intuito de comunicar os surdos perante a vigente legislação. No Brasil os surdos
continuamente eram vistos como indivíduos que não dominavam a língua portuguesa, ou até
mesmo afirmações a respeito de os surdos não possuírem uma língua oficial e sobreviviam por meio
de expressões e gesticulações. Segundo Casarin (1996), a muito tempo atrás se considerava que a
oralidade na época era a única maneira de se expressar a consciência.
Conforme os dados da pesquisa, os surdos na Idade Média eram discriminados pela Igreja,
pois não oralizavam e assim não conseguiam praticar os ensinamentos da igreja, estando proibidos
de herdarem os patrimônios de sua família, de acordo com Lima et al (2017).
Portanto, a referente pesquisa possui a finalidade de observar a partir de um estudo de caso
em campo, de que forma são oferecidas as programações televisivas diária no Município de
Marabá, no Estado do Pará, para os telespectadores surdos. Nesse sentido, busca verificar a
acessibilidade dos conteúdos locais, as notícias regionais se são inclusivas ou apenas programações
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para ouvintes, se possuem acessibilidade, como os surdos podem ter acesso e se existe algum tipo
de divulgação desses matérias inclusivos.
Com base em pesquisas bibliográficas com os autores Barros (2009), Siqueira (2013) que
abordam as barreiras enfrentadas pelos surdos, como também os autores Mourão e Santos (2014)
que abordam os meios de comunicação e informação para pessoas surdas, bem como os autores
Lima et al (2017) que possuem o objetivo de analisar a acessibilidade da Libras na comunicação,
todas as temáticas irão nortear o referente tema estudado.
AS LEGISLAÇÕES INCLUSIVAS
A comunicação é um direto assegurado por lei desde 1988 como previsto na Constituição
Federal, para os surdos em quanto seres sociais detentores de seus direitos que devem ser
resguardados na prática. Foi a partir desse período que ocorreu a visibilidade e atenção para pessoas
com deficiências, antes da nova Constituição brasileira não haviam leis voltadas para as questões
ligadas aos surdos.
A partir da Lei 10.436, de 24 abril de 2002 que assegura em seu artigo 1º o reconhecimento
da Libras como uma comunicação legal, recursos de expressão e associados. Assim, a esta é uma
língua natural com estrutura gramatical própria, desenvolvidas pela comunidade para a
comunicação de pessoas surdas do Brasil, a qual possui variações de acordo com cada realidade e
localidade.
Apesar de existir leis que amparam os diretos dos surdos, ainda nos deparamos com a
violação destes direitos. Barros (2009) destaca que a falta da Libras “é um entrave no dia-a-dia das
pessoas surdas. Estas enfrentam vários problemas em relação à falta de comunicação no transporte
público, bancos, hospitais, escolas, comércio e nos ambientes de lazer e cultura” (2009, p.56).
Já a Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, estabelece que ocorra a efetividade de
acessibilidades para pessoas surda entre outros, na redação dada em 13.146 de 2015 quando se trata
da comunicação e informação, deverá ser assegurado para que não ocorra o empecilho social para o
indivíduo. Cabe ao poder público propiciar a eliminação dos obstáculos pertinentes na comunidade
e determinar procedimentos opcionais técnicos que venham a se tornar acessíveis aos meios de
comunicação, para assegurar os direitos ao acesso à informação, comunicação, dentre outros.
Conforme o Art. 67 da supracitada Lei “os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem
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permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros: I - subtitulação por meio de legenda oculta; II janela com intérprete da Libras; III – audiodescrição”.
MÍDIA INCLUSIVA
Existem duas ferramentas de acessibilidade voltada para a comunicação de surdos, uma dela
é a Libras e a outra é a Closed Caption (Legenda Oculta). Um dos métodos mais conhecido de
acessibilidade para pessoas surdas é o da Legenda e o outro da inclusão de uma “janela” no vídeo,
onde há um intérprete que traduz da língua Portuguesa para a Libras. Estas ferramentas foram
criadas com o intuito de garantir a inclusão de pessoas surdas ou deficiente auditivas nos meios
comunicativos.
O uso destas ferramentas é obrigatório nas programações político-partidárias, assim como
nas campanhas institucionais do governo brasileiro e de utilidades públicas, nestas circunstâncias, a
tradução e a publicação dos conteúdos são incumbidos à entidade responsável pela propaganda e
por ser obrigatório a acessibilidade, a emissora deverá solicitar as entidades políticas o envio com a
exigida versão.
Segundo Siqueira e Silva (2013), o assunto a respeito dos direitos dos surdos à
comunicação, está se tornando cada vez mais amplo nas conferências e debates em todo o mundo,
porém, está distante de ser honrado em circunstância da desvalorização da classe. Assim, o direito à
comunicação assegurado aos surdos não se remete exclusivamente ao acesso à informação, bem
como aos canais de propagação dos conteúdos. Com o intuito de que esses direitos sejam garantidos
de maneira integral, dependerá da conscientização dos responsáveis a difusão das notícias. Nesta
circunstância os responsáveis interpostos entre os leitores e os fatos, deverão propagar em
condições compreensivas tudo que é relevante ao público.
Conforme os autores Siqueira e Silva (2013), afirmam que os Jornalistas Brasileiros
possuem um código de ética que ampara os direitos indispensáveis a todos os cidadãos, bem como,
No capítulo II, artigo 6° inciso XI diz que: “É dever do jornalista defender os direitos do cidadão,
contribuindo para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial às das crianças,
adolescentes, mulheres, idosos, negros e minorias” (SIQUEIRA; SILVA, 2013, p. 07).
Todavia, existe uma pequena parcela não atingida, neste caso, os surdos. Como indicam os
autores, os cidadãos nem sequer possuem iguais possibilidades com relação aos jornalistas, de
vivenciar distintas realidades, passando a ter diferentes perspectivas da sociedade, os que dispõem
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desta chance de se aplicarem em novos conhecimentos, na aproximação e familiarização de modo
característico com quem vive em um silencio tácito.
A proposta da mídia cidadã é proporcionar a todos os cidadãos a disponibilização de
informação, de acordo com a deficiência. A mídia se tornará coletiva e o cidadão o personagem
principal nesse recurso, logo, dá-se a prerrogativa do acesso à comunicação relevante ao público.
Para Lima et al (2017) geralmente as emissoras oferecem meramente o Closed Caption
como instrumento de acessibilidade para os surdos. Todavia, somente uma minoria possui uma
terminologia satisfatória da língua portuguesa no qual compreendem com naturalidade as
informações que se encontram transcritas. Normalmente, os surdos querem a janela de Libras como
recurso, devido as informações serem repassadas em língua de sinais, passando a entender tudo de
forma mais compreensível.
Em relação a janela de Libras para os surdos é improvável encontrar este recurso na
televisão, podendo ser encontrado na maioria das vezes em propagandas eleitorais ou de utilidade
pública, pois “a legislação vigente diz que somente os programas eleitorais, partidários e
pronunciamentos oficiais do governo, campanhas e alertas preventivos devem fazer uso da janela de
Libras” (LIMA et al 2017, p. 8).
Quando se trata de outros programas, a janela é facultativa, ou seja, não sendo obrigatório
seu uso, podendo ser utilizado somente o Closed Caption, que se refere a uma legenda oculta, isso
normalmente ocorre na maior parte das programações televisivas. Para Lima et al (2017) as
emissoras acham um custo muito alto colocar a janela de intérprete, além de ferir a estética da
programação.
DADOS COLETADOS EM MARABÁ
Entrevistas com as empresas
A pesquisa desenvolvida no município de Marabá situado no sudeste do Pará, possui
segundo o IBGE (2010) 271.594 habitantes, sendo assim a quarta maior do Estado, a cidade possui
diversas emissoras televisivas, dentre elas, 03 foram entrevistadas com o intuito de verificar como é
ofertada a programação de TV local e a acessibilidade televisiva diária. Foram investigadas três
emissoras de televisão que codificaremos como TV1, TV2 e TV3.
No decorrer das entrevistas alicerçadas com a aplicação dos questionários com perguntas
equivalentes e suas respectivas respostas que nortearam em reflexões, quando indagadas acerca das
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programações infantis; duas não possuíam, justificando o fato de serem afiliadas e precisarem
obedecer aos parâmetros da Rede Nacional que similarmente não possui a referida programação e
quando questionada sobre a programação voltada para o público jovem a resposta foi homóloga.
Já para o público adulto, a oferta se torna um pouco mais ampla, com programas de esporte
e jornais, onde são inclusas as programações por fazerem parte dos parâmetros da Rede Nacional,
bem como as Séries. Agora quando indagadas, essas duas, a respeito das programações exibidas
atendem as leis de inclusão e acessibilidade, ambas responderam “NÃO”.
A terceira emissora apresenta uma programação voltada para as crianças, jovens e adultos.
Quando questionada em relação a acessibilidade, obteve-se como resposta a mesma das anteriores,
ou seja, “NÃO”. Entretanto, com relação a rede nacional é somente na transição de uma
programação para outra, que há uma indicação voltada para a classificação da programação, a qual
se dá rapidamente com um intérprete e de igual forma quando se transmite um pronunciamento
oficial.
Quando questionados sobre a importância da acessibilidade os representantes das empresas
entrevistadas concordam e reforçam que “realmente se faz necessário que as leis de inclusão sejam
respeitadas mesmo que o público seja pequeno em relação ao público ouvinte” como enfatizou um
deles. E a última pergunta foi, o que é necessário para que seja implantada essa inclusão nesta
cidade? Uma respondeu, “precisa realmente de público uma vez que os intérpretes oneram a
instituição”, outra disse que “segue o parâmetro nacional, nesse sentido” e a última afirmou que
“aqui em Marabá necessita de formação de colaboradores e técnicos e incentivo empresarial isso
mesmo as emissoras tem que investir nessa temática com a finalidade de reduzir os obstáculos
enfrentado pela pessoa surda e garantir cidadania e igualdade”.
As emissoras não ofertam em suas programações janelas de Libras como ferramenta
acessível, enfatizando desta forma que a população surda ainda encara inúmeras dificuldades
quando se trata dos acessos aos recursos em sua íntegra. Em contrapartida, observou-se uma outra
emissora, porém esta não foi entrevistada.
A TV 4 (Não foi pesquisada, porém tanto nos diálogos quanto em nossas observações é
vista como uma referência em acessibilidade) dispõe de uma vasta programação voltada para o
público em geral, mas contém uma ênfase maior nas faixas etária de crianças e adolescentes,
oferecendo-lhes programas variados que partem de desenhos a jornais, esses recursos integram uma
vasta transmissão para seu público, esta emissora disponibiliza acessibilidade em toda sua
programação nacional, beneficiando assim a população da cidade de Marabá, nesses aspectos.
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Esta se torna então exclusiva, pois oferece 24 horas diárias de áudio descrição e 11 horas
semanais com a janela em Libras, consequentemente, a emissora abrange a um público mais amplo
e diverso, com isso afirma seu amparo e seu comprometimento em prol do crescimento integral das
pessoas, contribuindo deste modo com a formação crítica para o exercício da cidadania.
Entrevistas com surdos
Com a finalidade de conhecer como acontece a captação das programações diárias na
perspectiva dos surdos, que foram entrevistados com o auxílio de um intérprete de libras, eles
responderam algumas perguntas voltadas para a pesquisa:
-Você assiste TV diariamente? Obteve-se como resposta, “sim”, em alguns momentos.
Continuando os questionamentos, indagou-se, qual tipo de programa que você mais gosta? Uns
disseram “esportes”, outros “novela”, ‘filmes e séries”, outros “programas de informação”, como
“jornal e noticiário” e alguns apreciam “diversos programas”.
Como você acessa (entende) o que lhe é transmitido na TV? O entrevistado respondeu,
“bom, temos a legenda! Que ajuda muito, porém, as vezes bagunça as frases, as vezes faltam partes
por ser muito rápido a fala da pessoa que está ali, as vezes temos que adivinhar, porque a legenda é
em português e a língua portuguesa é diferente da nossa”.
Posteriormente indagou-se, você assiste alguma coisa na TV com janela em Libras? Em
resposta, “às vezes, mas quase não tem esse recurso”, responderam, “e também alguns intérpretes
falam muito rápido também, mas é bem melhor pra nós quando temos esse recurso”.
Continuando as perguntas, o que vocês acham que pode ser melhorado nesse aspecto no
intuito de intensificar o seu acesso à programação diária da TV? Uns responderam, “uma janela em
toda a programação esportiva, uma vez que o esporte é uma atividade física e cultural muito
importante, nem nas paraolimpíadas tem interprete nas narrações”. Outros disseram, “se pelo menos
na programação informativa local e nacional nos canais de TV aberta já seria um grande avanço,
pois nem sempre em casa as pessoas sabem a Libras ou são fluentes”. Um deles disse, “no Japão há
um recurso que amplia a janela em libras e reduz a oficial a tela pode ficar em 50 ou 100%, na
verdade isso seria um bom avanço tecnológico que tornaria nossa vida bem melhor nesse aspecto”.
Então, quando lhe tem a janela de Libras, ela atende as suas necessidades? O entrevistado
respondeu, “Bom quando se enxerga bem, dá pra ter um bom acesso, mas sabemos que alguns de
nós tem problemas de visão o que dificulta um pouco, pois a dimensão dela é pequena”.
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CONCLUSÕES
Para que o direito à comunicação seja garantido, a legislação brasileira tem de fazer valer os
direitos que foram assegurados aos surdos e deficientes auditivos à informação.
A libras é reconhecida como língua oficial da pessoa surda através da (Lei n.10436/2002), e
também a implementação da NBR 15.92/2006 que afirma que os programas políticos eleitorais,
jornais, noticiários, informativos de utilidade pública tem o dever de oferecer uma janela com
intérprete de libras. Portanto, considerando os obstáculos enfrentados por essa comunidade ao
acessar cultura e informação faz se necessário aumentar esforços de maneira que seus direitos sejam
garantidos de forma total e igualitária.
Parcerias entre as instituições de ensino superior e as emissoras de TV viabilizariam a
garantia pelo menos em parte dessa problemática, seria como uma via de duas mãos onde o discente
teria garantido o estágio e a emissora o estagiário em Libras num sistema de rodízio onde a
programação local não se tornasse desfalcada, nesse sentido.
Todavia, no decorrer desta pesquisa foi possível identificar diversas lacunas existentes
quando se trata da acessibilidade para surdos nas emissoras. Em que, de acordo com os
entrevistados os quais afirmaram a dificuldade em entender as programações apenas através da
Legenda como ferramenta de apoio devido ser muito rápida ou até mesmo errada, alegando que
preferem a janela com intérprete.
Ademais, foi notável que durante a pesquisa as emissoras não buscam preencher as lacunas
que norteiam a acessibilidade, devido elas serem afiliadas, seguem apenas os modelos estabelecidos
por suas matrizes. Há muito o que se fazer para tornar as redes televisivas inclusivas para todos seus
telespectadores. Assim, é crucial assegurar aos surdos cultura e informação de forma integral.
Desta forma, ficou comprovada as dificuldades encaradas diariamente pelos surdos de
Marabá e não são casos isolados, nem fictícios, tornando de suma importância que as emissoras
busquem por novas tecnologias como apontados pelo entrevistado para proporcionar para os surdos
ferramentas que viabilizarão os meios comunicativos de forma inclusiva.
Vale ressaltar a importância da pesquisa e de novas equivalentes, uma vez que no cotidiano
passa-se despercebido pelas pessoas ouvintes de Marabá a importância de meios que viabilizam
acessibilidade para os diferentes grupos, bem como os dos surdos.
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Resumo
O presente trabalho é fruto de pesquisas realizada no Município de Marabá nas emissoras de televisão e
com telespectadores surdos. E possui o objetivo de analisar a acessibilidade dos programas televisivos
a partir da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e como se dá a recepção pela pessoa surda na referida
cidade de Marabá, com o propósito de inferir as complexidades vivenciadas por esse público
desassistido particularmente pelas redes televisivas. A partir de referências bibliográficos como Barros
(2009), Siqueira (2013), Mourão e Santos (2014) e Lima et al. (2017), bem como as legislações que
asseguram os direitos a comunicação televisiva para surdos. As análises dos dados indicam as
dificuldades diárias encontradas pelos surdos, tornando-se necessário que as redes televisivas da região
aprimorem suas ferramentas visuais para que este grupo seja incluído nos avanços comunicacionais.
Uma vez que é de suma importância a acessibilidade no cotidiano dos surdos.
Palavras-chave: Acessibilidade; Surdo; Libras; Televisiva; Comunicação; Inclusão; Emissoras.
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INTRODUÇÃO
Na presente análise interessa compreender a arte revolucionária, a partir do cinema realizado
por Vertov e Eisenstein numa perspectiva emancipatória da massa analfabeta de soviéticas(os). A
atividade dos dois cineastas esteve conectada com a caminhada para o socialismo, possibilitada em
parte pela arte cinematográfica antes de se consolidar o “realismo socialista” como movimento
oficial do governo stalinista.
Para tornar possível a compreensão do fenômeno mergulhou-se em um estudo teórico que
envolveu um conjunto de publicações destacadas nas reflexões e achados da pesquisa que se
encontram diluídas no corpo do trabalho. Entre as publicações consultadas estão obras clássicas
com uma vertente histórica, outras que são resultados de estudos biográficos, algumas de autoria de
Vertov e Eisenstein, por fim artigos publicados em tabloides de circulação nacional e resultados de
conferências registradas em audiovisual que fizeram parte do contexto de 2017, ano que foi
comemorado o centenário da Revolução Soviética.
VERTOV E A FORMAÇÃO DO “HOMEM NOVO”: ELEMENTOS DE UM PROJETO
EMANCIPADOR
Vertov, com sua câmera-olho (kino glaz) dedica-se ao cinejornalismo. Seu interesse está
voltado para o documentário com contornos poéticos e o apreço pela máquina, advinda com os
avanços da industrialização. Ao seguir esse viés estético e militante, junto com Elizaveta Svilova
(companheira) e Mikhail Kaufman (irmão) funda o “cine-verdade” (kino-pravda), a partir da
realização de uma série de documentários. Um projeto impossível de concretizar em sua totalidade,
porque, quando de sua feitura faltava película para as filmagens. Com o kinocs (cine-olho), o trio
planejava uma série de 49 programas, dos quais só 23 foram concluídos. O cineasta chegou a
utilizar fragmentos de película recortadas de registros já feitos, emendando-os com cola para ter
material para novas filmagens.
O método cinematográfico vertoviano está sintetizado na metáfora da câmera convertida em
olho humano, ou seja, o “cinema-olho”, capaz de apreender o real. No manifesto dos Kinoks de
1923, Vertov já poetizava: “Eu, cine-olho, crio um homem muito mais perfeito que aquele que
criou Adão; eu crio milhares de homens diferentes segundo modelos diferentes e esquemas
preestabelecidos.” (VERTOV, apud GRANJA, 1981, p. 23).
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Na declaração manifesta está implícita a concepção de “homem novo” que Vertov
reivindicava como adepto do futurismo. Expressa, também, o compromisso e as finalidades que o
cinema deveria assumir na sociedade socialista e no processo de emancipação do proletariado.
Em síntese, a arte como prática emancipadora, presente na cinematografia vertoviana,
perpassava a realização da montagem durante o filme, o uso da câmera rápida, além disso incluía o
desenquadro dos planos. Assumia a postura estética que se posicionava contra o “cinema drama” e
a favor do “cinema-crônica” e, por fim, constituía-se na investigação do mundo pelo “cine olho”
vislumbrando a constituição do “cine verdade”.
No frescor desse novo olhar o cinema revolucionário trazia consigo uma singularidade, seu
caráter pedagógico que sinalizava para a aprendizagem de fazer ver e viver a sociedade sob as bases
do socialismo como resgate da humanização perdida com os processos de opressão e autoritarismo
da sociedade dominada pelo czarismo. Com essa postura dialética começa a se configurar uma
educação do olhar, parte essencial do ser genérico constituído no âmago da revolução e que atuaria
em um mundo marcado pela liberdade, solidariedade e coletividade.
Envolvido com a linguagem vanguardista e profundo admirador do futurismo, Vertov a
partir da militância estética será seduzido pelo trabalho de agitação e propaganda. Foi com essa
paixão visceral que participou em janeiro de 1920 do “Comboio Revolução de Outubro”,
experiência que resultou na realização dos filmes “Starosta de Todas as Rússias, Kalinine” (1920),
“A Exumação das Relíquias de Serguei Radonejski” (1920), “O Processo Mironov” (1920). Ainda
em 1920, urante algumas semanas de janeiro a fevereiro, estivera a trabalhar no “Comboio de
Propaganda de Lênin” o que resultou no filme “O Comboio do Comitê Central”, sendo conhecido
também como “O Comboio de Agitação do Comitê Central. (GRANJA, 1981).
A dinâmica documental fundada no cotidiano e na verdade dos fatos mirava
teleologicamente para as múltiplas faces do “homem novo”, primordialmente para sua emancipação
dos grilhões que lhes fora atribuído pela classe burguesa. Como grande construtor do mundo que
emergia da coletividade socialista, representante do progresso o “homem novo”, segundo Vertov,
seria o tema nobre na composição do cine-verdade elemento substancial para o socialismo continuar
sua escalada de consolidação.
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A PEDAGOGIA DA MONTAGEM EISENSTEINEANA: UMA ARTE REVOLUCIONÁRIA
O cinema de Sergei Eisenstein combinava representação da “coletividade ativa” com
montagem, o que levaria a produção cinematográfica para o povo, no intuito de arrancá-lo do
imobilismo por meio da construção de sentido. Esta, por sua vez é alcançada no todo orgânico, na
junção entre partes que, isoladas, poderiam não significar nada além delas mesmas. A organicidade
trabalha, portanto, com o conflito e com a interrelação entre as partes do todo e, no caso do filme,
com os planos e a totalidade do filme. (IVÁNOV, 2009).
Nesse processo cinematográfico surge a sugestão de simbolismos e metáforas com a
finalidade de fazer o público refletir sobre os planos e as cenas e decifrar as analogias. Eisenstein
considerava vital uma pesquisa de estilos artísticos e meios expressivos para o cinema. Não fazia
parte da gênese eisensteineana acreditar que a câmera pudesse penetrar a realidade e desvelar para o
espectador os eventos da vida cotidiana, assim como era concebido pelo “cine-olho” vertoviano.
Para isso, na montagem, Sergei trabalha com justaposição de imagens, as quais só podem
ser compreendidas em seu conjunto. Esse recurso, ele herdará do “teatro de atrações” praticado por
seu mestre Meyerhold, com quem trabalhou antes de chegar ao cinema. A partir desse dispositivo,
surge a “montagem de atrações”, presente em fragmentos da película “A greve” (1925), “O
encouraçado Potemkin” (1925) e “Outubro” (1928).
Para além da “montagem de atração”, desenvolveu outros métodos de montagem utilizandoos em sua produção cinematográfica e concomitantemente teorizando sobre sua forma e conteúdo.
Sobressaem dessa práxis a “montagem métrica”, a “montagem rítmica”, a “montagem tonal”, a
“montagem atonal”, a “montagem intelectual” (EISENSTEIN, 2002) e a “montagem dialética”.
Um aspecto importante e que esteve para além de sua atenção e cuidado com a montagem –
técnica e arte da qual se tornará precursor na história do cinema – Eisenstein valorizava em seus
filmes como personagem o “sujeito coletivo” da revolução e de toda e qualquer mudança social,
desprovido da perspectiva salvacionista e de superpoderes, mas que ao tomar consciência de sua
força podia usá-la para transformar a ordem política, econômica, social e cultural.
Outro elemento fundamental do cinema eisensteineano é a “encomenda social”, categoria
representativa do construtivismo russo, não apenas na arte cinematográfica, mas nas diversas artes,
as quais deveriam corresponder aos objetivos e às necessidades sociais extraídas diretamente do
povo. Eisenstein era partidário dessa questão categorial e como problematiza Albera (2002, p. 260):
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[...] se inscreve, veementemente, nessa problemática, na qual o cinema é um
instrumento de transformação do modo de percepção e do modo de vida; ele responde
a uma encomenda social, mas esta não é nem a opinião pública nem a vox populi (a
arte revolucionária deve, precisamente, contribuir para mudar as mentalidades, atacar
as ideias recebidas), e tampouco uma diretiva governamental ou do Partido. (Grifos
nossos).

Por adotar essa categoria, o realizador do cinema revolucionário soviético, sofrerá algumas
críticas, principalmente de teóricos do Ocidente. Nestas a sua produção aparece associada ao
cinema publicitário ou de propaganda do regime socialista, um julgamento apressado e injusto. As
argumentações de Peterson Soares Pessoa (2008, p. 597), reforçam as injustiças da crítica ocidental:
[...] As incontáveis críticas no campo da teoria do cinema à proposta eisensteineana do
cinema intelectual, à Outubro e Encourado Potemkin, desde a teoria realista de André
Bazin (1918-1958), passando pelo estruturalismo de Christian Metz (1931-1993), até
os dias de hoje, se voltaram para uma constatação errônea de que Eisenstein teria, a
partir da manipulação soberana dos aspectos formais do filme, transformado a
montagem cinematográfica numa técnica de “manipulação” da consciência do público.

Mesmo que os filmes mais conhecidos do público mundialmente, como “A Greve” (1925),
“Encouraçado Potemkin” (1925), “Outubro” (1928) tenham sido encomendas do Comitê Central do
Partido Comunista soviético, isso não diminui sua riqueza estética e o caráter pedagógico para a
conscientização do povo na consolidação dos princípios do socialismo, objetivo maior da
Revolução de Outubro de 1917, que por uma infinidade de contingências enfrentou dificuldades ou
longo do tempo pelos rumos que as determinações da história foram lhe impondo e pela condução
que os sucessores de Lênin foram assumindo, principalmente após 1930.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dificuldades foram imensas na consolidação do socialismo e, até os idos de 1930 a arte
teve uma forte expressividade na condução do processo, incluso a atividade cinematográfica de
Vertov e Eisenstein. Suas realizações florescem no início dos anos de 1920 e frutificam até 1930
época em que começou a “caça às bruxas” com os “expurgos” por parte de Stalin. Àquelas(es) que
não adotassem em suas produções ou melhor não as enquadrassem dentro da concepção estética
oficial, o “Realismo Socialista”, estavam com suas vidas em risco, devido à perseguição, à punição,
atingindo o extremo de serem condenadas(os) à morte.
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Esse gesto autoritário conduziu Vertov ao ostracismo e seu trabalho, após a adoção do
Realismo Socialista, vai ser considerado pelo Comissariado da Instrução Pública como algo
ultrapassado e sem utilidade para os fins desenhados para a arte no regime stalinista. Eisenstein para
continuar produzindo precisa de habilidade para driblar a censura, sendo que seu filme “Ivan, o
Terrível”, com a primeira parte lançada em 1944, uma encomenda do georgiano, enfrentará grandes
dificuldades para ser finalizado. A segunda parte só teve o lançamento autorizado em 1958, cinco
anos após a morte de Stalin.
Antes que tivesse a divulgação de suas obras cinematográficas cerceadas pelo regime
stalinista, Vertov atuou como agitador e propagandista do regime socialista, contribuindo para
alfabetizar e educar o povo russo com a divulgação dos ideais revolucionários ao fazer parte da
equipe que percorria várias regiões do país em unidades móveis. “O cineasta fora responsabilizado
para assumir as funções de operador de imagem e de documentarista, actuando ao mesmo tempo
como comentador de actualidade política.” (GRANJA, 1981, p. 13, sic).
Alfabetizar o povo russo foi a posição formal prioritária com relação à cultura do
governo bolchevique. Muitas ações vinham de movimentos espontâneos e libertários.
No cinema, Vertov experimentava as novas e infinitas possibilidades de olhar através
das lentes da câmera. As cenas que ele capta dessa forma em Um Homem com uma
Câmera [1929], são surpreendentes até hoje, como a do parto: por alguns segundos a
tela se enche com a imagem de uma mulher dando à luz, a partir do ângulo de visão da
parteira. (PRIMI, 2017, p. 13).

Com sua postura futurista, acreditava no desenvolvimento do “homem novo” libertado pela
habilidade e exatidão, o qual teria os movimentos exatos e leves da máquina, apostando nessa
perspectiva de emancipação humana como o tema nobre dos filmes.
Já Eisenstein inova na montagem, desenvolvendo junto com a realização de seus filmes uma
teorização da estética e técnica de montagem que se tornou pioneira no cinema mundial. Dos seus
estudos e escritos temos o desenvolvimento de diferentes estilos de montagem que compunha sua
pedagogia audiovisual, articulada com uma perspectiva emancipatória do sujeito coletivo como
inspiração da nova forma de organização social que nascia do processo revolucionário na URSS.
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Resumo
O presente trabalho aborda a perspectiva revolucionária e emancipadora do cinema soviético a partir de
1922, com o fim do “comunismo de guerra” e a aplicação da Nova Política Econômica – NEP. Trata,
em específico, da pedagogia audiovisual pensada por Dizga Vertov e Sergei Eisenstein e sua
contribuição para a literacia de uma população predominantemente analfabeta. Analisa os aspectos que
constituem a perspectiva vertoviana de fazer cinema, a atuação militante do cineasta e seu espírito de
realizador na condução de uma proposta de emancipação humana, utilizando a arte cinematográfica.
Busca compreender os elementos pedagógicos que compõem a experiência eisensteiniana no trabalho
com a montagem e a “encomenda social” na formulação de uma pedagogia audiovisual, articulada com
os anseios do socialismo na União Soviética. Foca na formação do “homem novo” de Vertov e nos
aspectos pedagógicos do cinema de Eisenstein, a partir de uma abordagem qualitativa, centrada no
estudo bibliográfico de natureza histórica, biográfica e autoral. Da pesquisa resultou que a postura
futurista vertoviana pela via do cine-olho e cine-verdade aplicados ao documentário, postulava um
projeto para a emancipação do sujeito, envolvido com as causas da conquista revolucionária. No caso
do cinema de Eisenstein, deslancha-se uma pedagogia da montagem junto da encomenda social,
voltadas para o “sujeito coletivo” – personagem central dos filmes – como estética de uma pedagogia
audiovisual que visava libertar o ser social de sua condição oprimida e explorada, sendo o cinema a arte
estritamente relacionada a processos educativos para coletividade e com caráter emancipatório,
portanto, revolucionário.
Palavras-chave: Pedagogia audiovisual. Arte revolucionária. Cinema e emancipação.
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INTRODUÇÃO
No fim do século XX e neste início de século XXI, podemos observar o surgimento de
novas configurações sociais. Manuel Castells (1999) chamou esse novo contexto de sociedade em
rede. Com este conceito, o autor propõe uma descrição de novas sociabilidades possibilitadas pelos
desdobramentos dos avanços tecnológicos na área da informática, comunicação e informação,
ocorridos na década de 1970, localizados principalmente nos Estados Unidos da América na região
conhecida como Vale do Silício. Segundo Castells (1999), a sociedade em rede é uma sociedade
pautada na sociabilidade do individual, visto como um nó em uma rede; este nó pode estabelecer
conexões com os outros nós sem uma direção unilateral, portanto, há uma variedade de direções
destas pontes entre nós. Neste caminho, a sociedade em rede é descentralizada, horizontal,
dinâmica, flexível e com um intenso fluxo de troca de informações.
Na corrente destas transformações, Pierre Lévy (2010) também contribui com suas
reflexões. A partir de uma proposta teórico-metodológica chamada de ecologia cognitiva, ele
descreve e busca compreender quais os impactos que este novo cenário tecnológico pode gerar no
pensamento/inteligência humana.
Segundo Lévy (2010), a metáfora de um hipertexto pode muito bem servir para ilustrar a
complexidade da sociedade em rede:
Tecnicamente, um 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 em uma corda com nós, mas cada um
deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. (LÉVY,
2010; p. 33)

A realidade em uma sociedade em rede é composta de hipertextos, nos discursos e práticas
presentes nas diversas instituições, tudo é hipertexto. Esta tecnologia da inteligência, só foi possível
existir a partir dos desdobramentos de outras tecnologias da inteligência – aquelas mencionadas por
Castells (1999) ocorridas na década de 1970. Há uma rede sociotécnica que permite uma
coevolução envolvendo humanos e máquinas.
É possível, tendo como base este referencial, pensar as novas relações sociais existentes na
instituição escolar – relações de ensino e aprendizagem. Nos moldes do século XVIII, a escola se
estrutura como um importante centro de formação e transmissão de princípios, valores e
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conhecimentos, a partir de certos métodos e estratégias pedagógicas e didáticas específicas deste
modelo; contudo, como essas ações se desdobram na escola localizada no século XXI? Quais são as
estratégias, pedagógicas e didáticas de ensino e aprendizagem, que estão sendo realizadas pelos
agentes escolares? Este trabalho apresenta um exemplo de ação didático-pedagógica realizada no
Ensino Médio Técnico do Instituto Federal do Paraná (IFPR), com a disciplina de Sociologia. Esta
ação deu ensejo a pesquisa de doutorado que o autor realiza atualmente, com a questão: como os
códigos das Ciências Sociais são transportados da escola para a internet?
Por fim, este texto está organizado da seguinte forma: na primeira parte, apresentaremos a
ação didático-pedagógica realizada no IFPR – embasamento teórico, descrição da ação e resultados
- e na segunda parte faremos a discussão teórica que respalda a pesquisa de doutorado – um diálogo
entre Basil Bernstein e Niklas Luhmann.
UMA NOVA FORMA DE APRESENTAR A SOCIOLOGIA
Antes de descrevermos a ação, é necessário contextualizá-la. O IFPR, assim como outras
instituições de ensino federal, conta com docentes realizando quarenta horas semanais de trabalho
com dedicação exclusiva. Isso significa que quase a totalidade dos docentes possuem projetos de
pesquisa/extensão realizados em parceria, ou não, com os seus discentes. Este é o caso desta ação
didático-pedagógica: um projeto de Sociologia feito com os discentes do Ensino Médio Técnico do
IFPR.
O projeto intitulado Vídeos de animação: estratégias de ensino de Sociologia surge a partir dos
referencias teóricos apresentados acima e com as contribuições do senso comum, como ponto de
partida, sobre os fenômenos educacionais contemporâneos: os discentes só querem ficar na internet.
Uma conversa informal, de corredor, com os discentes, pode nos dar as seguintes informações sobre
como eles estudam: a) o conteúdo passado no quadro se torna desnecessário, já que tudo aquilo está
na internet; b) as aulas expositivas são maçantes, pois é difícil manter a concentração mais do que
alguns minutos; c) a rotina de estudos é substituída por estudos na noite anterior à prova; d) o
estudo se resume a ver algumas vídeo-aulas na internet. Frente a essas informações, buscamos na
teoria da Sociologia da Educação possíveis respostas a este novo impasse.
Bernard Charlot (2000) e sua teoria sobre as relações com os saberes pode nos ajudar, pois
partindo do pressuposto que a expressão fracasso escolar é uma noção-encruzilhada, Charlot dá
uma guinada para outro caminho, distinto daquele tomado pela Sociologia dos anos de 1960 e 1970,
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principalmente na França. Ele considera que o ensino e a aprendizagem são um conjunto de
relações que o indivíduo (sujeito) estabelece, criando uma relação com o saber.
A relação com o saber é o conjunto de relações que um sujeito mantém com um
objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação interpessoal, um
lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., ligados de uma
certa maneira com o aprender e o saber; e, por isso mesmo, é também relação com a
linguagem relação com o tempo, relação com a ação no mundo e sobre o mundo,
relação com os outros e relação consigo mesmo enquanto mais ou menos capaz de
aprender tal coisa, em tal situação. (CHARLOT, 2000; p. 81)

Para compreender essas situações e suas relações com os saberes, Charlot (2000) apresenta
um conjunto de quatro figuras do aprender. São elas: a) objetos-saberes, objetos nos quais os
saberes estão incorporados; b) objetos com uso aprendido; c) atividades a serem dominadas; e d)
dispositivos e formas relacionais. Estas figuras são as que medeiam o processo de aprender. Se há
uma relação com o saber, e essa relação deve ser percebida nas dimensões acima descritas, ela
também passa pelos tipos de figuras do aprender as quais o estudante está em contato.
Em síntese, temos a seguinte realidade: sociedade em rede ligando nós e criando hipertextos;
o senso comum preconizando um desinteresse do discente na escola; Charlot considerando a
aprendizagem como relação e apresentando diversas figuras do aprender. Com este arcabouço é que
criamos o projeto Vídeos de animação em agosto de 2018.
O projeto tem como objetivo produzir vídeos (figuras do aprender) no estilo draw my life
com temas, conteúdos, conceitos de Sociologia, visando possibilitar novas relações do aprender
com a disciplina. Alguns critérios foram definidos sobre as características dos vídeos: a) não
poderiam ser maiores que 10 minutos, tendo a sua variação ideal entre 5 a 7 minutos; b) não
poderiam ser carregados de humor, ou com piadas sobre os autores – um elemento presente em
outros vídeos de Sociologia no Youtube; c) deveriam ser acessíveis na linguagem; e d) não
poderiam ser desenhos tecnicamente executados, em outras palavras, não esperávamos produzir
desenhos “artísticos”. A partir destes pressupostos, chegamos na estética que o canal (Sociologia
Animada, sediado no Youtube) possui hoje: vídeos de 6 minutos, com desenhos “comuns” de
caderno, no estilo mapa mental, com linguagem direta e sem palavras difíceis.
Este projeto contou com a participação de 5 discentes do Ensino Médio Integrado do IFPR
dos seus diversos anos. A produção dos vídeos segue a seguinte ordem: a) seleção do autor/conceito
do vídeo da semana; b) escolhido o autor/conceito, o orientador do projeto e, por vezes, alguns
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discentes da equipe, começam a pesquisa sobre qual conceito daquele autor é mais relevante para os
debates travados no Ensino Médio; c) a gravação dos vídeos é feita; e por último d) a edição do
material coletado, vídeo e áudio.
O canal no Youtube, que consideramos o nosso ponto nevrálgico, está com 18 mil inscritos,
com mais de 664 mil visualizações em todos os vídeos, contabilizando mais de 35 mil horas
assistidas. O canal conta com 36 vídeos de autores e conceitos de Sociologia, produzidos seguindo
os passos acima descritos.
A produção dos vídeos em conjunto com os discentes fez com que eles desenvolvessem
novas relações com o aprender sociológico, mediadas por figuras do aprender que usualmente
deixamos fora de uma sala de aula tradicional: a organização da câmera, os materiais utilizados, dos
desenhos a serem feitos, dos softwares de edição de vídeo, das redes sociais para divulgação. O
contato orientado pela Sociologia em todas essas figuras do aprender, permite ao discente uma nova
percepção da Sociologia. Com relação aos vídeos, a maioria dos comentários recebidos no canal são
parabenizando a metodologia, a linguagem, os desenhos, a estética, ou seja, acreditamos que
conseguimos acertar em um tipo de material didático possível de ser produzido neste transcendente
cultural.
CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DO PROJETO: UM DIÁLOGO ENTRE BERNSTEIN E
LUHMANN
Os trabalhos realizados a partir do Vídeos de animação fomentaram questionamentos sobre
o Ensino de Sociologia no Ensino Médio: qual a linguagem mais compreensível aos discentes desta
etapa da educação básica? A Sociologia perde cientificidade ao ser traduzida para uma linguagem
diferente da acadêmica? Há uma linguagem acadêmica/científica em contraposição a uma
cibernética? Os conteúdos de Sociologia na internet são percebidos como de entretenimento ou
informativos? Para tentar responder a essas questões, elaboramos o projeto de pesquisa de
doutoramento que buscará, através de um diálogo entre Basil Bernstein e Niklas Luhmann,
compreender esses deslocamentos que a Sociologia – e toda a escola – passa no século XXI.
Basil Bernstein é um sociólogo britânico que construiu uma base teórica importante e
inédita para a Sociologia da Educação. Seus escritos possuem conceitos fundamentais (1971, 1975,
1996 e 1998) para a reflexão que realizamos na pesquisa de doutoramento - códigos, classificação,
enquadramento, pedagogia visível e invisível, discurso vertical e discurso horizontal, dentre outros.
Contudo, o que nos interessa neste texto é o conceito de recontextualização. Bernstein parte da
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premissa de que há um discurso pedagógico que sustenta práticas, valores, princípios,
conhecimentos, modos de transmissão de uma determinada ação pedagógica. Este discurso, por sua
vez, é produzido em algumas agências (espaços) diferentes dos quais será aplicado. Por exemplo: o
conhecimento sociológico produzido nas universidades é transmitido e aplicado em sala de aula; há
aí, segundo Bernstein, uma recontextualização. Há quatro contextos distintos de recontextualização:
a)

agências

contextualizadoras

(universidades

e

centros

de

pesquisa);

b)

agências

recontextualizadoras oficiais (Ministério da Educação, Secretaria de Educação); c) agências
recontextualizadoras não-oficiais (meios de comunicação de massa, família, igreja); d) agências
recontextualizadoras pedagógicas (sala de aula) (CORREIA LIMA, 2012; p. 28).
Essa reflexão de Bernstein nos auxilia a pensar no tipo de recontextualização que ocorre
quando produzimos os vídeos de sociologia para o Youtube. Os códigos, os enquadramentos, os
critérios de classificação, tudo isso vem à tona a partir deste referencial. Portanto, esta discussão
ocupa uma parte da pesquisa que realizamos, sintetizada na seguinte pergunta: quais é o nível/tipo
de recontextualização que os discurso pedagógico da Sociologia sofre ao estar na internet?
Somado a todo esse escopo temos as contribuições de Niklas Luhmann. Sociólogo alemão
conhecido pelos embates teóricos que realizou com Talcott Parsons, Luhmann é um dos criadores
da corrente teórica funcionalista-estrutural. Assim como Bernstein, vários conceitos são importantes
de sua obra: sistema, complexidade, autopoiésis, diferença, comunicação, entorno (2009, 2016,
2018, 2019). Neste texto, exploremos o conceito de sistema. Diferente de Talcott Parsons, que
entendia o sistema como um conjunto de normas e regras que permitem estabelecer quais serão as
ações referentes a este sistema, Luhmann dirá que o sistema é relacional: é estabelecido pela relação
que existem entre os elementos pertencentes, mas principalmente está em constante relação com o
meio – ou ambiente, se preferir. As operações que ocorrem dentro do sistema, acontecem para fazer
permanecer a relação entre o sistema/ambiente; esse limite, essa linha tênue que separa ambiente e
meio, podemos chamar de fronteira, algo que distingue uma coisa de outra. Na nossa pesquisa,
consideramos que a escola é um sistema e a internet é outro sistema. Essa distinção também é
realizada a partir da autopoiésis, ou seja, a capacidade que o sistema tem de criar a si mesmo. O
sistema é quem seleciona os elementos presentes no ambiente para incorporar, ou não, à sua
complexidade autopoiética. Pensando nos sistemas da pesquisa, escolar e internet, buscaremos
compreender como essa comunicação entre os sistemas acontece, os elementos que estão na vitrine
de ambos ambientes e quais são inseridos em ambos sistemas, bem como a comunicação que há
dentro do próprio sistema
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Em síntese, a partir de Luhmann, buscaremos compreender como os sistemas escola e
internet estabelecem zonas de contato, troca de informações, sofrem alterações a partir deste
encontro, ou não, afinal, cada sistema possui a sua própria lógica e criação.
CONCLUSÕES
Os desafios que o século XXI impõe a Humanidade são variados: econômicos, políticos,
ambientais, culturais e educacionais. O projeto de extensão/pesquisa Vídeos de animação chamou a
nossa atenção para a necessidade de repensarmos ações sociais que, a princípio, estavam
naturalizadas. Ensinar sociologia, assim como participar da instituição escolar, exige um esforço
inédito de considerar a sociedade em rede, o hipertexto, as mudanças na linguagem e os novos
contatos possíveis entre escola e este novo cenário emergente: a internet. Na busca de encontrar
saídas para alguns de nossos impasses é que encontramos autores como Bernard Charlot, Basil
Bernstein e Niklas Luhmann. A intenção deste texto, que relata o projeto e a pesquisa que
realizamos, é dar vazão e abrir o diálogo sobre estes desafios que todos enfrentamos.
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Resumo
A partir da década de 1970, inovações tecnológicas alteraram as configurações sociais (políticas,
econômicas, culturais) da Humanidade. A sociedade em rede, nomeada por Manuel Castells, impõe a
necessidade de repensarmos todas as nossas relações sociais, inclusive aquelas específicas da instituição
escolar. As formas de comunicação sofreram transformações. Segundo Pierre Lévy, o hipertexto é a
tônica deste novo século. São as pontes e ligações entre os nós que permitem a transmissão de uma
informação. Frente a essas novas questões, criamos um projeto de pesquisa/extensão intitulado Vídeos
de animação: estratégias de ensino de Sociologia, para produção de vídeos de sociologia, com o objetivo de
traduzir, para uma nova linguagem, as contribuições desta área do conhecimento. O projeto é realizado
em parceria com os discentes do Ensino Médio Técnico do Instituto Federal do Paraná (IFPR), que
participam de todo o processo de produção dos vídeos: seleção do conteúdo, roteiro, gravação,
ilustração, edição e divulgação. Ao longo dos dois anos de realização do projeto, questões mais
profundas surgiram: qual a linguagem mais acessível aos discentes do Ensino Médio? É perdida a
cientificidade da sociologia ao aparecer em um vídeo no Youtube? Para responder essas questões,
estamos realizando uma pesquisa de doutoramento com base em dois teóricos: Basil Benstein – a partir
do conceito de recontextualização do discurso pedagógico - e Niklas Luhmann – com a discussão sobre
os sistemas e seus entornos, da autopoiésis e da comunicação possível entre eles. Consideramos que há
duas dimensões em jogo: a escola (agência e sistema) e a internet (agência e sistema). Tanto uma quanto
outra possui suas particularidades. A partir do arcabouço teórico de Bernstein e Luhmann poderemos
identificar os desdobramentos da sociologia em ambas dimensões.
Palavras-chave: Ensino de Sociologia; Ensino Médio; Sociologia da Educação; Produção de material
didático; Produção de vídeos.
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ADOLESCÊNCIA E “13 REASONS WHY”: A
PRODUÇÃO DE VERDADES NO UNIVERSO ESCOLAR
Adauto Luiz Carrino – UNESP – FCLAr
Claudia Regina Mosca Giroto – UNESP – FCLAr

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A ideação suicida se constitui como um meio pelo qual a vítima pratica atos com a intenção
de dar fim a sua própria existência, alcançando êxito e efetivando a sua morte como uma própria
vontade (FOGACA, 2018).
Este assunto se dissemina por diversas produções literárias, cinematográficas e televisivas,
sendo estas também responsáveis e discursivas entre as elaborações e constituições sociais que
remetem a morte, incluindo o questionamento da prática suicida.
Na atualidade, o suicídio vem sendo disseminado no enredo brasileiro, por meio da série
norte-americana “13 Reasons Why”, disponibilizada em 31 de março de 2017 pela Netflix
(plataforma de streaming). Essa série dialoga os por quês das causas do suicídio da adolescente
Hannah Baker.
Entretanto, é sabido que o suicídio se enquadra como um problema de saúde pública, este
circula mitos e crenças disseminadas na e pela sociedade. Diante do olhar que dispõe as
circunstâncias que levam o sujeito à morte autoprovocada e, também o que acontece com o sujeito
suicida após o ato, circulando diálogos sobre seitas, imaginários e religiões.
A série também viola várias regras da OMS (Organização Mundial de Saúde), que apresenta
parecer sobre “A prevenção do suicídio: Um manual para profissionais da mídia”, indicando
normas e diretrizes para ajudar os profissionais da mídia a abordarem a temática sobre suicídio,
justamente para não propagar o incentivo ao suicídio por meio da imagem.
Com este parecer, despertamos o olhar para uma análise discursiva que essa série transmite.
Portanto, essa pesquisa tem como objetivo de verificar e estudar os vínculos do seriado, junto ao
adolescente e o suicídio, com o discurso de Foucault, propondo uma potencialidade na articulação
de “verdades”, saberes e poderes, que a série “13 Reasons Why” interpõe no enlace subjetivo do
adolescente. Com a visão perante sua constituição na formação escolar, bem como os enredos que
circulam seu comportamento, cultura, socialização e movimentos educacionais.
A problematização base deste objeto de estudo, visa sobre quais “verdades” são articuladas
pela série, codificando seus elementos culturais, psicológicos, sociais e educacionais durante a
adolescência.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O caminho metodológico é confirmado por meio de levantamento bibliográfico, junto ao
encontro da narrativa desta produção audiovisual. Neste pensamento, apresentamos um olhar de
forma transversal, no enceno por “verdades” a serem averiguadas e discursadas no decorrer da
trama, com a intenção de fomentar um modo contributivo para os princípios educacionais em
relação à ideação suicida na adolescência.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este estudo apresenta como alicerce teórico, a leitura atenta de textos e entendimentos que
circulam a temática, dispondo de uma teoria que fundamente este discurso, trazendo vínculos
emocionais, afetivos e comportamentais para com o universo escolar e seu desempenho na narrativa
da série.
Com este parecer, observasse neste estudo, a voz e pensamentos foucaultianos, com seus
princípios como autor fundamental da filosofia e educação, na potencialidade de um melhor
direcionamento, condução e discernimento sobre o discurso articulado em “13 Reasons Why” no
universo escolar.
A seguir, começamos um diálogo e olhar de forma transversal sobre os enredos e verdades
dispostas nos vários dizeres que a série transmite, bem como na discussão dos resultados
observados.
ROTEIRIZAÇÃO DE “13 REASONS WHY”
O seriado “13 Reasons Why” se originou a partir da obra de Jay Asher, sendo um livro
lançado em 2009 e adaptado para televisão em 2017.

A série “13 Reasons Why” se passa pela construção do personagem Clay Jensen, um jovem
de 16 anos, que esta na caminhada do autoconhecimento, dispondo de motivos sustentáveis que o
levam a gostar da garota que decide conduzir a própria morte. O enredo da primeira temporada é
marcado pelos por quês que Hannah Baker comete o suicídio.
Com isto, no decorrer da série, os discursos de Clay e Hannah se entrelaçam e desprendem,
na representação em que os personagens apresentam aproximações e distanciamentos nos quesitos
das relações sociais.
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Hannah Baker, com o planejamento de sua morte, dispõe da gravação de uma série de sete
fitas cassete, articulando os motivos que a conduziram ao ato do suicídio. Em seu total, são 13 por
quês discursados como fatores cruciais de sua morte, considerando que cada discurso relatado por
Hannah, dispõe um dos lados das fitas cassete, remetendo este, a praticamente um sujeito do círculo
diário da personagem, incluindo também abordagens e expressões sobre indivíduos que pertencem
aos enredos escolares.
Deste modo, a história toma início, quando o personagem Clay recebe as fitas e começa a
ouvi-las, sem ter conhecimento sobre a proporção e nível que este contexto o levaria.
Com isto, as “verdades” de Hannah são produzidas diante das situações vividas, em relação
à violência sexual, bullying, cyberbullying, preconceitos, perseguições pessoais, transtornos
mentais, omissão escolar, etc.
FORMULAÇÃO DAS VERDADES QUE CIRCULAM O SERIADO
Em verdade, Foucault (2011) diz que existem jogos de verdade, com isto, buscamos por
informações para aquilo que é extra linguístico, no encontro da produção e formulação de um
conhecimento.
Diante deste princípio, o que afere acerca da investigação deste estudo, que entrelaça
seriado, adolescente e suicídio, no pensamento de Foucault (2011), visa a busca para a produção de
“verdades”, saberes e poderes, que o seriado “13 Reasons Why” incute na subjetividade do
adolescente. Bem como, em seu processo de formação escolar e contextos comportamentais,
culturais, linguísticos, sociais e educacionais
Com este parecer, o que importa aos olhos de Foucault na perspectiva deste estudo, remete
em como essas verdades se passam, como disseminam saberes e poderes no círculo escolar do
sujeito adolescente.
Na sociedade em que vivemos, a mídia, o seriado no caso estudado, funciona como um
mecanismo de poder, sendo capaz de produzir discursos de verdade, sendo estas “verdades” às
quais vários sujeitos se submetem, como os sujeitos adolescentes, considerando assim, que a
verdade é uma forma de poder.
O seriado “13 Reasons Why” em estudo, transmite verdades que disseminam poderes e
saberes, que fazem os adolescentes sentirem os apelos, as questões emocionais, culturais e
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educacionais que os personagens sentem. Como observação, a garota Hannah, personagem que
comete o suicídio, nos faz entender os motivos e circunstâncias que a fizeram realizar tal ato.
Hannah nos contempla com um legado de porquês que circularam suas justificativas que
levam a cometer o suicídio, apontando transtornos psicológicos, violência sexual, bullying, uso de
drogas, festas, omissão da escola, descompassos familiares, preconceitos, julgamentos de terceiros,
diluindo a reputação de sua imagem e, entre outros contextos.
A personagem, em sua voz e visão, dissemina por meio de fitas deixadas após seu suicídio,
um acervo contributivo que dialoga suas verdades, suas narrativas e convencimentos que a
conduziram na prática de tal ato, entrelaçando e envolvendo todos os sujeitos participativos e de
certa forma “culpados” por sua morte.
“13 Reasons Why” articula várias “verdades” a serem analisadas e dialogadas neste olhar,
como forma de contribuir em uma construção favorável aos princípios educacionais e educar o
pensamento sobre o jovem e o suicídio diante do que a mídia dissemina.
Na sequência, elencamos algumas das principais “verdades” narradas por Hannah Baker e
pelo seriado como um todo.
AS VERDADES DE “13 REASONS WHY”
Neste momento, propomos ressaltar de modo analítico e contributivo algumas das verdades
articuladas na série, não com a pretensão de esgotar as possibilidades, pois temos consciências que
muitos olhares podem vir de outros sujeitos de forma subjetiva e assim, se efetivando por mais
vertentes, mais dizeres e verdades.
A seguir, organizamos em tópicos algumas verdades que podem ser positivas e/ou negativas,
mas que são transmitidas pela série “13 Reason Why”:
a) A obra demonstra uma emergência perante a inquietação social, as práticas suicidas
e comportamento na fase adolescente;
b) O seriado traz o suicídio como um rompimento do silêncio na mídia, escolas e
ambientes sociais.
c) Ausência do diálogo, apresentando o suicídio, como uma forma trágica, mas
possível;
d) O suicídio como uma forma de superar seu sofrimento enfrentado por sua vida que
se nota desvalorizada por terceiros;
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e) Vítimas em potencial suicida, não procuram ajuda ou não recebem o auxílio
necessário para aquele momento;
f) Com o impacto dessa série, o tema suicídio passou a ser mais debatido a nível
familiar e social;
g) Instaura-se um sentimento de empatia e solidariedade com aqueles que declinam
para a ideação suicida;
h) Abertura para a família e escola sobre os assuntos que remetem a sexualidade e que
possam ser dialogados;
i) Acompanhamento do núcleo familiar e escolar diante do comportamento atribuído
na adolescência;
j) A discussão sobre o suicídio como uma ruptura da proibição moral;
l) A importância do diálogo aberto na sociedade, como forma preventiva e
informativa;
m) A dor do bullying, violência sexual e preconceito como uma possível causa do
suicídio;
n) A omissão da escola diante dos acontecimentos;
o) A série se demonstra de maneira dualista, o cyberbullying como incentivo ao
suicídio e, a reflexão/conscientização sobre o assunto;
p) A personagem descreve sua decisão de suicidar-se, como um resultado de sua dor
construída em seu círculo social;
q) O suicídio como uma forma de poder;
r) Visualização de possíveis transtornos mentais dos personagens.
Com os olhares diante das várias verdades impulsionadas pela série, buscamos neste
estudo os dizeres apresentados no seriado de forma reflexiva. Com a intenção de
disseminar, apontar, indicar e orientar a sociedade, família e escola, sobre o que os
adolescentes estão absorvendo do enredo midiático e o que a mesma remete como um
sofrimento que muitas vezes não é compreendido.
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CONCLUSÕES
Neste momento, dispomos alguns pensamentos finais, não com obtenção de concluir algo e
se dar por um fim completo, mas de fazer transbordar o assunto e se propagar a reflexão diante de
um tema que se demonstra tão delicado.
Concluímos o objetivo proposto, articulando um estudo e verificando os vínculos, junto à
adolescência e a ideação suicida que este seriado envolve, com a ideação suicida na adolescência e
ambiente escolar, com o discurso de Foucault, interpondo uma potencialidade na articulação de
“verdades”, saberes e poderes, que a série “13 Reasons Why” relaciona na subjetividade do
adolescente, agregando visões e vertentes deste discurso.
Com este parecer, o estudo promove um leque de “verdades” que são transmitidas pela série,
articulando os contextos culturais, sociais, psicológicos e educacionais da adolescência. Com isto, o
sujeito midiático, no caso o adolescente, absorve várias das “verdades” impulsionadas pelo seriado.
Devemos então, desdobrar nosso olhar para como essa mídia está conduzindo e
disseminando este conteúdo. Com a intenção de objetivar e propagar a conscientização, respeito e
educação ao adolescente que está em processo de formação.
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13 REASONS WHY. Criador: Brian Yorkey. Direção: Kyle Patrick Alvarez. Califórnia: July Moon Productions;
Kicked to the Curb Productions; Anonymous Content; Paramount Television [produção]. Netflix, 2017. Série - 1ª
Temporada (13 episódios).
13 REASONS WHY. Criador: Brian Yorkey. Direção: Kyle Patrick Alvarez. Califórnia: July Moon Productions;
Kicked to the Curb Productions; Anonymous Content; Paramount Television [produção]. Netflix, 2018. Série – 2ª
Temporada (13 episódios).

Resumo
Na atualidade, o suicídio vem sendo disseminado pela série “13 Reasons Why”, que dialoga os por quês
das causas do suicídio da adolescente Hannah Baker, abrindo os olhos para uma análise discursiva.
Portanto, essa pesquisa tem como objetivo estudar os vínculos do seriado, junto ao adolescente e o
suicídio, com o discurso de Foucault, propondo uma potencialidade na articulação de “verdades”,
saberes e poderes, que a série “13 Reasons Why” interpõe no pensamento do adolescente. Com a visão
perante sua constituição do sujeito no processo de formação escolar, bem como os enredos que
circulam seu comportamento, cultura, socialização e movimentos educacionais. A problematização base
deste objeto de estudo, visa sobre quais “verdades” são articuladas pela série, codificando seus
elementos culturais, psicológicos, sociais e educacionais durante a adolescência. O caminho
metodológico é confirmado por meio de levantamento bibliográfico, junto ao encontro da narrativa
desta produção audiovisual, com o olhar de forma transversal, no enceno por “verdades” a serem
averiguadas e discursadas no decorrer da trama, com a intenção de fomentar um modo contributivo
para os princípios educacionais em relação a ideação suicida na adolescência. Este estudo apresenta
como alicerce teórico, a leitura atenta de textos e entendimentos que circulam a temática, dispondo de
uma teoria que fundamente este discurso, trazendo vínculos emocionais, afetivos e comportamentais
para com o universo escolar e seu desempenho na narrativa da série. Destarte, discorremos a voz e
pensamentos foucaultianos, com seus princípios como autor fundamental da filosofia e educação, na
potencialidade de um melhor direcionamento, condução e discernimento sobre o discurso articulado
em “13 Reasons Why” no universo escolar. Este estudo contempla um olhar para como a série está
conduzindo e disseminando este conteúdo. Neste pensamento, idealizamos a intenção de objetivar e
propagar a conscientização, respeito e educação da adolescência em processo de formação.
Palavras-chave: Adolescência; 13 Reasons Why; Ideação Suicida; Educação;
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INTRODUÇÃO
A universidade pública como um espaço importante para o desenvolvimento de propostas
sobre a arte cinematográficas comprometidas com o pensamento investigativo e crítico, tem
permitido verificar de um lado, a falsidade da ideia de que professores e licenciandos não gostam de
filmes com diferentes estéticas cinematográficas como as do neorrealismo italiano e, de outro, a
existência de inúmeros mecanismos históricos usados para impedir a difusão de filmes artísticos
como os do referido movimento. Vale lembrar que o neorrealismo italiano foi um movimento
cinematográfico que surgiu ao fim da segunda guerra mundial, em Roma, e inaugurou uma nova
linguagem cinematográfica de um lado conectada com uma tradição crítica de cinema e, de outro
lado, ligada profundamente ao compromisso de mostrar a realidade em seus limites e
potencialidades.
Nesse sentido, o trabalho em tela mostra que a projeção, o debate, o estudo e a interpretação
em grupo das imagens "proibidas" podem levar à descoberta das potencialidades estéticas destes
filmes em mobilizar a atenção humana para o trabalho comum, para a singularidade estética dos
espaços-tempos físicos e sociais fragmentados, e para o exercício da imaginação como elemento
indispensável na construção de novas realidades educativas.
SEÇÃO 1: ARTE CINEMATOGRÁFICA NA FORMAÇÃO DOCENTE
Nesta primeira parte é apresentado o micro-contexto dentro do qual o trabalho se
desenvolveu, destacando tanto o projeto do qual se desdobrou quanto o contexto mais geral de
naturalização da lógica concorrencial, produtivista, consumista e individualista nas instituições
educacionais. O projeto que deu condições para realização do referido ensaio, existe desde 2008 e
vem sendo compreendido como um esforço marcado pelo desejo de resistir à metralhadora de
imagens audiovisuais que não deixa tempo e espaço para as pessoas se relacionarem refletidamente
com elas, tal como é argumentado pelo filósofo contemporâneo C. Türcke (2010). E, devido a esta
posição de crítica social, o projeto sempre buscou sustentar uma posição de autocrítica em relação
às suas próprias práticas penetradas também pela lógica social mais ampla em que o sentido da vida
é reduzido ao mero produtivismo/ consumismo, que propagam a concorrência e a autossuficiência
individual como algo desejável e absolutamente natural.
Foi em meio a luta constante e sempre tensa entre estes dois momentos que o referido
projeto começou a funcionar dentro de um museu abandonado de uma Universidade Federal do sul
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

338

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

de Minas Gerais e até o presente momento tem se reconfigurado com o intuito de se contrapor às
mais diversas formas de fechar a porta da arte cinematográfica para professores e licenciandos.
Ao longo de suas reconstituições, um dos achados do projeto, foi o reconhecimento de que a
condenação ao esquecimento da arte cinematográfica conta com formas de governo/controle muito
mais sutis e individualizadas, e que reflete as formas de poder tal como compreendidas por Foucault
apud Dardot e Laval (2016). Ou seja, em vez da condenação explícita do Estado, do Partido ou da
Igreja, tal como ocorreu no passado, a arte cinematográfica continua sendo afastada das pessoas e
por elas mesmas recusadas devido a mistificação a elas propiciadas pela torrente de filmes que
ocupa os seus sentidos com imagens de elevado padrão de qualidade hollywoodiano, que reforçam
o ritmo de vida cada vez mais alucinante e esquemas de percepção produzidos pelo capitalismo e,
que impedem as pessoas, especialmente, de recordar quão extenuante tem se tornado relações
humanas penetradas pelos índices de produtividade.
Por entender que a referida torrente acompanha como uma sombra o processo de
intensificação do trabalho extenuante e não colaborativo e reflete o que Dardot e Laval (2016)
chamaram de

normatividade prática neoliberal, em que o indivíduo se auto-afirma como

empreendedor livre de si mesmo, o projeto tem sido pressionado a se tornar ou parte daquela
torrente aparentemente aliviadora das tensões ou então mais uma atividade produtiva extenuante
voltado para obtenção de créditos nos estudos ou para publicações.
No contexto de intensificação do trabalho docente e da sua conversão em créditos e
publicações, o projeto deixou de receber mestrandos e professores da educação básica, pois nem
oferecia créditos como os das disciplinas, nem a validação oficial do tempo de preparação para o
trabalho docente como as horas-atividades. A fim de continuar existindo como espaço de
resistência, seus integrantes buscaram uma atuação mais próxima dos licenciandos, cujo número
cresceu dentro da referida universidade. O projeto passou a ser realizado em articulação com duas
disciplinas na graduação, as quais viabilizaram a participação de um maior número de estudantes à
sala de projeção. Além de textos e filmes, foram enfatizados dois princípios metodológicos para o
estudo, o primeiro relativo a repetição no assistir, no ler, no escrever e no falar sobre os filmes e
textos; o segundo referente a ousadia em construir relações entre a arte cinematográfica e a arte de
ensinar, sem esquecer a importância da expressão do sofrimento percebido com os filmes e com as
relações sociais de estudo e de trabalho na sociedade cada vez mais marcada pelo princípio da
concorrência e da satisfação imediata.
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SEÇÃO 2: FILMES NEORREALISTAS ITALIANO: IMAGINAÇÃO E/M REALIDADE
O filme "Belíssima"(1951), de Luchino Visconti, foi o primeiro dos quatro filmes desse
ensaio metodológico. Nele, se assiste os esforços ilimitados de uma mãe decidida a obter a
aprovação de sua filha num teste para torná-la um estrela de cinema durante a reconstrução da
cidade de Roma do pós-guerra, e, ao vivenciar as tensões daquele violento contexto da seleção,
percebe o sofrimento de sua própria filha no transcorrer daquele processo. Já o filme "Milagre de
Milão"(1951), de Vittorio de Sica, tem na sua estética diferenciada a presença caricatural de um
personagem que, em meio às injustiças sociais, exerce o bem comum e junto a outros mendigos
busca sua dignidade nas precárias condições de um lugar para viver enfrentando com poderes
mágicos herdados de sua mãe os poderosos capitalistas que buscam descartá-los. O terceiro filme
estudado foi "Umberto D"(1952), também de Vittorio de Sica, que retrata a vida e a luta de um
aposentado para não ser despejado do quarto onde mora há 20 anos, e, sobretudo a amizade com seu
cachorro. Já o último filme, "O ouro de Nápoles"(1954), reúne seis curtas narrativas que
transcorrem na cidade de Nápoles. A primeira é sobre um homem que é atormentado pela
exploração da sua família por um mafioso; a segunda narrativa é sobre um casal de pizzaiolos que,
ao buscarem o anel de noivado permitem o registro de singularidades nas relações dos/das
napolitanos/as; a terceira sobre o cortejo fúnebre de uma criança pelas ruas de Nápoles; a quarta
sobre um conde viciado por jogos de azar; a quinta sobre uma prostituta que se casa com um
homem bonito, de status e de posses e se vê em meio a uma profunda humilhação; e a última
narrativa, sobre um professor que diz vender a sabedoria da vida aos seus clientes.
O estudo destes filmes foi fundamentado no pensamento do filósofo contemporâneo C.
Türcke (2016) que tem atualizado a assim chamada primeira geração dos filósofos da escola de
Frankfurt. Seu pensamento crítico foi fundamental no sentido de levar a compreensão do processo
histórico e social que produziu a corrosão da vida social e os meios audiovisuais que se propõem
substituí-la promovendo um modo de existir on-line e que por sua onipresença tendem a erodir a
atenção humana. Devido à ênfase dada por este filósofo ao exercício de repetição cênica, social e
consciente dos processos traumáticos como meio de se contrapor aos choques que desintegram a
atenção e que tendem a ser repetidos inconscientemente, o trabalho de estudo dos filmes buscou se
configurar para promover aquele exercício. Além de Türcke (2016), o estudo dos filmes foi
subsidiado pelo entendimento do que Kracauer apud Costa (2006) denominava de cinema
cinemático, pela leitura de Mariarosaria Fabris (2008) sobre o contexto histórico e social do
neorrealismo italiano e das forças sociais e políticas que o censuraram e ainda, pelo reconhecimento
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do sentido de duração identificado pelo crítico francês de cinema, Bazin (1991), presente nas
técnicas estéticas e éticas de plano sequência e profundidade de campo desenvolvidas pelo cinema
neorrealista italiano.
Em outras palavras, foi a combinação do ensaio metodológico de estudo direto e coletivo
dos próprios filmes com o estudo teórico dos referidos autores que o trabalho pode conduzir ao
entendimento do sentido de duração presente nos filmes neorrealistas, ao conhecimento dos vários
obstáculos a eles colocados pelo dogmatismo da igreja cristã, do Partido Comunista e dos estúdios
Hollywoodianos e, ainda, a uma aproximação crítica da abstratificação da realidade dos filmes não
cinemáticos.
SEÇÃO 3: UMA METODOLOGIA DE ESTUDO DE FILMES EM GRUPO: REALIDADE E
IMAGINAÇÃO
O estudo dos quatro filmes neorrealistas ao longo de um semestre pela turma composta por
seis professores universitários e quarenta licenciandos oriundos dos cursos de Filosofia, Educação
Física e Pedagogia exigiu uma subdivisão de turmas, de modo que cada uma delas assumisse a
responsabilidade de uma análise fílmica e já pudesse ir trabalhando com ele desde o início do
semestre. Para cada filme ficaram responsáveis um grupo de quatro a cinco duplas de estudantes.
Cada projeção de filme abria um módulo de estudo constituído de três momentos, sendo o
primeiro encontro dedicado à projeção e à produção escrita em dupla de um texto respondendo a
três questões; o segundo encontro foi dedicado à leitura e à discussão em grupo de um texto que
abordava os fundamentos históricos, estéticos e sócio-educativos do cinema neorrealista italiano; e
o terceiro encontro foi disponibilizado para que cada grupo de estudantes, responsabilizado pela
análise expusesse e comentasse cenas previamente distribuídas entre as duplas que constituíam cada
grupo.
Com o estudo de um material comum sobre planos, ângulos e movimentos de câmera que
compõem a linguagem cinematográfica, o estudo de textos sobre o neorrealismo italiano, com as
projeções dos filmes, com a escrita de um texto no Google drive analisando de duas a quatro
imagens selecionadas, descritas e articuladas com a prática docente, os estudantes foram
convocados, instigados a valorizar o olhar detido sobre as imagens.
O surpreendente foi a riqueza de detalhes destacadas pelos estudantes nos filmes e
especialmente uma espontaneidade exercitada na cena de expor o que foi visto nos quadros, o que
leva à hipótese de que o olhar atento contou com o espaço arriscado mas necessário de exposição.
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Ele pode ser exercitado devido a projeção de toda a película em sala, à escrita, à leitura de textos, e
enfim aos comentários dos fragmentos. Ou seja, a distribuição fragmentada do filme entre as duplas
a partir de uma limitação dentro do tempo distribuído da seleção de até quatro imagens
acompanhada de leituras de textos e imagens em grupo possibilitou observações que se referiam aos
planos, aos movimentos de câmera, as marcas corporais dos personagens que revelavam a trama
que estava ocorrendo em cena mas também percepções nas quais se reconheciam o sentido de
duração e de profundidade da realidade recordadas com as imagens do neorrealismo italiano.
Enfim, houve o exercício de olhar e re-olhar! Além da projeção em sala, o filme foi
reassistido e, com isso, foram identificados detalhes relevantes para reconhecer que a vida humana
requer um rítmo não identificado ao da máquina e que se faz em camadas muito mais profundas que
as orientadas pelas relações de governo comprometidas com a reprodução do capital.
CONCLUSÕES
Ao término do trabalho pode-se dizer que a percepção de professores e licenciandos junto ao
estudo dos filmes foi provocada para reconhecer a potencialidade da vida social, a indispensável
simplicidade do cotidiano individualizado e não individualizado, assim como a imaginação e a
ousadia para ensaiar relações criativas entre fantasia/ficção/imaginação e a ação concreta de ensinar
e aprender uns com os outros.
Ressalta-se que os filmes mobilizaram uma experiência de atenção comum de licenciandos e
professores e ao término do estudo foram reconhecidos, senão por todos, mas por vários deles como
importantes para suas formações. Ao mesmo tempo, os filmes também foram identificados como
materiais que não se ajustavam aos esquemas aos quais estavam habituados. Nas análises escritas
dos filmes, expostas verbalmente, foi possível identificar um esforço de imaginação para a
construção de relações entre arte cinematográfica e a arte de ensinar, o qual se apoiou no trabalho
de descrição dos detalhes encontrados nos quadros fílmicos selecionados.
O tempo de movimentação da câmera sobre momentos do cotidiano — conhecido como
plano sequência-, a profundidade do espaço alcançada pela câmera - chamado por profundidade de
campo — foram aspectos estéticos que os participantes conseguiram perceber não apenas através
dos textos que leram mas também pelas imagens mesmas que viram e reviram.
Ao serem estudados o plano sequência e a profundidade de campo nos filmes do
neorrealismo italiano conduziram a uma percepção de um sentido de duração da vida
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potencialmente formativo para licenciandos e professores pois estes assim como os demais artistas
estão comprometidos com a construção de uma vida social não repressiva, em que o tempo não
aparece apenas como sendo dinheiro e o espaço não seja percebido apenas como mera superfície na
qual tudo deve transcorrer o mais rápido possível.
A experiência metodológica, contudo, apontou ainda que a percepção dos aspectos estéticos
dos filmes requer condições que ainda podem ser encontradas dentro da universidade, um estudo
continuado, individual e em grupo que envolva leitura, debate, experimentação e liberdade de
exposição e construção coletiva de ideias num tempo não pontual e desconectado. Um trabalho que
exige tempo e espaço físicos e sociais que ainda existem dentro da Universidade e que é preciso
mais do que nunca proteger e expandir.
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Resumo
Este texto discorre sobre a importância da arte cinematográfica na formação de professores dentro da
universidade pública, enfatizando o papel decisivo desta instituição na atualidade para promover o cultivo
de relações entre professores, licenciandos e as produções culturais que, por seu elevado potencial
emancipador, foram e vêm sendo negadas às novas gerações pelo modo de ser on-line e pelo avanço da
racionalidade neoliberal, tal como referidas C. Türcke e por Dardot e Laval, respectivamente. O trabalho
inicia situando-se dentro de um projeto de extensão e pesquisa desenvolvido na universidade e no contexto
mais geral de naturalização da lógica concorrencial, produtivista, consumista e individualista. Em seguida,
são expostas brevemente as narrativas dos quatro filmes do neorrealismo italiano que foram estudados junto
aos licenciandos dos cursos de Pedagogia, Educação Física e Filosofia ao longo de um semestre letivo.
Tendo como fundamentação o pensamento crítico cinematográfico de Fabris, Bazin e Kracauer, o trabalho
discorre sobre forças sociais e históricas que sufocaram o desenvolvimento do cinema neorrealista italiano e
destaca sua abordagem do plano sequência e de profundidade de campo como aspectos estéticos e éticos
que despertam a sensibilidade para condição humana na sociedade neoliberal. Por fim, a última parte do
texto descreve o ensaio metodológico construído para o estudo dos filmes com destaque para sua
fundamentação no pensamento filosófico da Teoria Crítica da Sociedade de C. Türcke. Ao final, são
apontados alguns resultados do estudo de filmes realizado, especialmente no que se refere à sensibilização
do olhar de professores e futuros professores face à realidade humana, seus limites e possibilidades de
transformação.
Palavras-chave: neorrealismo italiano, formação de professores, arte cinematográfica, crítica social,
universidade pública.
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INTRODUÇÃO
Olhando para uma imagem pintada em um pedaço de madeira, minha filha de 5 anos
fala:
-Finge que é uma história! Era uma vez um patinho, sua mamãe...
E começa sua narrativa, fazendo movimentos de virar a página, como se fosse um livro
e finaliza dizendo:
-Agora tira uma foto!

A conversa que trago em epígrafe retrata uma situação cotidiana com a minha filha de 5
anos, na qual estamos envolvidas com várias narrativas que permeiam as nossas experiências. Essa
cena aponta a potência das relações com as crianças que nutrem a minha vida e assim minha
pesquisa, construindo questões que levam a investigar um grupo de crianças para a pesquisa de
campo, pois foi a partir do vivido com minha filha e alunos, que foi despertado o interesse nas
reflexões que me movem.
Esse texto contempla as narrativas visuais das crianças que serão as interlocutoras da
pesquisa, bem como seus olhares acerca das infâncias experienciadas na contemporaneidade. O ato
de conversar e atentar para o que as crianças contam sobre os caminhos percorridos, suas práticas e
narrativas, me conduzem para uma pesquisa qualitativa.
O caminho escolhido para seguir na pesquisa, constituiu-se em ser seguidora das crianças,
com a faixa etária entre 8 e 12 anos, na rede social Instagram, acompanhando suas produções nessa
rede e tendo a proposta de conversar com elas, tanto no grupo criado com elas no WhatsApp, quanto
por direct no próprio Instagram, sobre suas marcas infantis no Instagram, parte desse contexto
maior da Cultura Visual. Até o momento entrei em contato com 9 crianças, todas meninas,
destacando ao estudo a potência do protagonismo feminino/infantil. Esse processo aconteceu pelas
indicações feitas pelas próprias crianças e traz pistas para pensar que esses contatos iniciais são
grupos de amigos que se indicam por afinidades, formando grupos de pares. Nessa perspectiva, não
encontro no campo um ambiente limpo e estéril, mas repleto de narrativas potentes e como afirmam
(RIBEIRO, SANCHES SAMPAIO E DE SOUZA, 2016, P. 141) “[...] grávido de histórias em
movimento, de vidas em seu pleno curso”.
No espaço do WhatsApp, as conversas acontecem ora com cada criança individualmente, ora
no grupo “Pesquisa...”, criado com elas, com a finalidade de um encontro entre as mesmas e a
pesquisadora, para conversar sobre as experiências infantis no espaço virtual, através de percepções
das próprias crianças. O grupo criado com as crianças da pesquisa propõe diálogos entre as crianças
que sigo e também remete aos usos que fazem no Instagram e WhatsApp. Durante as conversas
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iniciais com as crianças, o destaque ficou para a minha posição de pesquisadora- aprendente. Além
de conhecer e aprender funcionalidades de aplicativos que desconhecia, identifiquei novos termos,
assim como práticas de consumo dessas crianças relacionadas ao universo dos youtubers.
Crianças e pesquisadora constituem-se como sujeitos e personagens da pesquisa e do
cotidiano e a relação de cooperação, princípio importante na pesquisa narrativa (RIBEIRO,
SANCHES SAMPAIO E DE SOUZA, 2016), vem sendo construída em cada momento de conversa
e no olhar dedicado a cada narrativa. Dessa maneira, mais do que iniciar uma conversa com as
crianças, sujeitos da pesquisa, compreendo que aprender a perceber os caminhos que percorrem
nas redes sociais, colabora para entender as infâncias construídas e experienciadas por elas.
Nessa perspectiva e considerando que as imagens produzidas e compartilhadas pelas
crianças, bem como suas narrativas sobre e com as próprias imagens, são modos de como
interpretam o mundo, constroem suas subjetividades e legitimam aspectos das culturas que
permeiam a contemporaneidade, é necessário entender o contexto cultural das crianças e refletir
sobre seus olhares acerca das infâncias de hoje, tal como as atuais práticas infantis nos diferentes
espaços que frequentam, tornando-se autoras de suas próprias histórias.
A ESCOLHA DA CONVERSA ON-LINE COMO METODOLOGIA DE PESQUISA – A
PESQUISA NARRATIVA COMO CAMINHO...
Pensamos porque algo acontece conosco, a partir das coisas que acontecem conosco, a
partir do que vivemos, como consequência da nossa relação com o mundo que nos
cerca [...] O que faz com que a experiência seja assim é isto: que temos de tornar a
pensar (LARROSA, 2018, p.22).

O pensamento é constituído pelas experiências da vida e pelas imagens com as quais
lidamos cotidianamente. Da mesma forma é a pesquisa como experiência. A pesquisa surge do
desejo de dar sentido à vida e às reflexões com as infâncias, de perceber como as crianças percebem
e ressignificam a cultura visual no contexto contemporâneo.
De acordo com Masschelein e Simons (2014, p. 41) “Nisso consiste o caminhar: um
deslocamento do olhar permitido pela experiência, uma submissão passiva (receber ordens do
caminho) e, ao mesmo tempo, um esboço (ativo) do caminho.” Nessa caminhada, ao deslocar o
olhar e desnaturalizar os registros das infâncias pelas crianças, cria-se oportunidade do encontro, da
escuta, da conversa, das possibilidades de experiência.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

346

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Para Larrosa (2011) não há experiência sem a presença do outro e nessa perspectiva este
estudo baseia-se, considerando que pesquisar com as crianças é criar alteridade durante todo o
processo. A escolha pela pesquisa narrativa como metodologia do estudo e da conversa como
potencialidade, trata-se mais do que apenas um procedimento diferenciado, contudo uma outra
forma de relação entre pesquisador e sujeitos, considerando que a conversa nos produz na relação
com o outro. Conforme nos apontam (RIBEIRO, SANCHES SAMPAIO E DE SOUZA, 2016, p.
140) a pesquisa narrativa “[...] abre possibilidades de nos desafiarmos à prática cotidiana dos
princípios, por nós perseguidos, da horizontalidade, da igualdade e da inclusão. Além disso, ela se
mostra como uma opção epistemo-teórico-político-metodológica desviante da maneira moderna de
relação com a produção de conhecimento”.
Outro fator crucial para a escolha metodológica é o conceito de experiência mencionado por
Larrosa (2011). Como apontado anteriormente, o autor menciona que “Não há experiência,
portanto, sem a aparição de alguém, ou de algo, ou de um isso, de um acontecimento em definitivo,
que é exterior a mim, estrangeiro a mim, estranho a mim, que está fora de mim mesmo, que não
pertence ao meu lugar, que não está no lugar que eu lhe dou, que está fora de lugar (2011, p.5)”. Na
citação que inicia esse momento do texto, Larrosa (2018, p.22) trata da relação entre pensar e
experiência. Segundo o autor pensamos porque alguma coisa nos faz pensar e assim esse estudo
persiste pensando a respeito e com as crianças sobre as suas práticas, suas experiências cotidianas e
os lugares ocupados por elas na sociedade atual.
INFÂNCIA E ALTERIDADE – A POTENCIALIDADE DA INFÂNCIA QUE HÁ EM MIM...
Não, não é dar a voz: é escutá-la ali, onde já se fazia presente.
(Skliar, 2019, p.84)

A partir das experiências da nossa infância, da potencialidade da infância que há em mim,
busco refletir sobre as infâncias atuais, suas práticas, culturas e narrativas. Nessa perspectiva e ao
considerar que cada infância guarda em si uma história, uma experiência, compreendo assim como
Skliar (2019, p.83) “[...] que nada é o que é por si mesmo, em si mesmo, senão na relação com algo
ou com alguém” e assim como Larrosa (2011) que denomina como princípio de alteridade o
compreender a experiência como algo que me acontece e não sou eu, considerando a experiência
como movimento alteritário e do mesmo modo singular.
Portanto, busco refletir sobre as infâncias, pretendendo reconhecer a mim mesma e o outro a
partir da conversa, do encontro com as infâncias que tivemos e das infâncias que caminham nessa
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pesquisa, entendendo que a conversa provoca a viver a experiência da alteridade. Desta maneira,
que encontros com as infâncias as imagens possibilitam? Que cultura visual trazem? De que falam?
As crianças estão nas redes, relacionando-se, produzindo e sendo produzidas em imagens.
Dessa forma, proponho ao leitor, assim como o estudo de Becker (2010) e a partir das provocações
suscitadas acima, o exercício de revisitar as narrativas das infâncias através das imagens que a
constituem, realizando uma experiência reflexiva das referências do que é ser criança. As ideias que
temos da infância são também permeadas pelas imagens das nossas infâncias, do que vivemos nessa
fase da vida. Como as imagens da minha infância e da infância de outras crianças falam sobre o que
é ser criança? A partir dessa reflexão, é possível pensar em uma pesquisa narrativa que fale só do
outro, negando que é em mim que a experiência tem lugar?
CONSIDERAÇÕES FINAIS- REFLEXÕES SOBRE O CAMINHO PERCORRIDO...
As crianças ocupam um lugar alteritário no desenvolvimento deste estudo, no fazer
pesquisa, no tornar-se uma pesquisa outra e ao me interpelar sobre minhas possíveis certezas sobre
as infâncias. Contudo, apesar da disponibilidade em encontrar e conversar com as crianças na
pesquisa, nunca irei pensar como o outro e não conseguirei experienciar a infância de hoje. Muitas
infâncias permeiam as redes todos os dias e não nos cabe “nomear o outro”, como aponta Skliar (2019,
p.76), mas “ser chamado por ele”... A criança nos abre a possibilidade de tornarmo-nos outros em relação

a nós mesmos, de compreendermos a pesquisa como um processo pleno de encontros e desencontros
com sujeitos, imagens, palavras e silêncios.

Em relação ao lugar social que as crianças ocupam nos espaços virtuais, Pereira (2014)
sinaliza que “esse lugar vem se mostrando um tanto paradoxal: por vezes se atribui às crianças uma
quase inata expertise; por outras, as supomos frágeis e desprotegidas”. No caso do estudo em
questão, o início do campo e o contato inicial com as crianças, possibilitou observar o modo como
atuam nos diferentes espaços, trazendo pistas para perceber o que pensam sobre o que é ser criança
no contexto atual e o modo como participam das culturas. Desta forma e com o desejo de
compartilhar as imagens produzidas e de exibir-se nas redes, as crianças conectadas, apontam
caminhos para a reflexão dos processos de construção das relações alteritárias na
contemporaneidade.
Como a infância constitui-se na relação com o adulto? Ribeiro, Sanches Sampaio e De
Souza (2016, p. 140) destacam que “[...] ao estranhar o outro, suas ideias e concepções, na “ida a
ele”, também podemos entrar em contato com nossas próprias ideias e aprender, estranhar-nos.
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Enfim, um movimento no qual o pensamento floresce”. A questão alteritária configura-se como
potencialidade no estudo, pois durante as conversas tecidas com as crianças, a adulta pesquisadora
não é só aquela que pergunta, mas a que compartilha, curte e participa dos diálogos que conferem a
pesquisa um movimento vivo, visto que “É a partir daí, a partir do nosso ser-no-mundo, que temos
algo para aprender, algo para dizer, algo para contar, algo para escrever” (LARROSA, 2018, p.23).
Desta forma e como apontam Sanches, Ribeiro e Souza (2018, p.25) “Conversar é parte da
vida cotidiana de todo/as nós. Conversamos cotidianamente e de múltiplas maneiras: conversas
fiadas, interessantes, desinteressantes; interessadas, desinteressadas; complicadas; provocativas,
emotivas, alegres, tristes. Conversas longas, conversas curtas. Conversamos... Conversamos
enquanto estudamos, enquanto aprendemosensinamos. Por que não enquanto pesquisamos?” E para
que esse movimento aconteça é preciso a predisposição e exercício da escuta e do olhar atento para
as falas, imagens compartilhadas e também para os silêncios dos sujeitos da pesquisa.
Sendo assim, apresenta-se como proposta metodológica a pesquisa conversa/ experiência,
com o propósito de exercitar, durante o seu caminhar, a escuta e as relações com os outros, visto
que “Escrever é fazer experiência, não apenas relatá-la [...]”, como aponta Larrosa (2018, p.22).
Essa escolha, parte do pressuposto que a pesquisa é um momento reflexivo, que me implica no que
sou, que tem uma dimensão transformadora. Assim como cada experiência é única e individual, a
maneira como cada um sente, vive, pensa, conversa ou dá sentido às imagens e narrativas, é em
cada caso diferente, singular, para cada criança/ sujeito.
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Resumo
Na construção da pesquisa, cada escolha é um novo caminho a seguir e esse trajeto transforma-se ao
longo do percurso. Diante dessas reflexões algumas questões surgem, dentre elas: Quais assuntos estão
presentes nas narrativas das crianças nas redes? Esses assuntos fazem parte do cotidiano delas? Esses temas surgem a
partir das relações tecidas nas redes sociais, e de que modo? Surgem a partir das relações com os seus seguidores e/ ou das
experiências cotidianas? Enquanto mãe, professora dos anos iniciais do ensino fundamental e
pesquisadora, convivo cotidianamente com crianças de diferentes faixas etárias, principalmente com o
público que escolho pesquisar e as conversas tecidas com elas são fundamentais para a construção deste
estudo. A partir dos encontros on-line surgidos entre as crianças e a pesquisadora, surge o
questionamento se as relações construídas na rede fortalecem ou alteram de alguma forma os vínculos
construídos em outros espaços, como por exemplo na escola. Na perspectiva da cultura visual e com o
objetivo de refletir sobre as experiências, visualidades e relações alteritárias das infâncias através de
narrativas das crianças no Instagram e WhatsApp, destacando considerações sobre os modos pelos quais
as crianças narram com imagens sobre seus cotidianos e dialogam nesses espaços, a pesquisa pretende
perceber a influência da cultura visual no imaginário infantil. Desta forma, que crianças são essas que
estão nesses espaços? Como as narrativas e as relações de alteridade constituem a infância das crianças
da pesquisa e constroem, através das suas visualidades, a imagem de infância delas? Mais do que dizer
apenas como usam, o objetivo é pensar a respeito a partir do que as crianças trazem e de suas práticas
para ver e perceber as implicações desse contexto para a infância atual.
Palavras-chave: Cultura visual; Infâncias; Narrativas; Alteridade; Visualidades.
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CINEMA SKHOLEIRO: POR UMA DIÁSPORA
EPISTEMOLÓGICA PARA DESAPRENDER E
DESENSINAR COM O CINEMA NA ESCOLA
Daniele Grazinoli – PPGE/UFRJ
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INTRODUÇÃO
Inicialmente, consideramos o cinema escoleiro como aquela produção audiovisual realizada
no cotidiano escolar que já existe, motivada tanto pela necessidade de uma documentação de cunho
pedagógico, de divulgação cultural e científica das práticas e teorias que fazem com que aquela
escola tenha uma identidade, quanto para integrar os encontros entre as diversas linguagens e suas
pedagogias na escola.
O cinema skholeiro insurge do cinema escoleiro e tem a ver com a experiência com o
cinema e a educação no tempo da infância, o tempo nomeado por Heráclito como aión, e que na
escola – esse equipamento cultural cuja nomeação deriva de skholé (palavra grega com sentido de
“lazer”) – é a possibilidade do tempo livre, da ociosidade amorosa, em que as normatividades que
regulam a vida (o capital, as religiões, as identidades, etc.) são postas em suspensão para que se
possa suspeitar delas e, quem sabe, reinventar a si e o mundo para superação das lógicas que
produzem as desigualdades e para a compreensão das diferenças como potência.
Para chegarmos a imaginar esses nomes e o que podem vir a significar, antes vivenciamos
muitas experiências empíricas e teóricas que envolvem cinema e educação, nem sempre os dois ao
mesmo tempo, em uma escola de educação infantil situadas na cidade do Rio de Janeiro e
aconteceram sob a orientação do CINEAD/LECAV.
Algumas dessas experiências parecem comuns a todas as pessoas que frequentaram ou
frequentam instituições formais de ensino, mas essa percepção naturalizada do que é considerado
ensino, do que é considerado educação e do imaginário social sobre a escola, assim como tantas
outras normatizações que desconsideram, por exemplo, a intersecção entre as identidades sociais e
as estruturas racistas, capitalistas e cisheteropatriarcais (AKOTIRENE, 2018), pode ser
desaprendida e desensinada conforme ampliamos os nossos referencias de vida ou redes de
significações: familiares, religiosas, históricas, sociais, artísticas, culturais, acadêmicas, políticas,
etc.
Decidimos

tomar

como

uma

das

referências

para

pensar

essas

experiências

escoleiras/skholeiras – de desensinar e desaprender a vida na escola – as cartas que Paulo Freire
([1993] 2000a) escreveu àquelas pessoas que assumem o compromisso ético-político e ousam
ensinar ao mesmo tempo que ousam aprender, como sugere logo na introdução do livro Professora
sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar.
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Essa decisão tem a ver com o fato de que o autor fundamenta a sua epistemologia na luta por
uma escola democrática e por uma educação emancipadora e libertária como motivação para os
diálogos sobre os movimentos de ensinar e aprender que se impliquem na superação da opressão, da
dominação e da discriminação, perspectiva essa que vai ao encontro dos pressupostos com os quais
operamos quando inventamos de ver e fazer filmes na escola: a experiência radical da democracia
em suas dimensões éticas, estéticas e políticas.
Também tem a ver com o fato de que Paulo Freire, assim como nós, acredita firmemente
que não é só na escola que a gente aprende, mas que é a escola pública um lugar privilegiado, de
encontros e desencontros geracionais, das diferenças e que exigem de quem a faz, sendo estudante,
docente, equipe técnica, família e comunidade, a disciplina de estudar os conhecimentos produzidos
pela humanidade para pensar quando, com quem e por qual razão se deve manter ou transformar a
vida em sociedade. Acredita na escola escovada à contrapelo, que assume a importância da
informalidade na aprendizagem:
Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos ser possível ensinar,
teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas,
nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que
variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam
cheios de significação (FREIRE, [1996] 2000b, p. 49).

Sob os desafios assumidos de viver uma educação democrática, popular, libertadora, crítica
e dialógica, nos encontramos com Paulo Freire e ousamos – tomando como lugar de fala a condição
de docente/estudante/pesquisadora situada em relações sociais e indenitárias de privilégios (mulher
branca, classe média, cisheterosexual, sem deficiências aparentes, militante antirracista, feminista,
etc.) – imaginar algumas respostas às cartas e às demais reflexões sobre “uma escola que,
continuando a ser um espaço-tempo de produção de conhecimento em que se ensina e em que se
aprende, compreende, contudo, ensinar e aprender de forma diferente” (FREIRE, [1993] 2000a, p.
6) como estratégia para mostrar o nosso ponto de vista expandido pelas perspectiva de uma análise
interseccional.
Como acreditamos que as dimensões éticas, estéticas e políticas da democracia são
indissociáveis, assim como a forma e o conteúdo, convidamos para refletir coletivamente sobre as
perspectivas de uma escola democrática as pensadoras e os pensadores que nos ajudam a escolher
os enquadramentos, nos movimentos de desensinar e desaprender, que nos incitam a imaginar e
realizar maneiras de “participar do esforço para prover outra gramática, outra epistemologia, outras
referências que não aquelas que aprendemos a ver como as “verdadeiras” e, até mesmo, as únicas
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dignas de serem aprendidas e respeitadas” (PELÚCIO, 2012, p. 399), consequentemente, a
desaprender e desensinar as “verdades absolutas”, principalmente das normas hegemônicas
coloniais, racistas, capitalistas, e cisheteropatriarcal que sustentam as estruturas de opressão e
discriminação que enfraquecem a democracia e se esforçam para nos fazer viver as relações com os
conhecimentos sob a estratégia de uma educação bancária, conforme denúncia a epistemologia e a
práxis de Paulo Freire. Em busca da realização desse desejo, nos encontramos, por exemplo, com os
conhecimentos das intelectuais negras:
Escrevo na primeira pessoa, alinhamento à esquerda, sem recuo da ancestralidade
africana, forasteira de dentro, na visão de Collins, desafiando as Ciências Sociais por
autodefinição e autoavalição intelectual negra, avessa às ferramentas modernas de
validação científica[...] Movida por escrevivências, como Conceição Evaristo,
proponho cantiga decolonial por razões psíquicas, intelectuais, espirituais, em nome
d’águas atlânticas (AKOTIRENE, 2019, p.21).

Provocadas pelas palavras da filha de Oxum, Carla Akotirene, pesquisadora e feminista
antirracista, seguimos desaprendendo e desensinando nesses com-textos.
PROFESSORA SIM, TIA TAMBÉM: IMAGINÁRIOS E POLÍTICAS COLONIAIS A SEREM
DESAPRENDIDAS E DESENSINADAS NA ESCOLA.
O ano é 1998. Por indicação de um orientando, uma professora e as/os estudantes assistiram
ao documentário O fio da memória, dirigido por Eduardo Coutinho (1991). É um filme que
entrelaça as memórias de pessoas negras e as contextualiza conforme os acontecimentos políticos e
sociais no Brasil escravista e racista, no espaço/tempo que compreende desde o sequestro do povo
africano até os tempos da década de 80 do século XX. O campo de visão sob o qual as histórias
foram enquadradas foi constituído pelas memórias escritas por Gabriel Joaquim dos Santos, que
ficou conhecido por ter imaginado e criado a Casa da Flor, que construiu e estilizou. As filmagens
foram realizadas no ano de 1988, com o objetivo de registrar as manifestações culturais, políticas e
religiosas que lembravam à população as lutas do povo negro em diáspora e as condições sociais
em que se encontravam 100 anos depois de abolida a escravidão. Todas/os assistiam ao filme
concentradas/os, até que a professora teve um insight quando a voz em off do poeta Ferreira Goulart
começou a narrar a história de Carmen Teixeira da Conceição, mais conhecida como Tia Carmen de
Oxum: a “última sobrevivente das tias baianas emigradas para o Rio de Janeiro nos fins do século
XIX”, segundo a voz off. Ao tomar consciência do importante papel das tias no candomblé, no
samba e na sociabilidade afro-brasileira, a professora se recordou de uma dissertação dos anos 80,
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cuja autora buscava compreender as transformações do trabalho docente com a chegada das/os
“especialistas” na escola primária e as reflexões que desencadearam uma pergunta: por que as/os
estudantes passaram a chamar as professoras de tias?
A dissertação dos anos 80 citada virou livro – Professora primário: mestra ou tia
(NOVAES, 1984) – e referência nos cursos de pedagogia. Foi uma questão de tempo até que as
leitoras e os leitores do livro chegassem à conclusão de que as/os estudantes chamavam as
professoras e os professores de tia e tio “porque este processo estava incluído no processo maior
que era o de deterioração profissional. E todos nós assumimos isto e nisto acreditamos e fizemos
com que turmas e turmas que por nós passavam nisto acreditassem” (ALVES, 2003, p. 135).
O próprio Paulo Freire ([1993] 2000a) o toma como referência para as suas reflexões nas
cartas que escreveu às professoras e aos professores em Professora sim, tia não:
Esta análise do mote “professora-tia” é mais um capítulo da luta contra a tendência à
desvalorização profissional representada pelo hábito, que se cristaliza a mais de três
décadas, de transformar a professora num parente postiço. Dentre as discussões
levadas a efeito sobre essa questão destaco o sério trabalho Professora primária –
mestra ou tia, de Maria Eliane Novaes (p.11).

Nilda Alves, a professora que exibiu o documentário, descreveu assim o momento do insight
que teve ao ver o filme O fio da memória (COUTINHO, 1991):
Pra mim, este momento foi de uma forte descoberta. Tão forte, que precisei ficar em
pé e respirar forte para não interromper o filme e contar o que havia descoberto aos
alunos/colegas reunidos vendo o filme. [...] Da leitura do livro Professora primária:
mestra ou tia? (NOVAES, 1984)] ao maravilhamento com o filme, quinze anos se
passaram; que nós, nas redes de tantos conhecimentos aprendidos, reproduzidos,
produzidos, criados, eu dera para entender “de repente” e produzir aquele
conhecimento específico? (ALVES, 2003, p.136)

Esse relato faz lembrar a pedagogia godardiana (DANEY, 2007), que “consiste em assumir
o que é dito (e contra o qual não se pode fazer nada) e a procurar assim o “outro” enunciado, o
outro som, a outra imagem que poderia vir contrabalançar, contradizer (tornar dialético?) esse
enunciado, esse som, essa imagem” (p.109). Porque parece indicar que tendo lido o livro, assistido
o filme e vivido na escola, dentre outras tantas redes de significações, o que resulta da “montagem”
com tais premissas é a criação de “outro” enunciado, quiçá outro conhecimento. Mas que enunciado
é esse?
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No texto em que Alves (2003) descreve e analisa sua descoberta, ela nos lembra que existem
estudos da sociologia, da política e da história a respeito da educação formal no Brasil que
fornecem indícios para fazê-la acreditar que há uma relação entre o fato da professora começar a ser
chamada de tia e a chegada às escolas públicas e particulares de “um grupo social diferente” –
enquadrado na categoria denominada “camadas populares” pelas/os pesquisadoras/es às/aos quais
ela se refere – e que aconteceu entre a segunda metade da década de 50 e primeira metade da
década de 60 do século XX, mesmo período em que se detecta uma progressiva desvalorização do
magistério. A autora defende que “a professora foi chamada de tia, não porque a sua vida
profissional se deteriorara, mas porque ela entra em contato com um grupo social diferente, nesse
mesmo período” (p. 136).
Nesse com-texto, Alves sugere que são esses “grupos sociais diferentes” os responsáveis por
levar para dentro da escola os aspectos de diversas culturas baseadas em lógicas ancestrais que não
eram percebidos – talvez não fossem valorizados – na formação das professoras e dos professores:
Desde sempre, estes grupos chamam, também genericamente, as pessoas que, não
sendo da família de cada um, merecem o seu respeito em especial pela sua sabedoria –
em referência aos conhecimentos que possuem sobre religião, boa cozinha, história ou
cultura de seu grupo – de tia e tio. [...] descobri que a professora foi sendo chamada de
tia, não porque as pessoas deixaram de ter respeito por ela, mas porque, ao contrário,
ela passou a ter contato com grupos sociais que respeitavam a sua sabedoria
específica, como respeitavam a de seus maiores.(ALVES, 2003, p.136-137)

Como já foi mencionado, Freire fez suas críticas a essa forma de se referir às professoras e
aos professores levando em consideração as reflexões de Novaes (1984) e de seus próprios
acúmulos empíricos – inclusive como secretário de educação da cidade de São Paulo de 1989 a
1991 – e teóricos. Porém, ainda que o autor tenha especial atenção com a produção de
conhecimentos sobre a educação e a escola, que provocam a invenção da práxis para a superação
das condições de opressão, dominação e discriminação a que mulheres, negras/os, trabalhadoras/es,
enfim, cidadãs e cidadãos pertencentes aos grupos historicamente subalternizados e desumanizados
pelas normas estabelecidas no sistema capitalista, o faz, nesse momento de escrita do livro em
questão, a partir de um “entendimento global das lutas de libertação” e “sempre enfatiza que este é
um importante estágio inicial da transformação – aquele momento histórico em que começamos a
pensar criticamente sobre nós mesmas e nossa identidade diante das nossas circunstâncias
políticas”, como nos chama a atenção a teórica feminista antirracista, professora bell hooks ([1994]
2019). Ao jogar luz sobre o assunto, Freire tinha a seguinte intenção:
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O que me parece necessário na tentativa de compreensão crítica do enunciado
professora sim; tia não, se não é opor a professora à tia não é também identificá-las ou
reduzir a professora à condição de tia. [...] Ensinar é profissão que envolve certa
tarefa, certa militância, certa especificidade no seu cumprimento enquanto ser tia é
viver uma relação de parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão
enquanto não se é tia por profissão. (FREIRE, ([1993] 2000a), p. 10-11)

Em 1993, as reflexões propostas por Freire tinham duas tarefas fundamentais, a saber,
“evitar uma compreensão distorcida da tarefa profissional da professora” e “desocultar a sombra
ideológica repousando manhosamente na intimidade da falsa identificação” (p.11), principalmente
na rede particular de escolas no país e que impunha uma expectativa quanto à atuação docente que
“proclamava que professoras, como boas tias, não devem brigar, não devem rebelar-se, não devem
fazer greve” (p.12).
Acreditamos que as histórias contadas no documentário tenham a ver com as reflexões
acerca da educação no Brasil porque nos fazem pensar sobre as identidades socioculturais que se
encontram e desencontram na vida, das ruas às escolas, produzindo conhecimentos e processos de
subjetivação, muitas vezes orientados pela perspectiva do colonizador como sendo a norma a ser
seguida.
CONCLUSÃO
O investimento em pensar teoricamente sobre as relações entre as identidades socioculturais
e os movimentos de ensinar e aprender que vivemos na escola está intimamente ligado a outra
característica da nossa proposta de encontros com o cinema nesse lugar, a saber, que é a aposta na
potência dos processos de experimentação da imaginação e da criação quando estamos
envolvidas/os com um filme feito ou a ser realizado, para reinventar mundos que acolham as
diferenças, enxergando-as como potências e não como justificativa para a existências das
desigualdades opressoras e escravistas. É sob tal perspectiva que desejamos refletir sobre a Escola,
lugar de encontros e desencontros geracionais, e a Educação, emancipadora, crítica, libertária e
dialética.
Começamos nossos movimentos de desaprender/desensinar a partir e com essas discussões,
acrescidas das perspectivas dos estudos multiculturais, pós-coloniais, colocando-nos em contato
com autoras e autores que se dedicam a produzir conhecimento sobre a arte, a cultura, a educação e
a escola.
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Assim o faremos porque reconhecemos que o cinema chega à escola, afetando e sendo
afetado por essas dinâmicas estruturantes das relações sociais, e nos convida a refilmar a vida.
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Resumo
Nossa pesquisa tem como horizonte, a partir do exercício de invenção de dois conceitos que
denominamos de Cinema Escoleiro e Cinema Skholeiro, recuperar os arquivos da Escola de Cinema Cinemento,
produzidos entre os anos de 2014 e 2016, e que acontecia em uma escola de educação infantil
universitária, com desejo de, assumindo o pressuposto freiriano de que não existe ensinar sem aprender
e vice-versa, e associando-o ao “cinema para aprender e desaprender” do CINEAD, conhecer o que se
ensina e o que se desensina quando os encontros do cinema com a educação na escola configuram-se
como experiências de infância. Essas terminologias sobre os encontros com os cinemas foram criadas
em meio a uma atitude brincante diante de um desconforto frequente que sentíamos por não sabermos
como nomear as realizações que envolviam ver e fazer filmes na escola. Essa atitude tem a ver com um
cuidado responsável em reconhecer e pontuar que há diferenças entre a nossa proposta dos encontros
com o cinema na escola e o que intuímos ser o objetivo do trabalho de uma pessoa que fez formação
em cinema para trabalhar como cineasta. Então, depois de percebermos a dificuldade em nomear os
encontros e desencontros entre cinema e educação experimentados por bebês, crianças e adultos nos
processos e nas realizações de ver e fazer filmes na escola, e de viver a experiência de realizar um
documentário com as cozinheiras, começamos a imaginar uma tese para o cinema escoleiro, o que nos
levou a pensar sobre os fundamentos da educação e da escola sob os quais queremos inventar e criar
nosso cinema skholeiro. Começamos nossos movimentos de desaprender/desensinar a partir e com
essas discussões, acrescidas das perspectivas dos estudos multiculturais.
Palavras-chave: Cinemas Skholeiro; Cinema Escoleiro; Desensinar; Desaprender; Estudos
Multiculturais.
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CULTURA VISUAL E INTERSECCIONALIDADE: A
CONSTRUÇÃO DO DIREITO A OLHAR A PARTIR DA
TAG “CRIANÇA VIADA” NO YOUTUBE
André Ricardo Marcelino – UNIRIO
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COMPLEXO DE VISUALIZAÇÃO DA HISTÓRIA
Classificar, separar, estetizar são categorias que constituem o que Mirzoeff (2018) chama de
um complexo de visualidade, ou melhor, de uma construção discursiva que vai muito além da
experiência sensorial de uma tortura física ou uma punição em praça pública comum na escravidão
moderna do continente americano. Atualmente, se dá a partir de artefatos imagéticos, textuais e de
práticas de punição e vigilância, também exercidos através de visualizações a partir de discursos do
Poder, emanados pelas Leis, pelo jornalismo, pelas mídias, pelas pinturas nas Igrejas, pelos livros
didáticos, pela propaganda política etc; em um uso tecnológico que se aprimora ao longo do
processo da colonização moderna, exercido pelos povos europeus sobre os povos originários nas
“periferias” do globo, ou na atualidade do norte global ocidental sobre o sul.
Este complexo informa através da visualidade um modelo a partir de uma episteme que
possui como ideal o homem branco, europeu, de posse e poder, heterossexual e cisgênero. Tudo
aquilo que foge a este ideal e quanto mais longe dele, menos humano será, se penso nas
contribuições das autoras das quais tratarei em breve. A resistência sempre surge diante da
opressão, a contravisualidade é produto de visualizações da história impostas pelo Poder colonial,
ela se expressa pela existência do corpo colonizado, um corpo “contravisual”. Para Mirzoeff (2018),
a contravisualidade é entendida como a reivindicação do direito a olhar.
Este pensamento dialoga com os argumentos da “colonialidade de gênero” de María
Lugones (2014), que entende o corpo colonizado como resistência e a diferença nos corpos
colonizados como possibilidade de união para lutar contra o poder colonial. Esta ideia ganha
potência na denúncia de saberes produzidos a partir de um paradigma branco, heterossexual e
europeu de Donna Haraway (1995) e dos questionamentos dos posicionamentos de uma ciência
cisgênera, branca e heterossexual criticados por Jaqueline Gomes de Jesus (2015).
Ao falar sobre estas questões, utilizo a “interseccionalidade como instrumento sensível”
(AKOTIRENE, 2018), percebendo que ao questionar os padrões do cisheteropatriarcado racista
com viés de gênero e orientação sexual, também problematizamos a vida das crianças que de
alguma maneira não são aquilo que é “esperado”. A interseccionalidade, grosso modo, é um olhar
sensível para os marcadores sociais (gênero, orientação sexual, raça, classe, religião, geografia etc)
que precarizam a experiência de vida das pessoas.
A partir de meu recorte/objeto de pesquisa: vídeos que encontro no YouTube que utilizam a
Tag “criança viada”, percebi uma mudança de padrões que “fraturam” a cisheteronormatividade e
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que tornam a vida das “crianças viadas” e de outras crianças marcadas interseccionalmente, menos
precárias. Estes espaços de voz e de reivindicação do direito a olhar na plataforma de vídeos,
apontam para a ideia de coalizão a partir da diferença e que, por isso, contribuem para mudanças
nas percepções de crianças e jovens que massivamente consomem os conteúdos produzidos na rede
mundial de dados.
Pesquisando a Tag, encontrei um período (2012-2019) de publicações nas redes sociais e no
Youtube de vídeos que compõem os dados obtidos em minha pesquisa, em que sujeitos LGBTQIA+
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queers, Intersexuais, Assexuais e outras expressões de
gênero e sexualidades) contribuem para a “possibilidade de futuro” (HARAWAY, 1995) de vidas
viadas. Assim entendo a Tag como “ponto de coalizão” (LUGONES, 2014) e resistência na a luta
contra bullying familiar e escolar, nas discussões sobre performatividade de gênero, na denúncia
dos assassinatos e torturas LGBTQIA+fóbicas, na exclusão compulsória das pessoas trans no
mercado de trabalho, na educação, no acesso à saúde, nas visualizações produzidas pela
genereficação dos brinquedos, das roupas, do combate ao racismo, refletindo aquilo que
visualmente um menino ou uma menina está autorizado a olhar e expressar.
Essa percepção também se dá, a partir de um “olhar-posicionamento” (JESUS, 2015) para a
cultura visual e seu consumo atual, numa revolução em que pessoas não-brancas, não-cis, nãoheteros realizam, especialmente nesta segunda década do século XX, que se expressam, por
exemplo, em produções audiovisuais que comumente possuem milhões de visualizações na rede
mundial de dados: pessoas trans, dragqueens, o funk, o recente brega funk, artistas como Pabllo
Vittar e Glória Groove, as manas trans como Lia Clark e Mulher Pepita, ou mulheres como Luísa
Sonza, Lexa, Ludmila e Gaby Amarantos; o TRAP, o RAP, a mistura de ritmos, a reapropriação da
linguagem pop norte-americana, tudo isso só se tornou possível com o acesso à rede mundial de
dados através dos dispositivos móveis (Smartphones), uma tecnologia que até então era restrita a
grandes estúdios de cinema e conglomerados de televisão, e que, hoje, estão ao alcance de projetos
tanto ambiciosos quanto singelos.
Da mesma forma, indico reflexões sobre como a escola reifica as visualizações da história e,
ao mesmo tempo e contraditoriamente, é resultado da “reivindicação do direito a olhar”
(MIRZOEFF, 2018), vista aqui como uma possibilidade de superação da classificação, da
segregação e estetização. É a existência da opressão que potencializa sua resistência, e
paradoxalmente a contravisualidade também se torna parte da criação e manutenção desta
classificação. Inevitavelmente, mesmo com referenciais democráticos e de um olhar atento para os
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contextos das crianças, sempre criamos uma medida, um paradigma que classifica e separa as
crianças a partir de um critério estabelecido e agenciado por currículos, projetos pedagógicos,
políticas públicas, etc.
VISUALIDADE E CONTRAVISUALIDADE: UM EXERCÍCIO A PARTIR DE OBRAS DE ARTE
BRASILEIRAS
“Tiradentes Supliciado”, do pintor Pedro Américo, de vertente neoclassicista, foi realizada
no final século XIX, na frustrada tentativa de manter seu status de pintor nacional pós-queda do
Império (Figura 1). Temos a invenção do herói via produção de visualização, com mensagens
construídas a partir de um poder de Estado. À época o pintor anseava manter sua legitimidade na
república, recém constituída. Ele havia adquirido fama ao servir o Império com a produção de
grandes pinturas que constroem uma visualização, uma autorização daquilo que deve ser visto e
entendido como nação brasileira, a partir da comemoração da independência do Brasil, que constrói
até os dias atuais a visualização da história do país, sendo obras amplamente utilizadas em livros
didáticos (O grito do Ipiranga, 1888) e a glória militar da soberania brasileira (Batalha do Avaí,
1874). Por ser um pintor do Império, a obra “Tiradentes Supliciado” não foi bem aceita pelo poder
republicano, realizada “por conta” do pintor em 1893, num projeto em acordo com o então governo
de Minas Gerais, que não foi adiante. Um fato decisivo é que os republicanos já se utilizavam da
construção de Tiradentes como herói da república, porém as imagens desejadas eram a de um herói
íntegro e redentor, associado à imagem de Jesus Cristo. Embora seja uma referência presente na
obra do pintor, a imagem esquartejada não agradou. Não por coincidência, é reavivada na década de
1960, nos livros didáticos de história, numa reconstrução do herói brasileiro.
Como indica Mirzoeff (2018), visualizar é produzir visualidade, é fazer os processos da
história perceptíveis à autoridade. Assim, a construção do herói, que hoje tem um feriado nacional,
não se reduz à pintura que trago, mas sim a todo um complexo de visualização da história criado
por aqueles que possuem o Poder de estabelecer aquilo que pode ser visto. Todo o arcabouço criado
sobre a história de Tiradentes, os textos dos livros didáticos, outras pinturas e suas associações a
figura de Cristo, o feriado nacional, informam um tipo de classificação daquilo que é considerado o
herói e consequentemente separa os atributos do herói daqueles que o devem seguir, os mandantes
dos mandados. Se num primeiro momento a imagem de Tiradentes desejada era a de um corpo
íntegro, a ditadura militar quer a referência à tortura e ao esquartejamento, que expressam o
propósito de construção de sentimentos de sacrifício em benefício da pátria, e, que bem condiz com
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as visualizações e revisionismos históricos produzidos pelos militares nas três décadas de repressão
do golpe militar brasileiro.
“A Redenção de Cam - 1895”, do pintor espanhol Modesto Brocos (Figura 2), é uma
construção de visualização que expressa bem a “teoria do branqueamento racial”, numa ideia de
“darwinismo racial”, segundo vídeo publicado pela professora Lilia Schwarcz, historiadora da USP,
que possui um canal no Youtube (Canal da Lili): João Batista de Lacerda, que em 1911 atuava como
diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, escreveu uma tese em que através da miscigenação de
indígenas e negros com imigrantes europeus, em três gerações, o Brasil seria branco, indo de
encontro com as teorias eugenistas da época e que ganharam contraste e poder na Alemanha
nazista. Para ilustrar esta tese, João Batista se utiliza do quadro de Brocos. A imagem representa
bem a disputa de uma visualidade civilizatória do homem branco, representado na civilizada figura
do pai, contraponto a imagem da avó materna negra, de pés descalços no chão batido. Um bebê que
nasce branco no colo de sua mãe mestiça. Sua avó agradece aos céus por ser agraciada pela
condição de ter um neto que representa o futuro da raça brasileira e a sua redenção. Esta ideia
eugênica é um dos pilares do racismo estrutural brasileiro, e representa muito bem as técnicas de
classificação e separação que Mirzoeff indica sobre o complexo de visualização da história,
especialmente no sentido de uma apropriação da teoria da evolução das espécies, na tentativa de
embasar a inferioridade a partir do marcador de raça. Uma visualização a partir de uma ideia, que
apesar de falsa, obteve um papel de status cientificista na virada do século XIX/XX e influiu em
políticas racistas, numa continuação de negação de direitos à população negra recém-liberta.
Como referência da atualidade, a professora Lili Schwarcz apresenta uma propaganda do
MEC, de 2019 (Figura 3), onde uma estudante negra universitária aparece com uma mão branca
segurando um canudo de diploma, evidenciando a ideia de branqueamento e apagamento de raças
não-brancas, numa mensagem de que todo não-branco, ao acessar bens culturais, e, neste caso, um
curso universitário, deve passar por um processo de branqueamento para ser considerado humano e
civilizado.
A escultura contemporânea “Amnésia” (2015) de Flávio Cerqueira (Figura 4), por sua vez,
produz um direito a olhar e pode ser interpretada como um exemplo de construção de
contravisualidade. Segundo o próprio artista:
“A escultura ‘Amnésia’ fazia parte da minha exposição individual ‘Se precisar, conto
outra vez’” (2016). Essa mostra buscava narrar novas versões para a história oficial do
Brasil e o trabalho “Amnésia” se relaciona com isso ao tratar do embranquecimento da
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população negra, um lado perverso da “mestiçagem”. O personagem da escultura
simboliza a última pessoa a sofrer esse processo, a lata de tinta que o garoto despeja
em seu próprio corpo não tem material suficiente para cobri-lo por inteiro. Como o
bronze sempre serviu para registrar um momento histórico, não seria diferente com
esse garoto (SP-ARTE, 2016).

Em 2017, a obra fez parte da exposição “Queermuseu – Cartografias da diferença na arte
brasileira”– com curadoria de Gaudêncio Fidelis, e que terá um papel importante em minha
pesquisa, uma vez que traz a obra de Bia Leite – “Travesti da Lambada e Deusa das Águas” (2013)
uma pintura a partir da apropriação de fotos do Tumblr “criança viada”, a “gênese” da Tag dos
vídeos que encontrei no Youtube. A pintora foi autorizada pelo criador do Tumblr, Iran Augusti, e
explicita o direito a olhar da criança viada.
Assim, defende Lugones (2014), precisamos usar colchetes para nomear o gênero, a raça, a
orientação sexual desde o olhar-posicionado do colonizado. Da mesma maneira, Jaqueline Gomes
de Jesus desconstrói a existência de uma real heterossexualidade e cisgeneridade. A lógica da
hierarquização do pensamento do cisheteropratiarcado é a que classifica os povos colonizados, seus
gêneros e sexualidades, que os categoriza como não humanos. É a gênese moderna de toda
hierarquização e segregação daquilo que é diferente do modelo estabelecido por [eles]. A partir da
mesma lógica, as categorizações criadas, se observamos a história da escolarização brasileira
moderna, nos mostra que suas práticas contemporâneas se fundamentam justamente na criação de
hierarquias a partir de todo um arcabouço teórico-pedagógico, via de regra de origem epistêmica
nortecentrada que classifica, por exemplo as [dificuldades de aprendizagem]. Além disto, nos
conselhos de classes, partimos de alguns paradigmas que separam, classificam nossas crianças a
partir de uma visualização estética daquilo que é considerado uma aluna ou aluno bem-sucedido.
Aprender é inerente a todo ser humano, aquilo que se deve aprender nos processos de
escolarização nada mais é do que uma construção hierárquica e a classificação do quão humanos
nós somos se levamos em consideração as visualizações construídas na colonização brasileira.
O que se põe em questão nos conselhos de classe de uma escola nada mais é que um
julgamento a partir de um cânone cisheteropatriarcal racista do quão humanas nossas crianças
conseguem ser, assimilar, sempre a partir de paradigmas advindos das teorias da Educação,
especialmente de áreas como a psicologia do desenvolvimento e da definição daquilo que precisa
ser assimilado (conteúdos escolares/comportamento adequado) um paradigma que estabelece o que
é ser humano [normal], no processo de escolarização que, via de regra, exclui todo e qualquer
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conhecimento originário da criança, sendo este posto inclusive como um obstáculo para a
“aprendizagem” e algo a ser apagado. No processo de escolarização, apuramos e enquadramos a
colonialidade do cisheteropatriarcado para então considerar nossas crianças humanas.
Uma justa ressalva é levar em consideração a pluralidade de experiências pedagógicas,
dentro e fora da escola. Num país continental como o Brasil, seguramente há, e sempre houveram
pedagogias de resistência e empoderamento de comunidades e grupos socialmente organizados, não
somente através de conteúdo escolar, mas em agremiações culturais, regionais, experiências de
ONGs, de instituições filantrópicas, em manifestações populares, e, atualmente da organização das
ditas minorias na rede mundial de dados e de suas produções visuais, sejam Memes, imagens,
opiniões ou vídeos.
Por outro lado, à medida que as tecnologias de comunicação de massa avançam, temos que
considerar a sua função pedagógica e de como ela permeia a escola. O Estado e o capital fundados
na lógica do Poder colonial se utilizam cada vez mais da persuasão através das imagens,
especialmente através da publicidade, e do monopólio da informação. Estas visualidades
contemporâneas mantém e potencializam o homem branco heterossexual empreendedor e as
obrigações estéticas, procriadoras e sexuais de suas fêmeas, marginalizando, criminalizando,
apagando toda e qualquer existência que não se encaixa nessa lógica, ao mesmo tempo que
potencializam sua resistência, fraturam as bases tradicionais, pois o acúmulo do capital, hoje, se
interessa em olhar para a diversidade como consumidora, criando nichos de mercados antes
inexistentes.
Hoje, com a proliferação das imagens e audiovisuais, especialmente do acesso à tecnologia
de produção e disseminação em massa de conteúdo audiovisual, como possibilitam nossos
dispositivos e as plataformas na rede mundial de dados, me interessa perceber as que estão a serviço
da manutenção das categorias e hierarquias e as que expressam contravisualidades, lidas aqui como
resistência. Estas resistências já se apresentam para Lugones pela e pelo colonizado por eles/elas
não serem humanos e, portanto, fora da lógica categorial de oposição homem/mulher, branco/não
branco. Assim qualquer identidade LGBTQIA+ está fora desta categorização do que é ser humano,
e qualquer existência no espectro LGBTQIA+ é resistência.
E, por não se enquadrarem como humanos, são passíveis de toda e qualquer forma de
segregação, violação, extermínio e consequentemente as mãos [deles] que executam essas ações
estão isentas de punição, basta observarmos, por exemplo a ideia “exclusão de ilicitude” tão
presentes nos processos de ações policiais que matam pobres e negros, quando não crianças pobres
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e negras nas favelas do Rio de Janeiro, e em favelas e comunidades por todo o território do país.
Também podemos refletir esta questão a partir da cultura do estupro, que sempre tende a
culpabilizar a vítima, porque se portava de maneira [inadequada], se vestia de maneira [inadequada]
ou estava em lugares [inadequados]. Há, nos vídeos observados na pesquisa, a partir de linguagens
próprias, a apresentação de suas singulares histórias, uma diversidade imensa de realidades, de
questionamentos e de experiências vividas que me levam a interpretar cada vídeo dos 93
encontrados na pesquisa de maneira única. Apesar de pontos em comum, cada história relatada está
vinculada à precariedade ou ao privilégio de cada infância ali revisitada se para tal análise considero
uma sensibilidade interseccional.
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ANEXOS
Figura 1. “Tiradentes Supliciado”, Pedro Américo, 1893, Museu Mariano Procópio

Figura 2. “A Redenção de Cam”, Modesto Brocos, 1895, Museu Nacional de Belas Artes.

Figura 3. Print de vídeo (SCHWARCZ, 2019).

Figura 4. "Amnésia", de Flávio Cerqueira, 2015. Foto: Ricardo Borges/Folhapress.
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Resumo
Este trabalho consiste na apresentação de uma discussão teórica acerca dos conceitos de visualidade e
contravisualidade de Nicholas Mirzoeff (2016) e considerações sobre meu campo de pesquisa na
produção de uma dissertação de mestrado em processo de conclusão em que investigo a Tag1 “criança
viada” em 93 vídeos presentes no Youtube. Tais conceitos do autor, em seu ensaio intitulado “O direito
a Olhar” me permitem criar um diálogo com Donna Haraway (1995), María Lugones (2014), Jaqueline
Gomes de Jesus (2015) e o conceito de interseccionalidade, a partir de Carla Akotirene (2018).
Construo este diálogo entre a cultura visual e correntes do pensamento do feminismo negro, trans e
descolonial potencializando o entendimento daquilo que Mirzoeff chama de construção de
visualizações da história, exercidos pelo poder colonial e, de outro lado, de resistência, pelas autoras
acima como produto da opressão, pois a colonialidade cria um ponto de união, de coalizão a partir da
diferença. Para melhor entender os conceitos que apresento de Mirzoeff, trago três imagens de obras da
história da arte brasileira. Em seguida, junto com o referencial teórico, realizo uma crítica às práticas
pedagógicas na escola, demonstrando que elas ao mesmo tempo produzem visualizações (classificam,
separam e estetizam) e contravisualizações. Como proposição de olhares diferentes, referencio alguns
dados que encontro no meu campo de pesquisa ao longo do texto.
Palavras-chave: Cultura Visual, YouTube, Criança Viada, Interseccionalidade.

Tag, do inglês significa “etiqueta” em português, é uma indexação utilizada para lidar com dados na rede mundial de
dados que referenciam um mesmo assunto. No Youtube a tag é utilizada quando um tema é recorrente em diferentes
vídeos de diferentes autorias de modo que o tema se torna indexado e aumenta a probabilidade de ser sugerido e
consequentemente visto.
1
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FILME COMO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS NO
ENSINO DE RADIOATIVIDADE: AS REFLEXÕES DE UM
PROFESSOR PESQUISADOR
João Vitor Fagundes – IFPR

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Um dos maiores obstáculos encontrados por professores de Ciências, em especial os que
trabalham com a disciplina de Química, é superar o alto grau de abstração presente nos conceitos
lecionados. Por isso, a dificuldade em transpor esses conteúdos para o nível macroscópico do
cotidiano interfere diretamente na compreensão sobre a influência da Ciência nas relações políticas,
pessoais, ambientais e culturais.
Esse problema torna-se nítido quando são trabalhados os conceitos envolvendo o tema
radioatividade. A considerável periculosidade nos experimentos envolvendo o assunto, somada à
necessidade de uma estrutura laboratorial raramente encontrada em instituições de ensino e/ou
pesquisa, torna inviável a elaboração de aulas práticas. Diante deste fato, os recursos audiovisuais
podem se tornar grandes aliados na busca por alternativas metodológicas que supram a ausência de
infraestrutura da escola, e permitam promover um Ensino de Química (EQ) que proporcione a
formação de um estudante capaz de interpretar o mundo de forma crítica, intervindo na realidade
em que vive.
Sendo assim, a presente pesquisa traz como problema central o seguinte questionamento:
Em que medida os filmes são ferramentas pedagógicas capazes de problematizar os conteúdos
químicos trabalhados em sala de aula? Parte-se da hipótese de que tal recurso apresenta-se como
ferramenta apropriada para auxiliar o docente na promoção de um EQ que vá além da memorização
de nomes e fórmulas.
Pesquisadores como Vergueiro (2006), Napolitano (2002) e Duarte (2002), mostram que a
utilização desses instrumentos no ambiente escolar pode acrescentar às aulas um grande poder de
contextualização aos temas trabalhados, rompendo as barreiras existentes entre os muros da escola e
o cotidiano dos alunos.
O objetivo geral do estudo é verificar as potencialidades como ferramenta problematizadora
em aulas de química. Além disso, busca-se analisar se tais recursos contribuem para um EQ
reflexivo, que aborde a influência da ciência nas relações políticas, sociais e ambientais.
FILMES COMO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE QUÍMICA
O cinema pode influenciar a opinião pública de diversas formas, seja intensificando um
posicionamento existente, inserindo novas ideias, ou mesmo modificando conceitos sobre
determinado tema (CUNHA e GIORDAN, 2009). Sendo assim, não seria exagero afirmar que a
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sétima arte, ao tratar de assuntos relacionados à Ciência, tem o poder de influenciar diretamente o
imaginário coletivo quando o objeto está relacionado à sua função na sociedade.
Visto que a obra audiovisual é uma produção cultural, e que a mesma não foi criada com o
propósito pedagógico, compete ao professor ter a sensibilidade de analisar se é possível que o aluno
extraia e relacione as informações presentes não só em filmes, mas também em músicas,
videoclipes e HQ, com os conceitos químicos trabalhados em sala de aula. Neste sentido, Morán
(1995) critica a forma inadequada como muitos docentes trabalham os filmes e vídeo em sala de
aula, enfatizando que este meio é empregado para “tapar buraco” em eventuais ausências de
professores. Ademais, há ainda aqueles profissionais que os utilizam em todas as aulas, mesmo
quando podem utilizar outras dinâmicas que sejam mais pertinentes.
A articulação de práticas pedagógicas com filmes auxilia no desenvolvimento de diversas
competências e habilidades nos estudantes, tais como leitura e elaboração de textos; decodificação
de símbolos não verbais; aperfeiçoamento da criatividade artística e intelectual; desenvolvimento da
capacidade crítica sociocultural e político-ideológica. Possibilita que o professor trabalhe com
inúmeros conceitos, por meio de debates e problemas suscitados pelas atividades relacionadas a
argumentos, roteiros e situações presentes no conteúdo fílmico em questão (NAPOLITANO, 2003).
Duarte (2002) apresenta uma reflexão a respeito da importância de se conhecer o valor
artístico da obra como patrimônio cultural. Segundo a autora, a escolha dos filmes que são exibidos
no contexto escolar dificilmente são orientados pelo que se sabe sobre cinema. A opção é feita em
função do conteúdo programático que pode ser abordado a partir do mesmo, sem um estudo prévio
detalhado do filme por parte do professor.
Quando se trata de Ensino Médio, algumas características peculiares à faixa etária dos
estudantes como o aumento da interdependência, o questionamento existencial e social da vida e do
mundo, aliadas à maior capacidade de abstração, podem permitir ao docente uma abordagem mais
aprofundada e um maior adensamento nas discussões que relacionem o filme ao contexto sóciohistórico. A forma romântica como, por exemplo, alguns valores ecológicos são tratados nos filmes
não abrangem a complexidade política, econômica e social que permeiam o problema da agressão à
natureza, algo veementemente criticado. A seguir, a metodologia utilizada no presente estudo.
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METODOLOGIA
A presente investigação, de caráter qualitativo, classifica-se como uma pesquisa-ação. De
acordo com Tozoni-Reis (2009, p. 21), essa modalidade de estudo “produz conhecimentos sobre a
realidade a ser estudada e, por outro, realiza um processo educativo para o enfrentamento dessa
mesma realidade”. A autora reforça o duplo desafio envolvido nesse tipo de pesquisa, em que o
docente investiga e educa, produzindo conhecimento a partir de uma articulação entre teoria e
prática.
Diante disso, foi elaborada e aplicada, pelo professor pesquisador, uma SD sobre o tema
radioatividade, que contou com a exibição do filme/anime Gen: Pés Descalços (MORI MASAKI,
1983) como objeto de problematização para os conteúdos trabalhados. Destaca-se que a SD foi
elaborada a partir dos três momentos pedagógicos de Delizoicov (2003): Problematização Inicial
(PI), Organização do Conhecimento (OC) e Aplicação do conhecimento (AC).
A PI foi o momento pedagógico escolhido para a exibição do longa metragem. Segundo
Delizoicov (2003), a Problematização Inicial traz como principal característica a compreensão da
posição dos alunos frente às questões que serão abordadas durante a aula. Assim, a partir de
questionamentos que podem ser direcionados a pequenos grupos e, posteriormente, levados ao
grande grupo (todos os estudantes presentes), o professor tem a missão de problematizar os
conhecimentos prévios dos educandos que nortearão a forma como o conteúdo será abordado . Vale
ressaltar que a SD contou com um total de dez aulas de 45 minutos, sendo que três foram destinadas
à PI. As aulas 1 e 2 foram utilizadas para exibir o longa metragem Gen – Pés Descalços, dirigido
por Mori Masaki (1983), de 83 minutos de duração.
O filme apresenta a história de Gen, um garoto que mora com sua família na cidade de
Hiroshima no período da Segunda Guerra Mundial. A obra apresenta um ponto de vista oriental do
Holocausto Nuclear, e aborda temas como: as dificuldades encontradas pelo povo japonês nesse
período histórico; o momento em que a bomba Little Boy é lançada sobre a cidade; a devastação
causada pelo ataque nuclear; os problemas de saúde pública causados pelas radiações e o
preconceito existente com vítimas do ataque. Durante a exibição do filme, realizaram-se pausas
para a explicação dos conceitos envolvidos no tema Radioatividade, assim como algumas
discussões sobre o contexto histórico em que se encontrava o império japonês naquele momento da
Segunda Guerra Mundial.
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Para finalizar a PI, a aula 3 foi utilizada para promover um momento de diálogo entre
professor/alunos e alunos/alunos. Ao atuar como mediador das discussões, o docente provocou os
estudantes a exporem suas opiniões a propósito do filme exibido na aula anterior, o que gerou
debates a respeito das diferenças entre as visões ocidental e oriental do Holocausto Nuclear. As
aulas foram gravadas em áudio e vídeo, cujo conteúdo permitiu ao docente pesquisador identificar
as reações e interações ocorridas durante as atividades que compuseram o momento pedagógico em
que a investigação.
A seguir, as reflexões do professor pesquisador sobre a utilização do filme como ferramenta
problematizadora.
REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO FILME/ANIME GEN: PÉS DESCALÇOS
Antes do início do filme, alguns alunos perguntaram sobre o tempo de duração. Após a
resposta do docente (83 minutos), alguns comentaram que seria longo demais. Silva (2016) aponta
que o uso excessivo de tecnologias digitais implicou uma geração mais distraída e imediatista, cuja
dificuldade em manter a concentração nas atividades escolares reflete-se diretamente no seu
desempenho acadêmico.
Durante a exibição do filme, notou-se que os estudantes se divertiram com as brigas entre
Gen e seu irmão mais novo Shinji. Essas cenas, de certa forma, tornavam o enredo mais leve, por
vezes deixando as dificuldades encontradas pelos habitantes de Hiroshima, na Segunda Mundial,
em segundo plano.
No entanto, este momento de descontração durou aproximadamente 30 minutos, quando
uma cena resultou em um momento de silêncio e apreensão na sala de aula. A imagem de um avião
solitário que sobrevoava a cidade de Hiroshima lançando uma devastadora bomba nuclear causou
comoção. Apesar do filme evidenciar que o protagonista Gen havia sobrevivido ao ataque, nada se
sabia a respeito dos seus familiares. Tal fato causou apreensão nos estudantes, que demonstraram
ansiedade ao perguntar para o professor se eles haviam sobrevivido ao atentado nuclear.
A apreensão foi potencializada quando Gen se depara com a mãe, Kimie, tentando salvar o
pai, Daikishi, a irmã, Eiko, e seu inseparável irmão mais novo Shinji, dos escombros que os
prendiam. A angústia tomou o lugar da apreensão, mas logo se tornou tristeza, quando o pai de Gen
ordena que ele e a mãe o abandonassem nos escombros, pois seria impossível salvá-lo.
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Alguns alunos ficaram notavelmente emocionados, outros demonstraram surpresa com a
morte dos familiares do protagonista. Muitos, porém, demonstraram curiosidade ao indagar a
respeito da veracidade das consequências do ataque nuclear representada no filme. O professor
precisou, então, pausar o anime para explicar-lhes a magnitude dos danos causados por uma
explosão nuclear, seu poder de devastação e efeitos em curto e longo prazo. Após a explanação, foi
dada continuidade ao filme.
De forma geral, observou-se que os estudantes se depararam pela primeira vez com uma
obra que representava a visão oriental da guerra. Algumas cenas do filme continuaram
sensibilizando-os, como os efeitos colaterais que a radioatividade causava na população; a retirada
dos corpos das vítimas do ataque (pilhas de cadáveres); a queda de cabelo do protagonista,
resultado da exposição à radioatividade. Ao fim da apresentação, o silêncio constrangedor que
pairava sobre a sala foi quebrado pelo comentário de uma estudante, relatando, com voz embargada,
sua esperança por um final feliz.
Na aula seguinte à apresentação do filme, o docente promoveu discussão entre os estudantes
sobre o momento histórico em que se passava o filme, destacando as consequências sociais,
ambientais e de saúde pública do ataque nuclear. Alguns discentes, inclusive, acreditavam que a
radiação poderia ser transmitida da mesma forma que uma doença ou um vírus, o que levou à
explicação de que essa ideia equivocada ainda faz parte do inconsciente coletivo, resultando em
situações de preconceito e discriminação com sobreviventes dos ataques nucleares.
O tempo da discussão foi estendido, devido à curiosidade de alguns estudantes que
questionaram os motivos pelos quais Hiroshima e Nagasaki eram habitáveis, diferentemente
daquela cidade onde ocorreu o acidente de Chernobyl, na Ucrânia. Foi explicado que a quantidade
de material radioativo presente em um reator de usina nuclear é bem superior à existente nas
bombas Fat Man e Little Boy, fazendo com que a explosão do reator de Chernobyl criasse um sinal
de alerta em toda a Europa, diante da possibilidade do espalhamento de radiação por todo
continente. Em seguida, o professor fez a seguinte pergunta aos alunos: Vocês já haviam assistido
a algum filme sobre a Segunda Guerra Mundial a partir da ótica japonesa dos fatos? Mais uma vez
a resposta foi unânime: Não!
O docente aproveitou para emendar uma segunda questão: Quantos filmes americanos vocês
já assistiram sobre a Segunda Guerra Mundial? Os educandos não souberam responder sobre a
quantidade de filmes que assistiram sob a ótica americana dos fatos. Entretanto, um estudante fez
um comentário que chamou a atenção do professor: “A história sempre é contada por quem venceu
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a guerra”. Essa afirmação explicitou a necessidade de alguns esclarecimentos, como, embora
existam diversas representações artísticas orientais sobre este fato histórico, é inegável que no
Brasil o cinema e a cultura norte americana estão muito mais presentes no cotidiano dos estudantes
do que a japonesa.
As discussões se estenderam muito além do que o docente esperava, levando-o a fazer
algumas observações sobre a versão americana da história, que indica a utilização das bombas Fat
Man e Little Boy como artifícios responsáveis pelo fim da Segunda Guerra Mundial, mas que
também resultou em uma era de “paz” garantida pelo medo. Ele aproveitou, então, o momento de
interação com os alunos para fazer uma terceira pergunta: Há diferença entre a ótica japonesa e a
americana? Mais uma vez, a resposta foi unânime: Muita diferença!
Após o debate sobre as diferentes óticas, iniciou-se a aula sobre a história da radioatividade
e emissões nucleares, que contou com a participação ativa dos estudantes. Foram feitas diversas
perguntas para o docente, principalmente a respeito do acidente com o Césio 137 ocorrido em
Goiânia, na década de 1980. Apesar da mudança de foco, as argumentações foram relevantes para
contextualizar a importância da descoberta dos Raios X no desenvolvimento dos estudos sobre a
radioatividade.
Os debates foram relevantes para que professor e alunos trocassem experiências, discutindo
a americanização do povo brasileiro, seja nos hábitos alimentares, culturais ou de consumo.
Observou-se, também, que a utilização do filme/anime foi um importante instrumento pedagógico,
principalmente ao possibilitar momentos de diálogo sobre questões que vão além dos conteúdos
químicos.
CONCLUSÕES
O uso do filme Gen: Pés descalços, dirigido por Mori Masaki (1983), permitiu promover
momentos de reflexão e diálogo entre alunos e professor durante a abordagem dos conceitos
químicos que compõem o tema radioatividade. Notou-se, durante tais momentos, o relevante papel
desse recurso ao proporcionar um ensino de química capaz de abordar a influência da ciência nas
relações políticas, sociais e ambientais.
Nas conversas realizadas durante as aulas, os discentes relataram que esse foi o primeiro
filme sobre a Segunda Guerra Mundial que haviam assistido a partir de uma ótica japonesa dos
fatos. Nota-se, então, a importância de um ensino de química que não fique restrito apenas à
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memorização de nomes e fórmulas, mas que agregue às aulas elementos que permitam observar a
presença da ciência em fatos históricos, cujas consequências são representadas na cultura dos países
que o vivenciaram.
Dessa forma, observa-se que a utilização do filme Gen: Pés Descalços (MORI MASAKI,
1983) contribuiu para um Ensino de Química mais crítico e contextualizado, problematizando os
conteúdos envolvidos no tema radioatividade e unindo elementos da arte, cultura, história da
humanidade e ciências.
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Resumo
O uso de filmes como recurso pedagógico em aulas de química apresenta-se como importante ferramenta
para a promoção de um ensino mais crítico e contextualizado, proporcionando uma abordagem que vá além
da memorização de nomes e fórmulas. Parte-se da hipótese de que sua utilização promove momentos de
reflexão entre professor e alunos, tornando a aula mais atrativa. Sendo assim, o objetivo geral do estudo é
verificar as potencialidades dos filmes em atuar como ferramenta problematizadora no ensino de química.
Para isso, foi elaborada e aplicada uma sequência didática (SD) sobre o tema radioatividade, que contou
com a exibição do filme/anime Gen: Pés Descalços, dirigido por Mori Masaki (1983), com o intuito de
promover um ensino de química reflexivo, que aborde a influência da ciência e das tecnologias nas relações
políticas, sociais e ambientais. A escolha da obra deu-se com o intuito de apresentar aos discentes a ótica
oriental dos ataques a Hiroshima e Nagasaki, ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, cuja visão
ocidental é, normalmente, mais acessível. Autores como Moran (1999), Mandarino (2002), Napolitano
(2003) e Cunha (2013), compõem o alicerce teórico do trabalho, que apresenta em seus resultados as
reflexões do professor pesquisador sobre as práticas relacionadas à utilização do filme durante a SD.
Ressalta-se que a SD foi estruturada nos três momentos pedagógicos de Delizoicov (2003): Problematização
Inicial (PI), Organização do Conhecimento (OC) e Aplicação do Conhecimento (AC); considerando que a
exibição da obra ocorreu apenas na PI, os dados apresentados remetem apenas às atividades desenvolvidas
nessa etapa da SD, cuja aplicação em uma turma de primeiro ano do Ensino Médio forneceu os dados
necessários para a realização da presente pesquisa ação.
Palavras-chave: Radioatividade; Ensino de Química; Filmes; Professor Reflexivo
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O ASCENDER DAS LUZES NO LIMIAR DO SÉCULO
XXI: INCENTIVO A LEITURA ATRAVÉS DAS
TECNOLOGIAS E O CINEMA NA ESCOLA
Roselene Freiteiro de Melo – Rede Municipal em Altamira/PA e UFOPA
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INTRODUÇÃO
A princípio no mundo contemporâneo, em que se verifica intensa ampliação das formas de
produção e difusão de informação e de disseminação de valor fragmentado, ganham relevo os
processos de educação sistemática e intencional que, transcendendo o imediatismo e o
pragmatismo, invistam no desenvolvimento das faculdades psíquicas humanas superiores e das
habilidades operacionais e tecnólogas correspondentes.
Assim, a partir desta compreensão, propõe-se o estudo dos processos de produção,
circulação e aquisição do conhecimento e de desenvolvimento do sujeito no âmbito da Educação
Escolar, mais precisamente no público do Ensino Médio, inferindo: educação com as mídias;
discursos multimodais nas práticas pedagógicas e na pesquisa formação dos professores; cinema e
educação; políticas de formação; educação e comunicação; entre outras.
Nesse sentido, a escola, ao se apropriar das tecnologias digitais poderá atribuir novos
significados ao seu currículo no cotidiano de trabalho. Moran (2000, p. 12) afirma que: “as
tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação
audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual, entre o estar juntos e o
estarmos conectados a distância”.
Deve-se pontuar que os processos e dinâmicas na formação do leitor se realizam mediante
investigação de caráter conceitual e interventivo no âmbito escolar, especialmente vinculado a
projetos culturais e tecnológicos de levar os alunos a lerem e de instruir espaços de leituras que
movimentam toda a comunidade escolar, verificando suas possibilidades, limites e condições de
permanência.
Além disso, as tecnologias trazem significativas transformações em todos os segmentos
sociais. Esta mesma tecnologia mudou e está mudando a forma de se viver, pensar, agir e trabalhar
em diversos campos do conhecimento com mais dinamicidade, é preciso perceber essa necessidade
de pertencimento e transformações sociais que estes meios alternativos trouxeram para o mundo
moderno, porém é preciso refletir sobre o potencial das tecnologias da informação e comunicação
em um contexto interdisciplinar no intuito de ampliar o debate em torno desta comunicação que
domina o meio social, contracenando com o “fazer pedagógico”, afinal as tecnologias se sobrepõem
aos territórios que se desenvolvem e se espalham através de saberes pré-existentes.
Neste aspecto, busca-se responder a questionamentos do tipo: que ganhos, pessoais e
sociais, têm os alunos com as Mostras Literárias e de Cinema interagindo com determinado objeto
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da cultura (livros), especialmente de literatura e da produção cultural humana? Que sentido tem a
informática na educação e na vida dos professores –, quando se considera a formação humana e a
possibilidade de transcender a dimensão da cotidianidade participando da genericidade humana?
Que determinantes históricos intervêm positiva e negativamente no processo da pesquisa formação?
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: CINEMA E TECNOLOGIAS
Sob a perspectiva crítica e social, quando se centraliza o olhar para a realidade educacional
dos reassentamentos (local desse estudo), nota-se que a criação dos Laboratórios de Informática nas
escolas estaduais do município de Altamira decorreu da implementação da política educacional do
Ministério da Educação, instituído por meio da Portaria nº 522/MEC de abril de 1997.
Essa Portaria cria o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO)
“para promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino
fundamental e médio”. Em 2007, por meio do Decreto 6.300 (de 12 de dezembro de
2007), se elabora novas diretrizes ao Programa, que passa a se chamar Programa
Nacional de Tecnologia Educacional, visando promover ações para efetivar “o uso
pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas da
educação básica” (BRASIL, 2014, p. 1).

Tal política pública suscita reflexões para além das questões intraescolares, uma vez que não
podemos isolar esse espaço do contexto sócio histórico: cultural e econômico, que atravessam o
sistema educacional. No entanto, existem vários problemas em relação à aplicação prática em
metodologias que podem ser consideradas interdisciplinares que vem ocorrendo de uma maneira
bem conservadora e rudimentar. Ademais, não houve avanço nem no campo disciplinar de
experimentações ao longo dos anos que poderiam ter colaborado para o avanço destas tecnologias
no âmbito educacional ou no social como um todo.
Tratando-se do estudo de políticas educacionais que, geralmente, abordam temas em níveis
mais amplos, dentro de um contexto complexo, há a necessidade de superar as análises redundantes,
caracterizadas por conceituação fraca e por um poder de generalização, que se esquiva de realizar
uma análise crítica da realidade com vistas à sua transformação, configurando-se muito mais em
radiografias, sem outra conotação que não seja a linearidade. Isto faz com que os progressos no
campo das políticas educacionais sejam muito lentos.
Neste caso, ocorre uma latência de como a TI (Tecnologia da Informação) poderiam ser
utilizadas, porém o manuseio é feito de uma maneira apenas de memorização. Uma solução seria o
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rompimento destas barreiras e repensar as práticas que temos hoje, insuficientes no que tange a
utilização deste meio comunicativo das inovações temáticas e didáticas.
E a partir daí, torna-se indispensável analisar os conflitos de interesse além de estudar
mecanismos de governança e planos estratégicos de sucessão. Busca-se aqui uma observação mais
profunda neste tipo específico de escolas quanto as melhores formas de se ter a continuidade de um
amplo ensino, mas, além disso, uma busca científica teórica e prática através das “Mostras
Literárias” e do “Cinema na Escola” vínculo de superação do déficit de leitura nas escolas públicas
Estaduais, um olhar de sobrevivência e desempenho neste contexto desafiador que aponta para a
famosa “Sociedade da Informação”.
O termo surgiu em meados do século XX, em um período em que houve grandes
avanços nas áreas de tecnologias e de informação. Enquanto a invenção do motor a
vapor foi o principal marco da Primeira Revolução Industrial (sec. XVIII) e a
eletricidade que afetou os meios de produção e de comunicação à distância da
Segunda Revolução Industrial (sec. XIX), o avanço da informática, o processo
industrial fundamentado no conhecimento e na pesquisa foram características
marcantes da Terceira Revolução Industrial (sec. XX), promovendo uma
reorganização da sociedade e da economia. (STRAUBHAAR E LAROSE, 2004).

Portanto, indubitavelmente, encontra-se a carga ideológica na base dessa concepção, em que
a informação funciona como uma ferramenta de controle, usada para influenciar a opinião das
pessoas, fazendo-as aceitar as mudanças econômicas. Surgindo neste campo uma nova ordem o
“empoderamento” que surgiu da “práxis” para a “teoria”, sendo utilizado primeiro por ativistas
feministas e por movimentos de base para depois se tornar objeto de teorização. (AITHAL, 1999).
Em linhas gerais, nos acessos e usos prioritários - empoderamento do cidadão – onde estariam a
maioria dos conteúdos feitos por este indivíduo? Estas produções são distorcidas e não conseguem
assumir um aparato técnico, virando hegemônico acima do conteúdo, um exemplo bem claro é o
Cinema.
Esse desafio inclui múltiplas demandas, tais como, (“examinar a função da cultura na
sociedade contemporânea; redefinir o próprio conceito de cultura diante de
transformações históricas; e desenvolver uma metodologia de pesquisa rigorosa e
adequada”). Principalmente no âmbito da educação e das práticas metodológicas a
serem aplicadas neste universo. (SANDLER, 2005, p. 89).

De acordo com vários estudos neste contexto educacional, constata-se um grande número de
escolas de Altamira/PA que não praticam projetos como “Mostras Literárias”, o que significa
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aproximadamente em torno de 70% das instituições públicas, e isto representa uma contribuição
insignificativa para o crescimento do índice educacional do Município.
Sobre a construção metodológica da pesquisa em educação e seus desafios: No
contexto sociocultural contemporâneo, os estudos no campo da educação estão cada
vez mais submetidos a novas exigências de qualidade, até de excelência mesmo. Esse
campo vem sendo pressionado por imperativos de ordem científica e de ordem
profissional, como também de ordem política, administrativa e econômica,
imperativos às vezes complementares, mas, muitas vezes, contraditórios. As tensões
criadas por essas pressões nem sempre são decodificadas e analisadas mais a fundo.
(GATTI, 2012).

Neste projeto busca-se apontar alguns elementos fundamentais deste enfoque: intenciona-se
destacar a importância em se trabalhar os projetos com a Mostra Literária para que seja possível que
os interesses das escolas analisadas estejam de acordo com os interesses dos alunos. E para isto, é
necessário não somente a propagação das oficinas, mais além também, é fundamental a criação e
implementação de normas e diretrizes que sejam como princípios norteadores para a Secretaria de
educação e também propiciar uma governança responsável com transparência e equidade, e desta
forma, tornar a escola pública mais bem vista na atualidade.
METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa está sendo desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Médio Odila de Sousa,
localizada no Bairro Jatobá, um dos seis Reassentamentos Urbanos Coletivos a partir da construção
da Hidrelétrica de Belo Monte e faz parte de uma pesquisa de mestrado em educação da
Universidade federal do Norte do Pará-UFOPA. A escolha pelas escolas foi devido o interesse da
pesquisa em observar como está sendo realizado a prática pedagógica em relação ao uso das
tecnologias e apreciação do cinema neste contexto. Contudo, a única instituição que trabalha com a
“Mostra Literária” e projetos de cinema foi a Odila de Sousa no (RUC) Jatobá, por isso em nível de
inclusão e exclusão o trabalho foi realizado nesta escola.
Interessa-nos mostrar a tríade: cinema, tecnologia e literatura em um projeto que
envolveu todos os alunos do Ensino Médio sob a ótica da pesquisa formação. Esta
pesquisa “tendem a alimentar a consciência crítica, o questionamento, a capacidade de
intervenção e a consolidar a unidade teoria-prática” (LONGAREZI et al, 2010, p.3).
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A pesquisa-formação representa com base em todo este questionamento como sendo uma
metodologia que contempla a possibilidade de mudança das práticas, bem como dos sujeitos em
formação. Assim, a pessoa é ao mesmo tempo objeto e sujeito da formação (NÓVOA, 2004).
O processo da atividade ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2019 com as turmas
de ensino médio noturnas na disciplina de Língua Portuguesa e Artes. Inicialmente foi apresentado
o miniprojeto “Cinema, Tecnologias e Mostra Literária”, tendo como público alvo os alunos do
Ensino Médio na EEEM Profª Odila de Sousa no Reassentamento Jatobá, Rua Mogno, S/N,
Altamira/PA.
Tendo como proposta analisar a utilização de metodologias inovadoras para o avanço e
aprimoramento da leitura através de técnicas relacionadas ao teatro, cinema e literatura no processo
ensino aprendizagem no Ensino Médio, levando os alunos a discutir a importância do cinema na
escola como projeto interdisciplinar; promovendo capacitação para professores de diversas
disciplinas para incentivo ao cinema como metodologia interdisciplinar nas atividades escolares.
Outra maneira foi investigar o avanço na leitura com a realização de Mostras Literárias nas
escolas, apresentar a produção cinematográfica como recurso imprescindível no conhecimento,
estudo e recriação da realidade circundante dos alunos e por fim comparar obras confeccionadas em
outros estados utilizando-se deste recurso, exemplo: Os Narradores de Javé, com a possibilidade de
produção sobre a implantação de Belo Monte. Este filme foi apresentado logo no início da
intervenção para todos os sujeitos envolvidos.
A obra destinada para o teatro e o uso das tecnologias foi: O Barco Anamã fogo nas águas
do Rio Amazônia, da escritora Altamirense Sonia Aparecida Portugal. A partir do estudo da obra,
duas turmas ficaram para encenar a peça representando a obra e as outras duas turmas filmaram
algumas cenas para apreciação do público no último dia de culminância do miniprojeto.
ANÁLISES E RESULTADOS
Logo na primeira etapa do miniprojeto, percebeu-se que a realidade atual vem afastando
cada vez mais nossos alunos do ato de ler. A dificuldade de concentração era enorme. Aspectos
como computadores, videogames, TV, o acesso restrito a leitura no núcleo familiar e a falta de
incentivo, têm ocasionado poucos interesses para leitura e por consequência dificuldades marcantes
como pontos negativos no início da intervenção.
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O período programado para a leitura da obra teve que ser prorrogado, devido ao vocabulário
precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão, erros ortográficos, poucas produções
significativas dos alunos, conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. Faz-se entanto
necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura, como ato de prazer e requisito para
emancipação social e promoção da cidadania.
Na segunda etapa foi evidenciado que somente através da leitura o ser humano consegue se
transportar para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os sentimentos e emoções que o cercam e
acrescentar vida ao sabor da existência. Podendo então, vivenciar experiências que propiciem e
solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo de aprendizagem.
Assim, partimos para a prática do miniprojeto. E iniciaram os ensaios e a gravação de
algumas partes da obra referenciadas e produzidas pelos próprios alunos com apoio das duas
professoras da noite, coordenação e direção da escola que contribuíram de forma significativa para
a realização da proposta.
Neste sentido, é dever das instituições de ensino, juntamente com professores e equipe
pedagógica propiciar aos nossos educandos momentos que possam despertar neles o gosto pela
leitura, o amor ao livro, à consciência da importância de se adquirir o hábito de ler. O aluno deve
perceber que a leitura é o instrumento chave para alcançar as competências necessárias a uma vida
de qualidade, produtiva e com realização.
Além disso, foi solicitado ajuda de toda a comunidade escolar para confeccionar as
vestimentas das apresentações e muitos materiais foram comprados pelos próprios alunos à câmera
filmadora a diretora cedeu para as filmagens entre outros equipamentos usados no decorrer das
gravações.
A mudança da rotina foi sentida por todos de forma positiva demarcando outros elos no
processo de educação. O aprendizado foi significativo e a interação uns com os outros também.
Sem ler, o aluno não sabe pesquisar, resumir, resgatar a ideia principal do texto, analisar, criticar,
julgar, posicionar-se. Daí a nossa certeza que este projeto contou com o apoio de todos os
professores, pois a equipe docente tem plena consciência de que o aluno deve ter o domínio sobre a
língua oral e escrita, tendo em vista sua autonomia e participação social. O coletivo contou muito
nesta atividade. Praticamente a escola toda se envolveu em cada detalhe.
Assim estimulando novo saberes, os alunos, compreenderam melhor o que estão aprendendo
na escola e o que acontece no mundo em geral, como se entregasse a eles um horizonte totalmente
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novo. A sensibilidade do ser humano precisa estar associada ao prazer pela por novas atividades.
Neste contexto o professor assume a responsabilidade de promover espaços onde acolha e promova
este prazer.
Também é responsabilidade da escola proporcionar esses momentos com qualidade, a fim de
estimular a todos os sujeitos da comunidade a desenvolver uma postura crítica a partir dos
diferentes tipos de acontecimentos culturais que culminou com a apresentação final para a
comunidade no final de novembro na Casa da Cultura e o público prestigiou o grande evento que
contou com a presença da autora do livro que foi a grande homenageada.
Ao vivenciarmos estes momentos estamos construindo e reconstruindo, imaginando, criando
o mundo dos sonhos, exercitamos a inteligência para a prática da escrita, da oratória entre outras
tantas possibilidades oferecidas. Diante disso, acredita-se que esta “Mostra Literária” incentivou de
forma valiosa a leitura e a escrita, buscando sempre aprender a entender o mundo, a vida, os outros
e a si mesmo. Por isso, este Projeto está voltado para a difusão, valorização do livro e o fomento da
leitura, na escola e fora dela. É uma ferramenta de promoção cultural e um instrumento de
divulgação, uma vez que dele participaram, além dos alunos do município, toda a Comunidade
Escolar.
Pensando no reflexo e aprendizado, na capacitação conquistada por nossos educadores e
alunos, objetivando desempenhar este trabalho tão rico, como tal atividade presente nas práticas
culturais escolares e com o pensamento da realização da segunda, terceira e várias outras feiras
literárias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o estudo das práticas educacionais tenha sido desde muito tempo objeto de interesse
dos professores, diretores escolares e técnicos, apenas nos últimos anos verifica-se um crescimento
significativo do uso das tecnologias como ferramenta de suporte para a educação nas escolas.
Percebeu-se que a cultura como um modo humano de existir de ciberespaço é produzida de
forma material e não imaterial, os indivíduos não são produtores e sim consumidores e esta cultura
deveria humanizar os seres humanos, porém acaba conduzindo para a subordinação, veículos
dominados. Os jovens ao invés de aproveitarem conteúdos para fortalecer seus conhecimentos, se
deixam levar pelas banalidades e futilidades.
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Nota-se que ainda não temos a sabedoria necessária para o auxílio e o poder aos
monopólios, roubado de pessoas que são genuinamente alheios a mudanças. Sendo que a maior
violência não é física e sim psicológica (influências da Cibercultura) que deveria estar a serviço da
humanidade.
O desafio de inseri-las no contexto pedagógico é real e permeia a vida dos profissionais que
se veem presos às amarras da falta de estrutura frente à necessidade de inovação. Dedicado para
leitura a toda sociedade que se dispõe a fazer arte e cultivar ensino/aprendizagens com sucesso.
Proporcionando para os alunos uma oportunidade de crescimento e novos saberes.
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Resumo
Este estudo busca melhorar as discussões sobre as tecnologias e o cinema na educação com possíveis
diálogos sobre novas intervenções através do teatro, cinema, inovações no limiar do século XIX. Os
tempos mudaram as formas de construir conhecimentos, sendo a comunicação digital um dos agentes
dessa mudança. Desse modo, é neste contexto que a escola precisa se renovar e repensar suas práticas
de ensino e aprendizado. Parte-se do objetivo da importância junto às inovações tecnológicas e a
relevância de discutir com alunos e os professores essas habilidades e suas necessidades de investigação
perante este público que é o meio mais prático de instigar novos conhecimentos para os envolvidos. É
sem dúvida uma forma de demonstrar que as escolas que praticam essas modalidades como “Mostras
Literárias” e “Cinema na Escola”, interagindo com a arte, cinema e as tecnologias são as primeiras a se
destacarem positivamente no Município. Esse artigo faz parte da pesquisa de mestrado que esta sendo
desenvolvida. A metodologia será a pesquisa formação no contexto da escola EEEM Odila de Sousa
(Pública e Estadual de Ensino Médio) localizada no Jatobá um dos seis novos bairros vindos com a
construção da Barragem de Belo Monte em Altamira/PA, com variável de exclusão com foco somente
nas escolas dos Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUC’s) que realizam as “Mostras Literárias”.
Como resultado final espera-se que a discussão traga elementos e técnicas para repensar uma educação
com qualidade através do hábito da leitura com o cinema na escola.
Palavras-chave: Educação, Cinema, Mostras Literárias, Tecnologias, Escolas.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho teve início em 2018 com o objetivo de identificar ações educativas dos
cineclubes na Baixada Fluminense, que possibilitam a produção de novas perspectivas e
rompimento de estereótipos da sociedade atual por meio das narrativas cinematográficas produzidas
e/ou divulgadas por esses espaços. Na fase atual focamos a ação do cineclube feminino itinerante
Xuxu ComXis, que atua em Nova Iguaçu, um dos 13 municípios que compõem o território da
Baixada Fluminense.
A pesquisa tem como objetivo a análise das narrativas produzidas na oficina de audiovisual
do cineclube Xuxu ComXis na busca de identificar discursos contrários aos estereótipos sobre a
Baixada Fluminense, a construção de novas realidades e a elaboração da consciência cidadã. À vista
disso pretendemos compreender o audiovisual como espaço de desconstrução de estereótipos
culturais, sociais, étnico- raciais e de gênero. Para embasar nossas reflexões sobre o audiovisual e
proporcionar possibilidades de emancipação, educação e criação de novas realidades articulamos
nossas ideias com os autores: Maria da Glória GOHN (2008), Paulo FREIRE (1983 e 2018),
Rosália DUARTE (2002), Rosangela MALACHIAS (2004, 2014 e 2018) e Stuart HALL (2006).
Este trabalho foi organizado em tópicos: introdução, procedimentos metodológicos, apresentação,
discussão dos resultados e conclusão. Sendo justificado pela tentativa da articulação das áreas de
educação e comunicação.
Notamos que o audiovisual configura-se como um espaço de possibilidades para
formulação, construção e realização de novas realidades com o objetivo de promover ações e
atitudes mais justas, emancipadoras e plurais além de possibilitar o processo de criação e autoria
das crianças e adolescentes da ONG “Apadrinha um Sorriso” expressarem seus questionamentos,
direitos, histórias e informações sobre si e sobre o mundo. Devido a este processo educomunicativo
entendemos que a produção cinematográfica pode ser um instrumento de educação não formal.
SEÇÕES DO TRABALHO
Procedimentos metodológicos
Optamos por uma pesquisa qualitativa fazendo análise das produções feitas pelos
participantes da oficina de audiovisual promovida pelo cineclube Xuxu ComXis entendendo–as
como objetos/cenários que revelam discursos e pensamentos. Partimos do pressuposto de que o
audiovisual se caracteriza como um espaço privilegiado de ações educomunicativas, de
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socialização, de conhecimento e de transformação de si e do mundo. Exatamente por isso as
narrativas fílmicas podem contribuir para desconstrução de estereótipos sociais, culturais, étnicoraciais e de gênero (MALACHIAS, 2014) favorecendo a emancipação e produção de novas
narrativas emanadas pelos sujeitos inseridos neste processo de socialização e educação. Desta forma
podemos compreender as ações do cineclube Xuxu ComXis como instrumento de educação não
formal.
Dois aspectos justificam a escolha do cineclube Xuxu ComXis. O primeiro refere-se à ação
educomunicativa exercida pelo cineclube, que visa a leitura crítica e a produção de novos discursos
sobre a Baixada Fluminense valorizando as suas riquezas culturais, artísticas e históricas.
Entendemos educomunicação como “a análise crítica da mídia (conjunto dos meios de
comunicação) seguida de propostas criativas de novas linguagens midiáticas, democraticamente
geridas, expressas e/ou impressas em veículos comunicacionais e ecossistemas alternativos”.
(MALACHIAS, 2004, p.5).
O segundo aspecto é a abordagem interseccional de classe, gênero e raça/etnia
(MALACHIAS, 2018) obtidas pela atuação e protagonismo do cineclube que é feminino e
periférico. É importante fixar que os cineclubes historicamente visam a emancipação dos sujeitos
através da participação ativa dos mesmos no processo de socialização, educação e política obtida
nestes espaços.
CONTEXTO SOCIOCULTURAL
A Baixada Fluminense sofre com o estigma de ser uma região violenta, pobre e com
carências de direitos expressos na Constituição Federal de 1988 como saúde, moradia, lazer dentre
outros. Com isso construiu-se uma representação da Baixada, que mesmo possuindo nuances de
veracidade, minimiza o potencial artístico, cultural e histórico da região, devido a imposição
hegemônica e midiática que coloca a localidade em uma posição subalterna e marginalizada.
O cinema na Baixada Fluminense possui uma linguagem periférica, crítica e reflexiva e é
feito à base de luta e resistência, pois as suas produções são marginalizadas (LEROUX, 2019), isto
é, a realização cinematográfica ocorre sem financiamento ou sub-financiamento. Por isso os/as
cineastas, em geral, optam por filmes no formato de curta metragem, no gênero documental, que se
constitui de baixo custo de produção.
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Nesta lógica de produção de baixo custo, o cineclube Xuxu ComXis promoveu uma oficina
de audiovisual utilizando celulares no evento “Se essa praça fosse minha”, no município de Nova
Iguaçu reunindo vários artistas e produtores culturais individuais e coletivos, com o intuito de
demonstrar a produção cultural, artística e social da Baixada Fluminense.
A oficina de audiovisual teve a presença de 20 crianças e adolescentes da ONG “Apadrinha
um Sorriso”, que atua no município de Duque de Caxias efoi organizada em parte teórica e parte
prática. Na parte teórica foi abordada uma leitura crítica das representações sociais expostas pela
grande mídia e processos de elaboração e construção fílmica.
Na parte prática, os participantes se dividiram em três grupos, sem qualquer interferência do
cineclube ou dos responsáveis da ONG, para produzir curtas metragens com duração de 1 minuto,
embasados no que aprenderam na parte teórica e no quadro de temas como natureza, arte, música
confeccionado pelo cineclube, com o propósito de romper com osestereótipos que definem a
Baixada Fluminense.
No fim da oficina, os curtas produzidos na atividade foram exibidos para os participantes do
evento recebendo o reconhecimento e a valorização do processo de criação exercido por eles. Tal
ação contribui para compreendermos a "crise de identidade" discutida por Hall (2006), pois a
medida que o sujeito produz e depois analisa o seu feito contribui para a reflexão de si mesmo e de
suas relações com o outro e o mundo proporcionando os deslocamentos (HALL, 2006, p.12).
A crise de identidade expressada por Hall é o processo de ação e reflexão de si e do mundo,
isto é o processo de práxis. A partir da interação, o sujeito vai se relacionando com várias
representações, opiniões e lutas, que o transformam e modificando a realidade social e cultural, isto
é, assumindo ou deixando diversas identidades.
Deste modo identificamos o cinema como um processo de educação não formal, que
segundo Maria Glória Gohn (2008) visa a aprendizagem por meio de novas possibilidades, que
surgem devido a criatividade, a imaginação e pelas representações coletivas, que levam o sujeito a
entender o seu papel sociopolítico e cultural.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com a organização em grupos, feita pelas próprias crianças e adolescentes da ONG
“Apadrinha um Sorriso”, a oficina obteve três curtas metragens com duração de 1 minuto, de
acordo com o número correspondente de grupos formados. É importante citar que as produções
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estavam pautadas nos conhecimentos sobre a criação da linguagem cinematográfica, a leitura crítica
das mídias hegemônicas e a elaboração de narrativas fílmicas sem os estereótipos relacionados à
Baixada Fluminense, abordadas durante a oficina.
A primeira narrativa cinematográfica foi de um grupo composto por meninas e meninos
divididos em equipe de produção e de atuação focando a divulgação do evento “Se essa praça fosse
minha”. Com o gênero de reportagem o grupo entrevistava “os moradores da região, que estavam
na praça”, para saber a opinião e a importância de um evento cultural no município de Nova Iguaçu.
Mesmo sabendo que o município de Nova Iguaçu tem suas próprias dinâmicas culturais e artísticas,
o fato de ser uma cidade da Baixada Fluminense fez com que este grupo comunicasse as suas
vivências na cidade vizinha de Duque de Caxias.
Na mesma lógica o segundo grupo composto só de meninas abordou a falta de recursos
financeiros da ONG e qual a importância de suas ações para o crescimento social, educacional e
cultural das crianças e adolescentes frequentadores da instituição. Elas se utilizaram do modelo
mais recente, as/os youtubers, revelando que compreenderam o audiovisual como um instrumento
para comunicar e fortalecer lutas e direitos.
O último filme foi desenvolvido só por meninos que relataram a violência escolar. Eles
abordaram como a violência social e do poder paralelo acabam refletindo na escola e expressaram
uma alternativa para a resolução do conflito. Na narrativa fílmica abordaram a história de dois
meninos que eram de facção rivais e que começavam a brigar no pátio da escola, para saber quem
era o melhor. Um professor de educação física intervia na situação e criou uma competição de
dança para saber qual dos dois rivais seria o melhor b-boy. Por fim os dois se apaixonavam pela
dança e decidiam se tornar uma equipe. Nota-se que o grupo reconheceu o papel político e social do
cinema, que é elaborar novas representações e perspectivas.
Devido ao exposto é necessário refletir a pedagogia exercida pelo cinema e como ela
contribui para uma educação libertadora, plural e justa. Duarte (2002, p.81) expressa isso quando
cita “[...] o cinema atua como elemento aglutinador e como fonte inequívoca de conhecimento, de
formação e de informação, configurando- se, assim como uma prática “eminentemente
pedagógica”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendemos como educação para a emancipação, aquela que entende que a leitura de
mundo (FREIRE, 2018), antecede a leitura da palavra. Isso quer dizer que o ser humano é um ser
histórico e cultural, que constrói conhecimento, a partir das experiências obtidas na sua participação
ativa nas relações sociais. Assim essas experiências precisam favorecer debates que levem os
sujeitos a analisar e pesquisar sobre as suas condições como ser humano. Isso nos mostra que o
sujeito não recebe o conhecimento passivamente sem interagir com ele, por isso é necessário
utilizarmos recursos que formem cidadãos livres, emancipados e políticos.
O cineclube Xuxu ComXis proporciona o contato com a linguagem cinematográfica rica em
conhecimentos, conflitos e questionamentos possibilitando novas realidades. Tal ação demonstra
uma ação pedagógica, que se constrói na relação entre o espectador e o filme possibilitando a troca
de saberes, a leitura crítica de conteúdos midiáticos, além de propor a discussão sobre as
representações abordadas nas narrativas hegemônicas. As crianças puderam analisar e pensar em
alternativas de produção e divulgação de novas realidades diferentes daquelas impostas a nós pela
grande mídia.
Desta maneira compreendemos o audiovisual como um instrumento político, social e de
interação com o meio e o outro por sua linguagem fílmica, que traz para o público diversas
representações, debates e discussões sobre a vida cotidiana, gênero, raça, classe, sexualidade,
região, direito e território.
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Resumo
O presente trabalho visa identificar ações educativas que envolvem a área de comunicação com o
objetivo de pensar a Baixada Fluminense fora dos enquadramentos relacionados à miséria, ausência do
governo e à violência, dentre outros fatores que são utilizados como embasamento para os
preconceitos em relação a região. Desta forma, tal produção justifica-se pela tentativa de propiciar uma
reflexão pedagógica sobre o audiovisual e compreendê-lo como instrumento de educação não formal,
que contribui para o rompimento de estereótipos sociais, de gênero, de raça e de classe, levando à
emancipação e produção de novas realidades. Atualmente a pesquisa focou na ação educativa
promovida pelo cineclube itinerante feminino Xuxu ComXis em Nova Iguaçu/ Rio de Janeiro, a partir
da análise crítica das produções cinematográficas obtidas na oficina de audiovisual chamada ‘Território
e suas narrativas’. A oficina teve a participação de um grupo de crianças e adolescentes membros de
uma ONG atuante em uma região periférica do município de Duque de Caxias/Rio de Janeiro.
Conseguimos perceber nas produções cinematográficas das crianças e adolescentes participantes da
oficina como seus filmes demonstraram a construção de uma consciência cidadã, crítica e contrária aos
discursos hegemônicos preconceituosos sobre a Baixada Fluminense, além de compreenderem a
dimensão política que se expressa através da linguagem cinematográfica crítica e reflexiva, com o
objetivo de romper com os estereótipos e comunicar as necessidades e opressões vivenciadas pela
população dessa região. Desta forma podemos visualizar como o audiovisual pode ser compreendido
como um instrumento de educação não-formal, que possibilita a emancipação e a produção de novas
realidades.
Palavras-chave: Audiovisual; Educação não formal; Novas realidades; Baixada Fluminense.
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INTRODUÇÃO
Os espaços de educação não formal apresentaram um crescimento quantitativo nos últimos
anos. Porém, a quantidade de visitação desses espaços, comparada com outros países, apresenta-se
baixo, como mostrado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI, 2015) em que a
taxa de visitação do Brasil era de 12,3% (2015) em comparação com a Suécia (2005) de 36% e
EUA (2012) com uma taxa de 25%.
Esses espaços estão relacionados com a divulgação científica e educação não formal,
podendo servir tanto como um instrumento motivador, como instrumento pedagógico (BARROS,
1992 p.65 apud MARANDINO et al, 2004 p.05), contemplando diferentes públicos, como o escolar
e a população em geral (CASCAIS e TERÁN, 2014).
Por atender a um público diferenciado, os museus e centros de ciências passaram por
modificações ao longo dos anos, necessitando reinventar seus espaços, procurando um equilíbrio
entre a educação e o entretenimento (WOLINSKI, 2011), tornando a exposição mais acessível ao
público, a tornando mais significativa (MARANDINO et al, 2008).
Uma das principais funções dos museus é a ampliação do conhecimento sobre determinado
assunto (ANTUNES e OLIVEIRA, 2016), e, para que seja entendido pelo público, devem ser feitas
escolhas de partes mais importantes e de como será apresentado, ou seja, realizar uma adaptação do
conteúdo.
Muitos museus utilizam diversos recursos, entre eles os audiovisuais, na exposição de seus
conteúdos em diferentes níveis, que serão utilizados de acordo com os interesses do museu.
Segundo Napolitano (2003), as crianças aprendem melhor ao ver uma imagem em movimento,
aprendem narrativas e possíveis desdobramentos, sendo importante para os primeiros contatos com
textos escritos, estimulando interesses e podendo incentivá-las a ler textos mais complexos
posteriormente.
Contudo, o conteúdo audiovisual é endereçado (ELLSWORTH, 2011) para determinado
público, e cabe ao mediador realizar a adaptação do conteúdo para os diferentes níveis de público
presente, ou seja, reendereçar (REZENDE et al, 2015) o conteúdo a fim de que o público presente
compreenda o que está sendo abordado.
Visto isso, com este trabalho, pretendemos demonstrar as diferentes formas didáticas
utilizadas pelo mediador para reendereçar o conteúdo audiovisual utilizado no espaço multimídia do
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Museu de Ciências Itinerante, “Ciência Móvel – Arte e Ciências sobre rodas - Museu da
Vida/FIOCRUZ”.
CAMPO DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi realizado em um Museu de Ciências Itinerante, o “Ciência Móvel – Arte e
Ciências sobre rodas”. O Ciência Móvel está vinculado ao Museu da Vida/FIOCRUZ e faz parte de
um projeto de popularização da ciência, de caráter itinerante, contando com um caminhão de 13,5m
de comprimento, o qual comporta todo o acervo do museu, tendo a capacidade de se transformar em
um auditório multimídia, sendo este o foco deste trabalho.
Atualmente, são utilizados 4 vídeos no espaço multimídia do Ciência Móvel sobre Cientistas
que contribuíram positivamente para a Ciência brasileira: Bertha Lutz, Carlos Chagas, Johanna
Dobereiner e Maurício Rocha e Silva. Esses vídeos apresentam um endereçamento para um público
a partir do Ensino Fundamental II, por conter determinados conceitos que necessitam de
conhecimentos prévios. O que torna necessário o reendereçamento do conteúdo por parte do
mediador, quando presente diferentes públicos.
O trabalho foi realizado durante uma atividade do Ciência Móvel no município de MacaéRJ, em novembro de 2018. Foram observadas 2 sessões de 2 mediadores diferentes, sendo a
primeira mediação realizada para um público presente por adolescentes, adultos e estudantes
universitários, com um total de 15 espectadores e a segunda mediação sendo realizada para crianças
do Ensino Fundamental I, contando com um total de 56 espectadores. Nesse processo foram
analisadas as diferentes formas de abordagem e interação com o público, assim como as diferentes
formas de apresentação do conteúdo audiovisual.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira observação em que o público presente era formado por adolescentes, adultos e
estudantes universitários, o mediador realizou uma apresentação inicial sobre o Ciência Móvel,
passou 1 dos vídeos sem interrupção e posteriormente iniciou a mediação com o público. Houve
boa interação com o público, respondendo aos questionamentos do mediador. A mediação foi
baseada na importância de se incentivar a pesquisa no Brasil. Como o público apresentava um
conhecimento maior sobre o assunto e interagiam de forma satisfatória, a discussão foi aprofundada
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com questões sobre pesquisas de bancada, artigos acadêmicos e valorização profissional do
pesquisador, durando toda a atividade em torno de 13 minutos.
A outra sessão observada constava com um público escolar do Ensino Fundamental I. O
mediador inicia a sessão com a apresentação sobre o Ciência Móvel, questionando sobre “quem
conhece algum cientista?” obtendo como responsa “não”. O mediador dá continuidade na discussão
sobre a visão que as crianças apresentam sobre o que é ser cientista. As crianças interagem bastante
com o mediador, falando sobre as diferentes visões de cientistas, como sendo uma pessoa esperta,
uma pessoa experiente, inteligente, que usa óculos, com roupa branca… respostas sempre seguidas
pela pergunta do mediador “o que mais?” instigando as crianças a responderem.
Após a exibição dos 4 vídeos, com duração em torno de 15min o mediador volta a questão
da visão do cientista para realizar comparações do que falaram antes e depois. O mediador utiliza
uma linguagem mais simples, com tom de voz mais branda, facilitando o entendimento das crianças
presentes. Percebemos que o mediador ao atender um público que apresenta um conhecimento
prévio sobre o assunto abordado, consegue aprofundar um pouco mais o tema e ampliar os
questionamentos. Vale ressaltar que o aprofundamento na mediação vai variar de acordo com a
interação do público.
A segunda mediação observada percebemos que há uma tentativa de aproximar o público do
conteúdo, ao focar na visão do que é ser cientista, o mediador consegue abordar todo o conteúdo de
forma simples para as crianças. A utilização do tom de voz mais delicado e uma linguagem mais
simples, criam uma aproximação maior do público com o mediador e os conteúdos abordados dos
vídeos.
CONCLUSÕES
Essas adaptações e interações fazem com que o público crie um interesse maior sobre o
conteúdo e busque posteriormente outras fontes de pesquisa, indo além do que está sendo abordado.
Com a atuação do mediador, podemos perceber um pouco da transposição que ocorre nesses
espaços diferenciados, em que o conteúdo é modificado, de forma a explorar o conhecimento dos
visitantes fazendo com que desenvolvam as suas respostas. O mediador questiona e tenta colocar o
visitante como protagonista, tentando extrair respostas de diferentes formas e, aos poucos,
direcionar para a resposta correta.
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Percebemos que há diferentes formas de assistir ao mesmo conteúdo e ao estar presente a
figura de um mediador, juntamente com outras pessoas, o olhar para o conteúdo é modificado, o
mediador direciona o olhar do visitante para os objetivos do material audiovisual e através dos
questionamentos e discussões, consegue fazer com que os espectadores formulem diferentes
conceitos importantes para o entendimento do que foi assistido.
Vale ressaltar que cada mediador apresenta uma didática própria, com diferentes formas de
mediação. Este trabalho não pretende dizer se a forma de mediação está correta ou errada, mas sim,
verificar as diferentes formas de interação que o mediador realiza com o público, investigando
como essas interações se tornam significativas para o aprendizado dos visitantes.
Os mediadores atuantes no museu, são licenciandos ou licenciados, o que amplia as suas
práticas pedagógicas e suas experiencias, podendo tirar proveito das diferentes situações
encontradas para a produção de novos saberes profissionais.
Este trabalho é um recorte de uma dissertação de mestrado apresentada ao Instituto Nutes de
Educação em Ciências e Saúde – UFRJ, intitulada “A mediação de conteúdos audiovisuais em um
Museu de Ciências Itinerante” em fevereiro de 2019.
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Resumo
Os espaços de educação não formal apresentaram um crescimento quantitativo nos últimos anos.
Porém, a quantidade de visitação desses espaços, comparada com outros países, apresenta-se baixo.
Esses espaços estão relacionados com a divulgação científica e educação não formal, podendo servir
tanto como um instrumento motivador, como instrumento pedagógico. Uma das principais funções
dos museus é a ampliação do conhecimento sobre determinado assunto e para que seja entendido pelo
público, devem ser feitas escolhas de partes mais importantes e de como será apresentado, ou seja,
realizar uma adaptação (reendereçamento) do conteúdo. Muitos espaços utilizam além dos objetos
físicos da exposição, conteúdos audiovisuais, sendo estes, pouco explorados nas pesquisas acadêmicas.
Visto isso, pretendemos demonstrar as diferentes formas didáticas utilizadas pelo mediador para
reendereçar o conteúdo audiovisual utilizado em um museu de ciências itinerante. Foram observadas as
atuações de 2 mediadores durante 2 sessões realizadas no espaço multimídia do museu, com um total
de 56 espectadores. Foram analisadas as diferentes formas de atuação do mediador diante de diferentes
níveis de público, um público formado de adolescente/adultos e outro formado por crianças do Ensino
Fundamental I. Podemos perceber que as diferentes formas de abordagem são importantes para manter
o público interessado e atento, a forma de falar e de se posicionar, influenciam na maior ou menor
interação do público com o mediador. As diferentes formas de interação fazem com que os
espectadores formulem conceitos importantes para o entendimento do conteúdo abordado. O referido
espaço é importante para a formação e crescimento do profissional, influenciando a prática docente nos
diferentes espaços de ensino.
Palavras-chave: Audiovisual; Espaços de educação não-formal; Reendereçamento; Mediação;
Educação Museal;
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INTRODUÇÃO
Nas décadas de 1960 e 1970 ocorreu no mundo ocidental uma revolução cultural, esta mudança foi
causada pelo movimento feminista que desde o fim do século XIX luta por direitos políticos, pelo direito na
participação pública e principalmente, pelo direito ao voto. Mas a luta não foi apenas uma luta pelo direito de
representação política, como, também, social e de novas definições de identidade. O movimento feminista
deste período quebrou tabus com relação à família, maternidade e principalmente sobre a relação homemmulher. (SCOTT, 1992)
Uma das grandes bandeiras do feminismo, foi a noção de que o feminino é uma criação cultural, ao tomar as
palavras de Simone de Beauvoir (1980:9) de que "não se nasce mulher, torna-se mulher".
O movimento feminista aparece como um momento histórico em que outros movimentos de
libertação denunciam a existência de formas de opressão que não somente a econômica. Sua busca é por
superações de desigualdades sociais, procurando dissolver as formas de organização tradicional e
hierarquizada, provocadas pelo patriarcalismo.
Esse movimento, assim como tantos outros, passa por processos de transformação com seus avanços,
recuos e contradições, dificultando sua definição; tendo em vista que ele se forma e se transforma
cotidianamente. Scott explica que utiliza
O termo “movimento”, deliberadamente, para distinguir o fenômeno atual dos
esforços anteriormente disseminados por alguns indivíduos para escrever no passado
sobre mulheres, para sugerir algo da qualidade dinâmica envolvida nos intercâmbios
no nível nacional e nos interdisciplinares pelos historiadores das mulheres, e ainda,
para evocar as associações com a política. (SOTT,1992, p.64)

Essas mudanças tornaram-se evidentes quando os papéis femininos entraram em choque
com concepções religiosas e morais. No momento atual, o casamento não representa mais para a
mulher a única opção de vida; para elas outros eram os 'espaçostempo1s' para estar em ação. No
entanto, o novo modelo de mulher proposto era o de uma supermulher, aquela que daria conta de
tudo sem abdicar de nada, o que ocasionou uma reação em mulheres que rejeitaram as mudanças, já
que aumentavam o seu nível de insegurança. Mas, mesmo assim, na classe média brasileira, já se
encontram formas de rejeição de tabus como virgindade, aborto, frigidez e passividade feminina e,
O desenvolvimento das pesquisas nos/dos/com os cotidianos nos fizeram compreender que as dicotomias herdadas do
modo de construção do pensamento na Modernidade significavam limites ao que precisávamos tecer quanto aos
pensamentos necessários às redes educativas que estudávamos. Por esse motivo, adotamos essa forma de escrever os
termos antes dicotomizados: juntando-os, grafando-os em itálico, entre aspas simples, pluralizando-os com frequência
e, algumas vezes, invertendo o modo como escutamos serem ditos e escritos (ex práticateoria em lugar de teoriaprática; aprendizagemensino e não ensino-aprendizagem; dentrofora das escolas etc.).
1

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

400

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

principalmente, o casamento como ideologia de representação. Se o modelo familiar evoluiu
rapidamente, isso não significa que a desigualdade tenha desaparecido 'dentrofora' do contexto
familiar. A família continua sendo campo privilegiado de repressão, silencioso e, longe de
desintegrar-se, assume o caráter de refúgio. Mas o grande abalo que a família vem sofrendo é o
abalo do machismo, que dá condições a uma maior comunicação e a relacionamentos mais
gratificantes entre homens e mulheres. Segundo Scott
A maior parte da história das mulheres tem buscado de alguma forma incluir as mulheres
como objetos de estudo, sujeitos da história. Tem tomado como axiomática a ideia de que o ser
humano universal poderia incluir as mulheres e proporcionar evidência e interpretações sobre as
várias ações e experiências das mulheres no passado [...] por isso, reivindicar a importância das
mulheres na história significa necessariamente ir contra as definições d história e seus agentes já
estabelecidos como “verdadeiros”, ou pelo menos, como reflexões acuradas sobre o que aconteceu
(ou teve importância) no passado.
O FEMININO VAI AO CINEMA
O cinema não surgiu para servir à História; no entanto os historiadores usam os filmes para
estudar a sociedade, as ideais, as ideologias, as formas de representações ou identidades culturais. O
cinema começou a fazer parte das fontes históricas no meio do século XX, quando surgiu a
necessidade de buscar ferramentas que permitisse nos aproximar das pessoas comuns, que
mostrassem o cotidiano, a vida além dos vencedores, e principalmente, que tivesse relação com
tempos mais recentes.
Laura Mulvey (2018) usa a psicanálise para entender o “fascínio” provocado pelo cinema
hollywoodiano, que ela explica como o “desejo de ver”. Esse desejo é estimulado no cinema
clássico através da interação das estruturas de voyerismo – olhar o outro (personagem, figura,
situação) – e narcisismo – auto-identificarão com a (figura da) imagem – e funciona dentro de um
eixo que opõe “atividade” e “passividade”. O personagem masculino, dentro do cinema clássico, é
representado como ativo e que exerce poder – ele move a ação dramática e é detentor do olhar. Já a
personagem feminina é representada pela passividade – ela é o objeto de desejo e do olhar do
personagem masculino.
A autora diz que o cinema joga diretamente com os estereótipos de gênero. O Cinema, sendo
um produto ideológico, é um dos mantenedores da ideologia do gênero, pois seus filmes,
principalmente naqueles destinados às mulheres, cria: divas, megeras e vítimas, apresentando o
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machismo de maneira diversa, que vai da idealização das mulheres como seres superiores, até uma
mulher castradora e assexuada, imagens essas traduzidas por olhares masculinos. No entanto, cria
também, os lugares masculinos: o homem racional, enérgico, pronto para lutar por sua amada, que
não chora e é sempre inteligente, forte e corajoso. Ambos, mulheres e homens, presos em papeis
demarcados e fixos.
Durante muito tempo, o cinema reforçou essas imagens estereotipadas da mulher e do
homem reforçando uma hierarquia sexual. Entretanto, a partir da metade do século XX, a mulher
começa a tomar consciência do quanto está despreparada para enfrentar a vida. Ela busca
compreender teorias e conceitos que perpassam a essência da opressão feminina, discutindo
opiniões e se permitindo viver novas experiências. Portanto, o cinema não pode mais ser, tão
somente, a gratificação de um trauma sofrido e vivenciado pela mulher no passado.
Segundo Mulvey (2018), a passividade psicológica do espectador diante do cinema torna-o
bissexual, já que sua sexualidade é neutralizada pela projeção, atua sedimentada numa ideologia
patriarcal ou das sociedades autoritárias. A autora afirma que “o inconsciente da sociedade
patriarcal estruturou a forma do cinema”, o que seria definido por ela como o “cinema dominante”.
O cinema, que nos tempos clássicos era a reprodução de um modelo machista/patriarcal que poderia
vir a ser vivenciada pelo espectador, atualmente perdeu essa função e procura ser a tentativa de
ressignificação de novos modelos de vidas. Não existe mais com tanta frequência o final “Felizes
para sempre”, mas a realidade das guerras, situações catárticas. O cinema deixa de ser um
replicador da realidade para ter a função de construtor da realidade.
Com tudo isso existe a possibilidade de liberação dos elementos esquecidos na memória,
que se tornaram inacessíveis. A atuação de mulheres no cinema não chega a construir uma nova
linguagem, mas desperta a atenção para novas ideologias inerentes à imagem. E, através de um
produto artístico, dá oportunidade à manifestação de certas inquietações femininas, até então
despercebidas/ignoradas pela sociedade. As mulheres, ou quem faz cinema para mulheres, buscam
liberar visualmente a imagem delas e propor temas muitas vezes combatidos pela opinião pública,
como a questão: do aborto, da violência contra a mulher, dos conflitos e tensões sociais expressos
através da família ou do trabalho e dos desencontros amorosos – temas esses não facilmente
justificáveis em uma sociedade onde predomina o preconceito.
Pensamos que o gosto pelo cinema pode evidenciar a necessidade de repetir o que foi
imposto pela civilização ocidental através das fábulas, da religião, ou da magia nos quais é sempre a
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mesma história descrita. Porque o cinema é o espelho do homem e ver um filme significa refletir
nele seus próprios desejos e reconfirmar o que é socialmente permitido cotidianamente.
A tecnologia fotográfica (conforme demonstra a profundidade de campo em particular) e os
movimentos de câmera (motivados pela ação dos protagonistas), ambos combinados com a
montagem invisível (exigida pelo realismo), tudo isso tende a confundir os limites do espaço na
tela. (MULVEY, 2018)
Pensando na representação da mulher no cinema, Kaplann (1995), a exemplo de Mulvey,
também discute dois conceitos freudianos básicos: o voyeurismo e o fetichismo, ela caracteriza três
tipos de mulher construídos pelo parâmetro hollywoodiano desde os anos 1930 até a atualidade:
(1) A mulher cúmplice, que renuncia aos seus sentimentos pessoais e a sua realização
individual assumindo uma postura frágil; (2) a mulher resistente, que surge no século
XX, com sua integração ao mercado de trabalho, sua emancipação financeira, graças
ao movimento feminista, e que luta por sua realização pessoal até mesmo, se
necessário, em detrimento da família; (3) e a mulher pós-moderna que, tendo
encontrado seu espaço nas esferas social, econômica e política, conquista a liberdade
desejada e está preparada para enfrentar as questões que por ventura se originem a
partir de sua nova situação – os novos elementos que regem a formação cultural na
contemporaneidade como a AIDS, homossexualismo, formas não convencionais de
reprodução como a gravidez in vitro, etc. (KAPLAN, apud Costa 2014, s/p)

AS MÚLTIPLAS MULHERES DO CINEMA
A experiência é o que nos passa, ou nos acontece, ou nos toca. Não o que passa ou o que
acontece, ou o que toca, mas o que nos passa, o que nos toca. A cada dia passam muitas coisas,
porém, ao mesmo tempo, quase nada nos passa. Dir-se-ia que tudo o que passa está organizado para
que nada nos passes (...). O sujeito da experiência é um sujeito ex-posto. Do ponto de vista as
experiências, o importante não é nem a posição (nossa maneira de pôr-nos), nem a o-posição (nossa
maneira de opor-nos), nem a im-posição (nossa maneira de impor-nos), nem a pro-posição (nossa
maneira de propor-nos), mas a exposição, nossa maneira de ex-por-nos, com tudo o que isso tem de
vulnerabilidade e de risco. [...]. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem
nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada lhe toca, nada lhe chega, nada lhe afeta, a
quem nada lhe ameaça, a quem nada lhe fere. (LARROSA, 2004, p.154).
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Dentro de tudo que estamos discutindo, pensamos em abordar alguns tipos de mulheres que
são retratadas em diversas fases do cinema. A variabilidade de filmes que trazem mulheres em seus
papeis de destaque são imensuráveis e a forma como tratam o feminino no cinema também.
Seguindo os passos de Deleuze, pelas leituras de Guerón (2014), podemos perceber que cinema é
uma potência do real, e sua função não é reproduzir a realidade, mas criar uma linguagem própria
com elementos que podem contribuir para ‘vermosouvirmospensarmossentirmos’ a sociedade
contemporânea e do passado.
O cinema é, assim, uma forma de criação artística e uma maneira de olhar, compreender e
criar realidades. É, então, uma expressão que tenta organizar o mundo, criar imagens e sons,
imaginando e criando ‘conhecimentossignificações’ de certo tipo, bem como, permitindo que as/os
compreendamos e que possamos dar sentido às coisas – ideias, artefatos etc. O cinema também, nos
traz como possibilidade, na parte de criação artística, uma arte da memória, seja ela: individual ou
coletiva. Ele cria processos de pensamento em imagens e sons que propiciam ao espectador se
debruçar sobre o passado, o presente e o futuro, criando ficções e realidades históricas, produzindo
memória.
Trouxemos para nossa discussão, um dos filmes que trabalhamos com o nosso grupo de
pesquisa, Brooklyn (2015; direção: John Crowley; IRA). Ele conta a história de uma irlandesa Eilis
Lacey que vivia com sua mãe e uma irmã, mas que consegue com a ajuda do padre da sua
comunidade uma indicação para trabalhar nos Estados Unidos, onde ela pretendia, na realidade
estudar; na terra das oportunidades (naquele momento), deixando, a contragosto, a mãe viúva e a
irmã, a quem é muito apegada, para trás.
Durante sua viagem, de navio, ela já sentiu o que é a vida de um imigrante, precisaria lutar e
entender qual era seu espaço.
Chegando lá, se estabelece no Brooklyn, bairro reconhecido pela grande população de
imigrantes irlandeses, arrumando um quartinho na pensão da senhora Kehoe, uma mulher austera, e
controladora, mas que a acolheu com muito carinho. Eilis arruma um emprego, começa a estudar e,
engata um namoro com o ítalo-americano Tony, de família de imigrantes.
As dificuldades tanto no trabalho como na escola se dão por ser mulher e imigrante. O filme
traz de uma maneira bem clara o desenvolvimento da personagem, tanto no trabalho como na
escola. A escolha do vestuário da personagem marca suas mudanças no social, cultural e
econômico, ela que se vestia com simplicidade passa a ter um destaque com figurinos finos e
elegantes.
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O filme traz também o momento do retorno, por uma necessidade, da personagem à sua terra
natal; ela impressiona por sua desenvoltura e tenacidade.
CONCLUSÕES
Fica aqui a sensação de que quando um imigrante sai de sua terra, ele encontra dificuldade
para se adaptar no novo país, porém é necessária essa “luta” para tentar se adaptar por um desejo de
realmente ficar. Fica ainda mais claro para o imigrante qual é o seu destino, quando não se sente
mais ‘em casa’ quando retorna para seu país de origem.
Assim, pensando com às pesquisas nos/dos/com os cotidianos, elas mostram que a vida é
movimento, que cada indivíduo busca sempre enxergar além, que cada cotidiano tem seus próprios
modos de ‘conhecimentossignicações’.
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BROOKLYN. Direção: John Crowley; IRA, 2015;113 min, colorido; legendado.
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Resumo
Somos integrantes do grupo de pesquisa “Currículos, cotidianos, redes educativas, imagens e sons” e
nele estudamos/pesquisamos as redes educativas que formamos e que nos formam. Trabalhamos em
torno de ideias como: as redes educativas e as múltiplas relações entre os tantos ‘dentrofora’ das escolas; a
tessitura de ‘conhecimentossignificações’ em currículos; narrativas, imagens e sons como “personagens
conceituais” e as ‘conversas’ como o lócus principal da pesquisa. Os autores com os quais
‘conversamos’ continuam a ser, especialmente, Certeau e Deleuze (2014; 2007) bem como autores que
discutem o feminino, os quais trazemos para esse texto. Como fazemos parte desse grupo e das
conversas que nele acontecem, sentimos a necessidade de trazer para essa conversa um assunto que tem
sido constante em nossas pesquisas: as mulheres e suas lutas. Este trabalho faz um recorte dentro das
discussões de nosso grupo, a respeito das teorias feministas e de suas inserções no campo do cinema,
questionando algumas representações femininas, com foco nos movimentos migratórios nas produções
cinematográficas.
Palavras-chave: Cotidianos; Currículos; Movimentos Migratórios; Cinema.
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O YOUTUBE COMO LUGAR PARA PENSAR A
INFÂNCIA
Clara de Melo Araujo – PUC-Rio

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O YouTube foi lançado em 2005, visando quebrar barreiras técnicas e facilitar que qualquer
pessoa possa compartilhar vídeos na internet (BURGESS et al., 2009). O acesso à plataforma no
Brasil teve um grande crescimento nos últimos 2 anos, chegando à marca de 98 milhões de usuários
mensais (PACETE, 2017). A restrição mínima para criar uma conta do Google, e,
consequentemente do YouTube, é que tenha 13 anos, então as crianças que ainda não têm essa
idade teriam três opções: 1) assistir aos vídeos sem uma conta e não conseguir fazer comentários
nem curtir o vídeo; 2) usar contas de seus familiares, ou 3) colocar uma idade falsa - acima de 13
anos - na hora de criar a conta. Por conta disso, é difícil chegarmos a dados exatos e relatórios sobre
o uso da plataforma pelas crianças. Assim, resta-nos entender quais canais as crianças estão
assistindo, a partir do tipo de conteúdo que é produzido, e olhar para a quantidade de visualizações
que esses canais possuem.
Em uma das poucas pesquisas que se propuseram a fazer esse levantamento em larga escala,
foi apontado que a quantidade de visualizações em canais infantis passou de 26 bilhões, em 2015,
para 52 bilhões, em 2017 (BUSTAMANTE, 2018). Corrêa (2016) encontrou que, entre os 100
canais de maior audiência no YouTube Brasil, 48 canais abordam conteúdos direcionados ou
consumidos por crianças, mostrando como os vídeos infantis estão em alta na plataforma.
No senso comum, podemos pensar que uma criança que consome conteúdos na plataforma
está passivamente assistindo aquele vídeo, mas as teorias mais aceitas na comunicação, como a de
Orozco-Gómez (1991), defendem que o telespectador não é necessariamente um receptor passivo
nesse processo. Não se entende mais que quem está diante da tela simplesmente internaliza e
reproduz tudo aquilo que se está vendo. Ao contrário, existe uma série de diferentes envolvimentos
e processamentos possíveis daquele conteúdo que está sendo exibido. É um processo que ele diz ser
essencialmente sociocultural.
Essa teoria mais atual sobre a recepção dos conteúdos vai ao encontro com a concepção que
abordaremos nesse trabalho, de uma criança que é sujeito e agente de sua própria história. Uma
criança que assiste à televisão, ou ao vídeo no YouTube, também está em contato direto com outras
instituições, como, por exemplo, a família, a escola, o trabalho, a igreja etc. Dessa forma, a mídia se
insere como mais uma dessas instituições que lutam para que suas ideias e seus valores sejam
aqueles que prevaleçam na sociedade.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

408

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Assim, a ideia desse artigo é que se possa discutir a presença das crianças no YouTube como telespectadoras e criadoras - a partir dos conceitos de culturas da infância, cultura de pares e
de reprodução interpretativa. Conceitos esses que têm como origem a sociologia da infância e que
nos ajudam a pensar as crianças como agentes e produtoras de cultura.
CULTURAS DA INFÂNCIA
Sarmento (2002) diferencia as formas culturais que são produzidas para as crianças, muitas
vezes por uma indústria que visa lucro, e aquelas que são produzidas pelas crianças, como os jogos
infantis que são transmitidos através das gerações. Atualmente, entretanto, entendo que essas
barreiras estão cada vez menos delimitadas quando pensamos no universo do YouTube, onde
crianças ganham dinheiro para fazer propaganda de produtos, contribuindo possivelmente para um
maior consumismo infantil. As grandes marcas entendem que colocar uma criança, adorada por
muitas outras, para mostrar um produto que recebeu é algo que gera mais impacto do que uma
simples propaganda televisiva. Muitas vezes, ainda, a criança não apenas mostra o produto - como
no caso dos vídeos de unboxing, nos quais ela mostra o presente sendo aberto -, mas também brinca
com aquilo que ganhou. Assim, o entretenimento do vídeo se mistura com um incentivo ao
consumo que não podemos deixar de mencionar.
Atualmente, pesquisas (BRAGAGLIA; FERREIRA, 2016) já apontam para esse perigo das
propagandas – muitas vezes implícitas - nos canais destinados para crianças. Poucas delas, no
entanto, abordam questões que refletem o YouTube como um lugar de potência, que está cada vez
mais sendo apropriado pelas crianças, se configurando como um rico meio para pensarmos as
culturas infantis.
Culturas da infância referem-se à “capacidade das crianças em construírem de forma
sistematizada modos de significação do mundo e de acção intencional, que são distintos dos modos
adultos de significação e acção” (SARMENTO, 2002, p. 3). E o termo é no plural justamente para
marcar as diferenças de, por exemplo, classe, gênero e raça que existem na nossa cultura e que se
refletem na produção e sentido de infâncias - que são sociais e históricas.
Sabemos que as mídias e o YouTube não são os únicos fatores importantes para pensarmos
as mudanças nas culturas das infâncias contemporâneas, inclusive é essencial ressaltar que 30% da
população brasileira ainda não tem acesso à internet em suas casas (LAVADO, 2019). Por outro
lado, não podemos deixar de ver a revolução que as novas tecnologias trouxeram para a vida de
muitas crianças.
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Uma pesquisa realizada por Bezerra (2018) aponta que as crianças não mostram ter ideia da
lógica de mercado por trás do YouTube. Elas não evidenciam conhecimento de que os youtubers
que seguem estão sendo pagos para mostrar os produtos e fazer propaganda; acreditam que eles
estão fazendo por vontade própria e por realmente gostarem daquilo. Da mesma forma, mostram
não entender com profundidade o quão trabalhoso é fazer os vídeos, pensam que os youtubers
mirins são crianças ‘’comuns’’ como eles, sem se darem conta da rotina de gravações e da
responsabilidade que vem atrelada a ter um canal na plataforma. Esse achado demonstra como as
crianças que assistem aos youtubers os veem muitas vezes como amigos, como pares.
CULTURA DE PARES
Corsaro (1997) define a cultura de pares como “um conjunto de actividades ou rotinas,
artefactos, valores e preocupações que as crianças produzem e partilham na interacção com os seus
pares.” (CORSARO, 1997, p. 114). A partir dessa definição, podemos entender que essa troca de
saberes e experiências por meio do YouTube é significativa para pensarmos na cultura de pares das
crianças. Sarmento e Barra (2008) entendem que as crianças aprendem umas com as outras em
espaços de partilha comum, e é justamente assim que se estabelece a cultura de pares. É através
dessa convivência e troca que as crianças podem se apropriar e reinventar tudo que tem a sua volta.
Podemos pensar ainda no fato de que muitas crianças realmente se referem ao youtuber
como seu “amigo” ou “amiga”, principalmente quando são crianças menores. Essa é uma das
características das culturas de pares apontada por Corsaro (1997), que justamente diz que se associa
a palavra “amigo” às pessoas com quem as crianças compartilham atividades como o brincar. É
claro que devemos problematizar o fato de que essa não é uma interação direta e pessoal como duas
crianças brincando com um mesmo objeto em um parque, ou seguindo as regras de uma mesma
brincadeira. Por outro lado, a plataforma do YouTube permite que haja interação através dos
comentários, e a maioria dos youtubers ao longo dos vídeos fazem diversas perguntas para que as
pessoas que estão assistindo respondam. Mas, para além de interações, essas crianças estão
compartilhando gostos em comum, costumes, hábitos, valores, brincadeiras etc. Então, acredito que
o YouTube seja um possível espaço para que haja essa troca de vivências, em que a criança
produtora de conteúdo compartilha algo com as outras que estão assistindo, que, por sua vez, vão
ressignificar aquilo a partir de suas próprias vivências.
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REPRODUÇÃO INTERPRETATIVA
Como já abordado anteriormente, entende-se atualmente que um telespectador nunca é
passivo naquilo que assiste, pois há uma série de fatores que vão influenciar como ele vai se
apropriar do conteúdo que está sendo exibido. Essa ideia é bastante coerente com a visão de criança
como um ser agente e produtor de sua própria cultura. O conceito de reprodução interpretativa de
Corsaro (2009) nos ajuda a entender melhor essa concepção.
O termo reprodução traz a ideia de que a criança não internaliza a sociedade e a cultura de
uma forma direta e linear, mas também contribui para sua produção e mudança. Já a interpretação
aborda o modo como a criança participa e produz a própria cultura de pares, a partir da sua
criatividade, ao se apropriar das informações do mundo. Assim, entende-se que existe sempre uma
ressignificação por parte da criança, algo que é bastante ignorado nos discursos mais pessimistas
sobre a influência da mídia no cotidiano delas.
Ouvimos muitas famílias reclamarem sobre os conteúdos a que as crianças assistem,
principalmente com o argumento do medo de que estão tendo acesso a conteúdos inapropriados
para sua idade, como palavrão, pornografia ou violência. Também é comum que adultos digam que
os youtubers seguidos pelas crianças são influências ruins, por ensinarem, por exemplo, pegadinhas
de mau gosto ou incentivarem o consumismo (MATTOS, 2018). Penso que devemos sim evitar que
conteúdos inapropriados sejam assistidos pelas crianças, assim, defendo a criação de conteúdos
mais positivos (LIVINGSTONE, 2009) para elas.
Por outro lado, devemos fazer isso sem deixar de considerar a potência e agência das
crianças, que não são “esponjas” que simplesmente internalizam tudo aquilo de “ruim” ou “bom”
que assistem. Cada criança vai se apropriar daquele conteúdo de uma forma diferente, com base em
tudo que já viveu, suas opiniões, gostos, hábitos e também nas influências que têm de outras
instâncias como a família e a escola.
Além disso, temos que considerar a dimensão de entretenimento que os vídeos apresentam,
pois é exatamente isso e a conexão com os youtubers que faz com que as crianças queiram assistir
aos vídeos da plataforma. Não adiantaria pensar só em vídeos “educativos” produzidos e
protagonizados por adultos, pois isso estaria justamente excluindo a dimensão da criança como
alguém que também pensa e produz a cultura.
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CRIANÇAS COMO PRODUTORAS DE CULTURA
Sarmento e Barros (2008), em uma pesquisa realizada há aproximadamente 10 anos,
observaram como as crianças se apropriam de certos aspectos da internet e constatam que, apesar de
ser um espaço de produção exclusivamente feito pelos adultos, elas se apropriam e incorporam
criativamente modos únicos de pensar e agir naquele espaço. Nesse momento da pesquisa, eram
raros os sites ou jogos que foram criados pelas próprias crianças. Atualmente, no entanto, o
YouTube conta com um expressivo número de canais feitos e protagonizados por crianças.
Como já dito anteriormente, é difícil chegar a um dado de quantos canais de youtubers
mirins existem na plataforma, uma vez que a idade mínima para se estar lá e criar um canal seria a
de 13 anos. Em relação a isso, o próprio YouTube já se pronunciou, afirmando que a orientação é
de que os canais sejam criados e gerenciados pelos pais e/ou responsáveis pelas crianças, de modo
que eles participem ativamente desse processo de criação de conteúdo e saibam manter suas
crianças protegidas na rede (MAIA, 2015). Se essa recomendação é seguida, não sabemos ao certo,
mas, de um modo ou de outro, quem está ali, sendo visto e compartilhando suas experiências e
vivências, é a própria criança, mesmo que com supervisão de um adulto.
Questionamentos em relação à grande exposição dessas crianças na internet e até mesmo ao
trabalho infantil são importantíssimos de serem feitos. Não podemos negar, entretanto, que a
presença enorme de crianças nessa plataforma pode significar que as mesmas perceberam que não
precisam apenas assistir a aquilo que os adultos pensam e criam para elas, mas sim que também
podem ser criadoras de seu próprio conteúdo. Dessa forma, vemos crianças que participam
ativamente do processo de produção de cultura por meio dos vídeos que produzem.
A possibilidade de ter um espaço em uma rede social para compartilhar sua história, seu diaa-dia e suas brincadeiras, faz com que possamos pensar em uma infância que não é um tempo de
espera para se tornar alguém, mas um tempo que possibilita o ser antes mesmo do crescer, como
defende Tomaz (2017). A pesquisadora entende que a presença ativa das crianças no YouTube, a
busca por visibilidade de outros e as temáticas infantis estarem ganhando espaço no âmbito público
contribuem para esse protagonismo infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões propostas nesse artigo tiveram como objetivo pensar a infância e sua
dimensão de potência a partir dos vídeos produzidos e consumidos por crianças no YouTube.
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Quando pensamos nas novas tecnologias a que as crianças têm acesso, geralmente vamos para um
dos dois extremos: ou achamos que é algo bastante perigoso que está roubando a infância das
crianças ou vemos que a tecnologia só tem lados positivos. Essa dicotomia não permite que
realmente se entenda e estude de forma profunda quais são as novas formas de ser crianças nos dias
de hoje, sem um aspecto saudosista ou utópico. Atualmente, a maior parte dos estudos na área
buscam estabelecer as influências positivas ou negativas que as tecnologias têm sobre as crianças,
muitas vezes as enxergando como receptores passivos dos conteúdos. O que busquei nesse artigo
foi pensar a presença das crianças na plataforma do YouTube considerando a potência e agência das
mesmas.
Um outro aspecto importante de ser ressaltado é o de que, no senso comum, e até mesmo
nas pesquisas da área, ouvimos mães, pais, educadores, médicos e psicólogos, mas dificilmente
ouvimos as próprias crianças. O que elas pensam sobre essas novas tecnologias? O que elas gostam
de assistir no YouTube e por quê? Será que elas sentem falta de algum conteúdo? Para entendermos
e estudarmos a infância, precisamos ouvi-las também.
Nosso compromisso como educadores e como sociedade é que seja ofertado um conteúdo de
qualidade para crianças, mas sem deixar de considerar a dimensão de entretenimento dos mesmos.
Por outro lado, o objetivo não é censurar e/ou proibir o que as crianças assistem, mas sim trazer a
discussão para dentro de sala de aula e outros espaços colaborando, assim, para a formação de um
senso crítico. Da mesma forma, proibir que as crianças produzam vídeos para a plataforma, seria
excluir - mais uma vez - as crianças de um lugar, excluir o que elas têm a dizer e o conteúdo que
desejam produzir. Devemos sim lutar para que as políticas de restrição de propagandas e conteúdos
inapropriados sejam mais eficaz, e que haja formas melhores de garantir a supervisão de pais ou
outros cuidadores por trás tanto do que as crianças produzem, quanto do que elas assistem. Assim,
poderíamos considerar a dimensão criativa e a construção de culturas da infância no espaço do
YouTube, sem deixar de proteger a infância das nossas crianças.
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Resumo
O objetivo deste artigo é discutir como a plataforma do YouTube pode se configurar em um lugar de
criação e compartilhamento de culturas da infância, principalmente por meio dos vídeos de youtubers
mirins. Atualmente muitas crianças passam horas de seus dias assistindo a vídeos no YouTube, prática
que se configura como uma forma de entretenimento fortemente presente na vida das crianças. A ideia
é pensar de que forma as crianças que estão produzindo esses conteúdos na plataforma constroem
cultura e modos de viver a infância nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, as que estão consumindo esse
conteúdo não apenas internalizam tudo que está sendo visto, mas reinterpretam de acordo com aquilo
que acreditam e vivenciam. Muito da cultura do YouTube está sendo elaborada pelas crianças para
outras crianças - e essa relação que será abordada nesse trabalho, a partir da contribuição da sociologia
da infância. Os principais conceitos teóricos utilizados neste trabalho serão: Culturas da infância,
Cultura de pares e Reprodução Interpretativa. Com base neles, será discutido de que forma as crianças
são produtoras de culturas no ambiente do YouTube, lugar que pode ser visto como potência para o
compartilhamento de culturas infantis. Esse recorte faz parte de uma pesquisa maior que está em
andamento, e contará futuramente com dados empíricos coletados a partir de entrevistas com crianças
de 8 a10 anos e análises de canais assistidos por elas. Com esses dados em mãos e após ouvir as
próprias crianças, será possível considerar a dimensão criativa e a construção de culturas da infância no
espaço do YouTube, sem deixar de assumir o compromisso com a proteção da infância das nossas
crianças.
Palavras-chave: Youtube; youtuber mirim; criança; infância; culturas da infância.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Compreende-se estratégia de ensino como “a arte de aplicar ou explorar os meios e
condições favoráveis e disponíveis, com vistas à consecução de objetivos específicos”
(ANASTASIOU; ALVES, 2015, pp. 75-76). Sob esta perspectiva, o professor é um estrategista, no
sentido de que deverá “estudar, selecionar, organizar e propor as melhores ferramentas facilitadoras
para que os estudantes se apropriem do conhecimento” (ANASTASIOU; ALVES, 2015, p. 76).
Bordenave e Pereira (2018) sublinham que os objetivos do ensino que se pretende sejam
estabelecidos da forma mais clara possível. Os autores ressaltam ainda a importância de um estado
ativo à eficiência da aprendizagem, tanto por parte do professor, quanto por parte do aluno. O
entusiasmo do professor
pode e deve ser canalizado mediante planejamento e metodologia adequados visando
sobretudo a incentivar o entusiasmo dos alunos para realizarem por iniciativa própria
os esforços intelectuais e morais que a aprendizagem exige (BORDENAVE;
PEREIRA, 2018, p.60).

Sobre esse aspecto, Freire (2016) completa: “que o ensinado que não foi apreendido não
pode ser realmente aprendido pelo aprendiz”. (FREIRE, 2016, p. 26). Alicerçados a esses
fundamentos pedagógicos em nossa pesquisa de mestrado, obtivemos êxito no ensino de uma
doença infectocontagiosa, utilizando um filme comercial (O despertar de uma paixão, EUA, 2006)
como estratégia de ensino. Champoux (1999) ressalta a importância e eficácia do uso de filmes em
estudos de caso. Em seu artigo “Film as a teaching resource”, o autor lista diversas funções
possíveis dos filmes no ensino. O professor pode explorá-las de acordo com seu estilo de trabalho,
os objetivos que tem e o conteúdo a ser ensinado. Filmes com um enredo sólido, uma história
coerente, com cenas bem representadas e bem dirigido apresentam o material de forma mais
dramática e cativante do que um caso impresso (CHAMPOUX, 1999). Coadunados às suas
concepções, em nossa pesquisa com O despertar... também atribuímos ao professor a escolha do
material que melhor auxilie a desenvolver as habilidades analíticas dos estudantes
Essa questão é pesquisada também por Rezende Filho e colaboradores (2015). Quando um
produtor constrói um filme (especialmente, uma obra comercial, como o é O despertar de uma
paixão) tem um tipo de endereçamento em sua mente. O reendereçamento é realizado pelo
professor quando o insere em sua aula, com um ou mais objetivos voltados ao ensino. A escolha e a
inserção de um determinado filme passam pela leitura e apropriação deste pelo professor, e resultam
na consequente adaptação do endereçamento a um novo contexto que produz possibilidades de
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leitura talvez não imaginadas pelos produtores, ou mesmo em desacordo com o endereçamento
“original” (REZENDE FILHO et al., 2015). A partir das necessidades de professores e alunos, o
filme é “ressignificado” como educativo (idem, p. 153).
REENDEREÇAMENTO FEITO PELOS ALUNOS
“O vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha. Somente a árvore
seca fica imóvel entre borboletas e pássaros.” (MEIRELES, 1983, p. 156)

Se um professor pode utilizar um filme que, a princípio, não era destinado ao ensino, em
suas aulas, como estratégia didática - ou, nas palavras de Cecília Meireles (1983), nos versos
supracitados, como o mesmo vento pode ocasionar respostas diferentes, resolvemos ampliar o
reendereçamento, fomentando em uma turma de alunos do 2º ano do Ensino Médio de um curso
técnico de Telecomunicações de uma instituição federal, que eles próprios escolhessem filmes (ou
outros recursos, tais como: músicas e poesias) que possibilitassem a ensinagem de compostos
químicos dos seres vivos e sua relação com temas atuais mundiais.
A atividade compôs uma das avaliações do 1º. bimestre do ano de 2019, na disciplina de
Biologia, com cerca de 30 alunos, que se organizaram por eles mesmos em grupos que
pesquisariam a melhor estratégia (sob seu ponto de vista) para o ensino de: Água, Sais minerais,
Proteínas, Glicídios, Lipídios e Vitaminas, ficando cada grupo com um dos temas. Os alunos
tiveram aproximadamente 1 mês para o estudo e a elaboração de slides. Enquanto isso, ocorriam as
aulas expositivas dialogadas, com os aspectos mais usuais a respeito da relação entre esses
compostos químicos e os seres vivos.
A apresentação ocorreu no fim do bimestre, em abril, com cerca de 15 minutos para cada
grupo. Ao fim da atividade, responderam a um questionário, anonimamente, analisando a estratégia
utilizada à consecução dos objetivos. Um dos grupos, especialmente, afirmou ter apreciado bastante
a forma autônoma de pesquisa e ensino: aquele que relacionou a Água (e a crise da água no mundo)
com o filme Mad Max: estrada da fúria (Austrália; EUA, 2015). Para eles, rever o filme com esse
foco foi como ver um novo filme. Em sua apresentação, eles levaram os trechos que consideraram
mais significativos aos objetivos. Contaram a sinopse do filme utilizando imagens e pesquisaram a
crise da água no mundo, levando aos colegas dados sobre a importância da água aos seres vivos,
algumas doenças por ela veiculadas e sua contaminação em níveis mundiais, acarretando na crise da
falta de água.
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Corroboramos com Paulo Freire e Edgar Morin na sustentação de que a educação amplie o
conhecimento da realidade do mundo, ao invés de escondê-la. Segundo Morin (2011), a tecnologia
nos possibilita saber o que ocorre em praticamente todo o planeta, ao mesmo tempo; no entanto,
vivemos um paradoxo, pois, apesar dos avanços científicos do século XX, há uma cegueira para os
problemas globais, fundamentais e complexos. Para o educador francês, se desejamos conhecer o
humano, devemos situá-lo no universo, e não separá-lo. O ensino de ciências pressupõe, assim, que
situemos o aluno na realidade e no contexto das doenças do mundo. Paulo Freire (2016), ao
enfatizar a importância do estímulo à conscientização, para que nossos alunos identifiquem suas
próprias realidades e, através da educação, busquem transformá-las, conclama também a que não
nos acomodemos ante às misérias e sofrimentos alheios, elucidando os estudantes às possibilidades
de modificar tristes realidades.
As apresentações dos alunos foram, em sua maioria, tão ricas, que a professora decidiu dar
continuidade ao processo. O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2019 foi:
Bioeconomia - Diversidade e riqueza para o Desenvolvimento Sustentável e a instituição desses
alunos acompanha a semana nacional, com uma semana de pesquisa, ensino e extensão (aberta à
comunidade), à mesma época, em outubro. Diante da correlação da temática nacional com a
abordagem feita pelo “grupo da Água”, os alunos foram convidados para, orientados pela
professora da disciplina, participarem de uma Roda de Conversa, intitulada Cinema e
sustentabilidade – discutindo a crise da água no planeta a partir do filme “Mad Max: estrada da
fúria”.
Este trabalho é o relato dessa experiência em que um grupo de cinco alunos de um curso
técnico em Telecomunicações integrado ao Ensino Médio, com idade média de 16 anos, a partir de
uma temática apresentada pela professora de Biologia, elaborou de forma autônoma um
reendereçamento, correlacionando um filme comercial a um debate sobre a crise mundial da água e,
após sua exposição à própria turma, estendeu essa experiência à comunidade em uma Roda de
Conversa de uma semana científica.
RODA DE CONVERSA CINEMA E SUSTENTABILIDADE – DISCUTINDO A CRISE DA
ÁGUA NO PLANETA A PARTIR DO FILME “MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA”
O trabalho foi inscrito pela professora da disciplina e, após ter sido aprovado pela comissão
científica do evento, ocorreram alguns encontros entre orientadora e estudantes para esclarecer
quanto aos objetivos que permaneciam e novos que surgiam, diante de um novo público. Os alunos
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decidiram utilizar os mesmos slides, as cenas do filme e as explicações que haviam sido feitas
anteriormente. À professora, coube a mediação da Roda de Conversa, incluindo dados atuais a
respeito da disponibilidade de água potável no mundo e de surtos atuais de doenças veiculadas pela
água.
A atividade estava prevista para ocorrer em uma hora e trinta minutos. O grupo expôs para
30 inscritos, que incluíam estudantes do Ensino Médio, da própria instituição e de outros colégios,
alunos da graduação de cursos como Engenharia da Computação, Medicina e Nutrição, além de
profissionais diversos, como um professor de Educação Física. A professora iniciou a explicação
com o histórico da atividade, a apresentação dos alunos e os objetivos daquela Roda de Conversa.
Em seguida, os alunos explicaram o filme, mostrando imagens e cenas, e finalizaram com os dados
sobre a crise da água. Trouxeram à baila temas como estresse hídrico e pegada hídrica, estimulando,
em seguida, a Roda de Conversa. Esta parte durou 40 minutos.
As cadeiras foram, então, rearrumadas em círculo e adolescentes e adultos falaram sobre as
responsabilidades individuais e sociais a respeito do consumo de água, ultrapassando o tempo
programado em 15 minutos. A professora instigou os presentes a comentarem a respeito de um
“mundo Mad Max”, sem água e com a detenção de um poder nas mãos de quem detivesse a água.
Alunos que apresentaram teceram comentários a respeito do estresse hídrico; outros mencionaram
as diferentes responsabilidades no consumo de água desenfreado. A partir daí, quase a totalidade do
público trouxe questões individuais, industriais e da lavoura acerca do consumo de água. Apenas
esporadicamente era necessário que a professora fizesse alguma intervenção, pois os alunos
apresentadores do trabalho efetivamente demonstraram conhecimento sobre o que falavam e para
esclarecer dúvidas que surgiam na Roda de Conversa.
Anastasiou e Alves (2015) ressaltam o valor de trabalhos em grupo para o “desabrochar da
inteligência relacional” e citam o conceito de Osório (2003) para esse aspecto da inteligência, como
sendo “a capacidade de os indivíduos serem competentes na interação com outros seres humanos no
contexto grupal em que atuam”; o que engloba a inteligência intrapessoal e interpessoal, à medida
que estão relacionadas ao “autoconhecimento emocional, controle emocional e automotivação” –
caso da primeira – e o “reconhecimento de emoções de outras pessoas e habilidades em
relacionamentos interpessoais”, quanto à segunda (ANASTASIOU; ALVES, 2015, p. 82). Ao
desdobrarmos a atividade que havia sido feita em sala, com alunos da mesma turma (e que já
permitiram o desenvolvimento desses aspectos da inteligência relacional), para um grupo eclético,
não conhecido previamente, ampliamos suas potencialidades no grupo de estudantes em questão. E
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isso ficou evidente nos comentários dos adultos presentes, elogiando a proposta do trabalho e a
atitude dos alunos apresentadores.
Os alunos escolheram o recurso (filme), o título a ser trabalhado, organizaram a forma e a
ordem de apresentação (de acordo com a orientação da professora), quais imagens e cenas
mostrariam e, após a apresentação, sustentaram, em conjunto, um debate. Para Freire (2016): “É
decidindo que se aprende a decidir” (FREIRE, 2016, p. 104), e são os desdobramentos dessas
escolhas que fazem de todo o processo algo responsável. E, assim, como o pai que solta as mãos de
um filho para que ele consiga andar por si só, um professor pode fomentar a autonomia em seus
alunos, incentivando escolhas e mostrando caminhos. “A autonomia vai se constituindo na
experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas” (FREIRE, 2016, p. 105).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com alunos do Ensino Médio, a proposta de incentivo à sua autonomia, em aulas de
Biologia e em atividades de extensão, por meio da escolha de recursos de ensino e trabalhos em
grupo, pode ser uma estratégia a contribuir à sua formação pessoal e social.
Discutir a responsabilidade quanto ao consumo consciente de água – questão atual e
relevante, no mundo em que vivemos – utilizando-se um filme comercial, é viável e agradável a
adolescentes acostumados a lidar com uma tecnologia que chama sua atenção ao ver antes de ler.
Ao fazerem escolhas na estratégia do processo de ensinagem, sentem-se mais respeitados e
motivados ao próprio aprendizado, assim como mais dispostos a dividirem seu conhecimento.
Quando criamos condições ao desenvolvimento da autonomia dos estudantes, podemos
contribuir para que diminua um terrível paradoxo existente na educação mundial: desejamos adultos
autônomos, responsáveis, criativos e solidários, mas educamos crianças e jovens, na maioria das
vezes, limitando sua autonomia e estimulando a competição entre eles.
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Resumo
O presente trabalho é o relato de experiência com um grupo de cinco alunos do 2º ano de um curso
técnico integrado ao Ensino Médio em dois momentos: com os colegas da própria turma e numa Roda
de Conversa, como atividade de extensão aberta à comunidade, concomitante à Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia de outubro de 2019, com a proposta Bioeconomia - Diversidade e riqueza para o
Desenvolvimento Sustentável. Inicialmente, a pesquisa foi desencadeada em aulas de Biologia, dentro da
temática Compostos Químicos dos Seres Vivos, em que cada grupo de alunos deveria escolher um
recurso para estimular o debate de questões atuais sobre cada tema, incentivando-se a autonomia pelos
estudantes e o desenvolvimento da inteligência relacional. A ideia era incentivá-los a buscar estratégias
que os motivassem ao aprofundamento do aprendizado e que também promovesse debates entre os
participantes dos trabalhos apresentados. Um dos grupos elaborou de forma autônoma um
reendereçamento, correlacionando um filme comercial a uma proposta de debate sobre a crise da água
no mundo e esse trabalho foi, meses depois, apresentado a um público não conhecido previamente. Os
resultados indicam que os alunos em questão conseguiram desenvolver um trabalho de forma
autônoma, em conjunto, demonstrando segurança no conhecimento construído, despertando novos
olhares sobre o assunto. O desenvolvimento do tema, do modo como foi feito, estimulou o debate
entre o público presente (em grande parte, mais velho do que os estudantes proponentes), que se sentiu
agraciado também por ver a forma madura com que a proposta foi elaborada e apresentada.
Palavras-chave: Estratégias de ensino; Ensino de Ciências; Reendereçamento; Inteligência relacional.
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INTRODUÇÃO
Apesar de serem cada vez mais comuns no cotidiano instituições educacionais, os usos de
audiovisuais nas práticas de ensino-aprendizagem apresentam problemas que demandam uma
reflexão mais atenta sobre essas práticas. Podemos destacar, por exemplo, as frágeis ou ausentes
bases em pesquisas empíricas de alguns pressupostos que recorrentemente fundamentam práticas e
pesquisas com o audiovisual em sala de aula. Tais pressupostos sustentam que, em sala de aula, os
vídeos podem despertar a atenção e a curiosidade de alunos, reforçar o interesse e a motivação de
alunos, transportar fatos cotidianos para o momento do processo educativo, servir à introdução de
novos assuntos, além de promover a aquisição de experiências, conhecimentos, emoções, atitudes e
sensações (FERRÉS, 1996; ARROIO e GIORDAN, 2006; BLASCO et. al., 2005).
Pressupostos como estes raramente são objeto de pesquisas empíricas e, segundo Sol Worth
(1981), estão sustentados na crença em haver uma universalidade e transparência da linguagem
audiovisual em comunicar para diferentes culturas, idades e gêneros, e na crença de uma primazia
psicológica e social das imagens sobre as palavras. Em nosso percurso de pesquisa, encontramos
essas mesmas ideias sustentando práticas e pesquisas na formação em Medicina, Enfermagem e
Psicologia.
Na educação médica, os audiovisuais tendem a ser utilizados como recursos para a discussão
de temas relacionados à humanização da prática médica (DANTAS, MARTINS e MILITÃO,
2011), sobretudo para contribuir à formação de alunos que estabeleçam relações médico-paciente
(RMP) mais empáticas (KLEMENC-KETIS e KERSNIK, 2011). Na formação em enfermagem o
audiovisual é preponderantemente pensado como tecnologia educacional. Tavares et al. (2014)
destaca como uma obra cinematográfica pode despertar interesses, romper as barreiras do
aprendizado tecnicista, da racionalidade do discurso estritamente cientificista, desenvolver reflexões
sobre o cotidiano profissional. Para Oliveira et al. (2012) os filmes oferecem a possibilidade de
aproximação dos estudantes a contextos de atendimento e são fontes de experiências emocionais e
cognitivas necessárias à formação em enfermagem. De acordo com AUTOR 1 (ANO), essas
práticas tanto pretendem atuar como substitutas de atividades de laboratório, quanto como espécie
de antecipação da exposição dos estudantes aos contextos de práticas profissionais. Na formação
em psicologia, em razão da variedade de linhas teóricas e áreas de atuação, como aponta AUTOR 2
(ANO), a depender da linha teórica, o filme pode ser um recurso para eliciar um comportamento,
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emoção, cognição, mobilizar desejos ou transparecer ordens de discursos ou produção de
subjetividades.
Tendo em vista esses aspectos teóricos nas pesquisas com audiovisual, realizamos pesquisas
que podem contribuir para o devido questionamento de alguns desses pressupostos. Para isso,
propusemos estudar os usos de filmes e vídeos em aulas de medicina, psicologia e enfermagem,
além de física, química e biologia (estes três últimos não incluídos no presente trabalho). Essas
pesquisas estão principalmente fundamentadas por teorias dos estudos culturais (pós-estruturalistas
– Escola de Birmigham) e, de acordo com Hall (2003) abordam à comunicação como processo
complexo de produção e circulação de sentidos em que produtores e receptores (espectadores)
dispõem de relativa autonomia na produção de sentidos a partir das obras compartilhadas (em
nossos pesquisas é centralmente o audiovisual).
Entender os espectadores de vídeos e filmes como ativos produtores de sentido também na
sala de aula, traz implicações para todo o evento educativo envolvendo os audiovisuais. Diante
disso, desenvolvemos estudos que considerassem conjuntamente além dos discursos das/nas obras,
as leituras ativamente produzidas por estudantes enquanto espectadores. No presente trabalho,
temos como objetivo apresentar e discutir resultados relevantes de nossas pesquisas representados
por três estudos sobre usos de vídeos e filmes na formação em humanizada em medicina,
enfermagem e psicologia.
QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO
A presente pesquisa é principalmente sustentada nas contribuições dos Estudos Culturais,
sobretudo por meio dos trabalhos de Stuart Hall (2003) e Ellsworth (2001). Hall, a partir da crítica
ao modelo de comunicação tradicional (emissor-mensagem-receptor), propõe pensar as dinâmicas
de comunicação como processos complexos, multilineares, multidimensionais e multidirecionais,
por meio dos quais os sujeitos envolvidos negociam e produzem sentidos. Assim, o autor propõe a
superação de um modelo em que emissores deteriam o poder da significação, por outro modelo, o
qual denomina codificação/decodificação, em que ambos negociam os sentidos produzidos, para
tanto mobilizando códigos/recursos culturais por eles compartilhados. Para Hall (2003) e Morley
(1996), uma mensagem, antes de produzir algum efeito, precisa ser decodificada, e esta
decodificação é feita pelo espectador sob referenciais de conhecimento, ideologia e cultura que são
quase sempre diferentes dos utilizados na codificação (produção). Hall chama de significado
preferencial o sentido que os produtores preferem quando produzem uma obra, e entende que,
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apesar de não prescrever a leitura, o significado preferencial pode estabelecer limites às leituras
produzidas pelos espectadores. Nesse posicionamento fica claro que não há uma prevalência das
intenções dos produtores, nem das dos espectadores – há uma negociação de sentidos.
Nessa mesma linha, Ellsworth (2001) afirma que os filmes imaginam potenciais
espectadores, oferecem-lhes papeis forjados no interior de relações sociais presentes nos filmes na
forma de uma posição a partir da qual os potenciais espectadores poderiam produzir os sentidos
esperados pelos produtores. A esse modo de abordagem a autora denomina modo de
endereçamento, que pode ser resumido em três perguntas: Quem esse filme pensa que é seu
espectador? Quem esse filme quer que seu espectador seja? Quem o espectador pensa que ele é? A
adesão a esses papéis e posições também se dá por meio da negociação, mediada pela obra
audiovisual, entre produtores e receptores (espectadores). Para a autora, os modos de
endereçamento são formas de tentar fixar leituras, tentativas dos produtores em antecipar as reações
e as formas de produção de sentido dos espectadores, buscando fixá-los em um ponto de vista do
qual devem assistir ao filme e que resulte em um determinado modo de o interpretar.
As negociações relativas à codificação e à decodificação de uma obra audiovisual e ao seu
modo de endereçamento ocorrem no espaço social em que a obra circula e é utilizada. Ellsworth
(2001) afirma que o modo de endereçamento está justamente nesse espaço social, e não apenas na
obra. Nesse sentido, propomos pensar que no espaço social de utilização e apropriação de um vídeo
ou filme, como uma sala de aula, pode haver uma modificação ou adaptação dos sentidos e modos
de endereçamento originalmente pretendidos. Isso pois, ao se apropriar de um filme em uma
determinada aula, o professor articula o discurso da obra com outros tantos presentes e circulantes
naquele contexto educativo.
Os três estudos que aqui buscamos apresentar e refletir foram realizados em três diferentes
contextos de formação superior: Psicologia (2015); Medicina (2016) e Enfermagem (2017). Esses
três contextos se deram em três diferentes universidades do estado do Rio de Janeiro. A produção
de dados contou com uma estrutura comum que contou com análises fílmicas, observação de
atividades educativas, exibições experimentais de vídeos seguidos por discussão e aplicação de
questionários. Os participantes consistiram de grupos de estudantes de graduação em medicina,
enfermagem e psicologia de três universidades brasileiras. Para análise obra foi utilizada a Análise
Fílmica (VANOYE & GOLIOT-LÉTÉ, 2008) e das transcrições do grupo de discussão foi utilizada
a análise de conteúdo temática de (BARDIN, 2009). Os filmes utilizados foram O Riso do outro
(Psicologia), Um golpe do destino (medicina), Consulta em enfermagem (Enfermagem).
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

425

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

O primeiro trata-se de um documentário constituído por entrevistas e reflexões sobre os
limites do humor. O segundo é um longa-metragem de ficção sobre um médico que humaniza o seu
atendimento após se tornar paciente oncológico. O terceiro é um vídeo educativo estruturado em
forma de ficção que apresenta o primeiro dia de trabalho de uma enfermeira em posto de saúde.
RESULTADOS
Os três estudos, selecionados para o presente trabalho, produziram alguns resultados que
consideramos mais relevantes e apresentamos nos parágrafos a seguir.
O estudo na formação em Psicologia foi desenvolvido em um espaço de atividade
extracurricular, aos moldes de um cineclube, em que professores e alunos se reúnem regularmente
para discutir temas transversais da formação. O filme utilizado apresentou estrutura didatizada,
oferecendo um “caminho” confiável de leitura aos espectadores em sua tarefa de recepção/produção
de sentidos. Essa estrutura retórica consistiu da apresentação de uma tese (de forte viés político), de
comentários de especialistas sobre essa tese e de exemplos/ilustrações sobre essa tese. Nessa
dinâmica, o posicionamento ideológico cumpre papel importante na adesão dos espectadores ao
universo fílmico e seu discurso sobre o real. Apesar de peculiaridades em suas leituras, todos os
espectadores aderiram ao discurso defendido pelo filme. Todos os pontos que constituem o
Significado Preferencial foram discutidos.
Outro recurso utilizado foi o duplo endereçamento. A narrativa ofereceu papéis para abordar
tanto aqueles que riem (opressores) como os que são alvos das piadas (oprimidos). Ambos papéis
foram ocupados pelos espectadores que, pouco a pouco, foram aderindo ao argumento central da
narrativa.

Durante a discussão, os espectadores explicitaram repensar suas representações e

reconstrução de suas identidades ao buscarem “pensar o quanto estigmatizadoras, rotuladoras e
assujeitadoras podem ser às práticas em psicologia”. Isso pois, ao se sentirem objeto das piadas,
exercitaram empatia e alteridade, questionaram a negação das diferenças como meio de produzir
identidades e refletiram sobre os seus papéis como futuros profissionais de psicologia.
O estudo no contexto da formação em medicina foi desenvolvido em uma atividade
constante no programa de uma disciplina dedicada a humanização do atendimento médico, a
Psicologia Médica. Essa atividade consistiu na exibição do longa-metragem e discussão mediada
por professores da disciplina junto aos alunos. O aspecto mais marcante dessa experiência foi a
forte mediação empreendida pelos professores durante a discussão. Essa dinâmica funcionava de
modo que os professores lançaram questões que os estudantes brevemente ponderavam. Quando a
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discussão ocorria, os professores buscavam a controlar a produção de sentidos que os estudantes
produziram. Entretanto, a forte mediação dos professores na discussão após o filme não foi
suficiente para controlar as leituras produzidas pelos alunos. Na maior parte das vezes, quando os
mediadores se opunham ao filme, os estudantes tenderam a concordar mais com a perspectiva
defendida pelo filme, resistindo às perspectivas defendidas pelos professores.
Os estudantes também produziram, em suas falas, diversas conexões que extrapolavam a
aparente expectativa de resposta dos professores, conectando o universo fílmico ao seu universo de
estudo e de práticas. Nesse sentido, o conteúdo da disciplina lecionado anteriormente foi um
mediador mais influente nas leituras produzidas do que as mediações dos professores. Assim, os
alunos mobilizaram mais frequentemente recursos semióticos produzidos e compartilhados nas
aulas para produzir suas leituras do que utilizaram recursos de um contexto mais amplo.
O estudo realizado na formação em enfermagem se deu durante as atividades de um grupo
de estudo e pesquisa em ensino de enfermagem. A consulta de enfermagem é um aspecto
importante da formação, mas ainda é um desafio para a prática. Diante disso, o vídeo utilizado tem
o propósito de apresentar e discutir os desafios encontrados por uma enfermeira recém-formada em
seu primeiro dia de trabalho em um posto de saúde do sistema de saúde e exemplificar, sobretudo
no desenvolvimento de uma consulta.
A partir do vídeo, os espectadores revisitam suas experiências, questionaram suas práticas,
repensaram sua atuação macro e microssocial, fazendo críticas importantes ao funcionamento do
sistema de saúde. Foram desenvolvidas reflexões sobre as vivências bem como sobre uma formação
atenta às lutas políticas da classe que ofereceram recursos para que os espectadores pudessem
produzir sentidos mais próximos as expectativas dos produtores e, principalmente, às demandas
sociais do serviço de saúde.
A perspectiva ideológica foi a mais marcante e determinante na produção das leituras.
Mesmo com o distanciamento histórico, a permanência das pautas de lutas políticas na enfermagem
(e na saúde), além dos desafios pessoais experimentados em suas trajetórias profissionais, fizeram o
que as leituras dos espectadores fossem bastante próximas às expectativas dos produtores, em todas
as dimensões analisadas.
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CONCLUSÕES
Na educação médica houve uma tendência do uso do vídeo como um universo vivencial no
qual os estudantes puderam experimentar situações ainda distantes de suas práticas. Assim,
refletiram sobre as demandas de saúde mental aos profissionais no cuidado aos pacientes. Os
estudantes de enfermagem foram além do uso como universo vivencial e utilizaram da obra para
criticar aspectos do modelo atual de assistência em saúde. Já os estudantes de psicologia, em sua
experiência com o audiovisual, repensaram suas identidades e práticas, com atenção especial
àquelas assujeitadoras dos usuários de serviços de saúde mental.
O contexto de utilização do audiovisual foi influente na produção de sentidos pelos
espectadores. Seja por referência a conhecimentos já discutidos em aulas anteriores, a questões
políticas envolvendo a prática profissional ou no tocante a vivências desses sujeitos, os resultados
demonstram que um audiovisual em sala de aula não está desconectado de questões externas a esse
espaço de aprendizagens. Tais elementos também operaram como recursos para que os espectadores
pudessem resistir as tentativas de controle empreendias por professores e mediadores das atividades
com o audiovisual.
Nos três cenários os estudantes transcenderam o significado esperados para as obras
utilizadas e ativamente produziram sentidos que conectaram o discurso dos audiovisuais as suas
demandas por aprendizados e aos contextos disciplinares em que as atividades foram realizadas, aos
quais também extrapolaram. Tais aspectos reforçam a importância de considerar os estudantes
como ativos produtores de seus saberes.
REFERÊNCIAS
ARROIO, A. & GIORDAN, M. O vídeo educativo: aspectos da organização do ensino. Química Nova na Escola, n.
24, p. 8-11, 2006.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, LDA. 2009.
CONSULTA DE Enfermagem. CNCT-MS, NUTES/UFRJ. Brasil: Laboratório de Vídeo Educativo do NUTES/UFRJ,
1990. (22 min.), DVD, son., color.
DANTAS, A. A.; MARTINS, C. H.; MILITÃO, M. S. R. O cinema como instrumento didático para a abordagem de
problemas bioéticos: uma reflexão sobre a eutanásia. Revista Brasileira de Educação Médica, v.35, n.1, p.69-76,
2011.
ELLSWORTH, E. Modo de endereçamento: uma coisa de cinema, uma coisa de educação também. In: SILVA, T.
(org.). Nunca fomos humanos: metamorfoses da subjetividade contemporânea. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
FERRÉS, J. Vídeo e Educação. Porto Alegre: Artmed, 1996.
HALL, S. Codificação/Decodificação. In: SOVIK, L. (Org.). Da diáspora. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

428

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

KLEMENC-KETIS, Z. E.; KERSNIK, J. Using movies to teach professionalism to medical students. BMC Medical
Education, v.11, n.60, 2011.
MORLEY, D. Interpretar televisión: la audiencia de Nationwide. In: _____. Televisión, audiencias y estudios
culturales. Buenos Aires: Amorrortu, 1996. p.111-147.
OLIVEIRA et al. Filme no ensino-aprendizagem sobre pessoas com deficiência. Esc. Anna Nery (impr.). abr-jun; v.16
n.2, p.297-305, 2012
O RISO dos outros. Direção de Pedro Arantes. Brasil: TV Câmara e Massa Real, 2012. (52 min.), DVD, son., color.
AUTOR 1 – OBRA OCULTADA NESSE ETAPA DE AVALIAÇÃO
AUTOR 2 – OBRA OCULTADA NESSE ETAPA DE AVALIAÇÃO
TAVARES et al. Cinema: estratégia de ensino-aprendizagem na disciplina de história da enfermagem. Universitas
Humanas, Brasília, v. 11, n. 2, p. 39-48, jul./dez. 2014
UM GOLPE do destino. Direção de Randa Haines. EUA: Touchstone Pictures Studio, 1991. (122 min.), DVD, son.,
color. Legendado.
VANOYE, F.; GOLIOT-LÉTÉ, A. Ensaio sobre a análise fílmica. Campinas: Papirus, 1994.
WORTH, SOL. The Uses of Film in Education and Communication. In: Larry Gross (Ed.). Studying Visual
Communication. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981. Cap. 4, p. 108-133.

Resumo
Vídeos e filmes vêm sendo utilizado como um recurso na formação mais humanizada de profissionais
de saúde, mas que nem sempre esses usos são orientados por pressupostos estudados empiricamente.
O presente trabalho busca apresentar os principais resultados de três estudos em que tais pressupostos
foram pesquisados empiricamente. Esses estudos se derem na formação em medicina, enfermagem e
psicologia. Foram realizadas análises fílmicas, exibições experimentais de vídeos seguidos por discussão
e questionários. Nos três cenários os estudantes transcenderam o significado esperados para as obras
utilizadas e ativamente produziram sentidos que conectaram o discurso dos audiovisuais as suas
demandas por aprendizados e aos contextos disciplinares das atividades.
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Resumo
Este painel apresenta experiências da Cultura Digital produzidas em espaços educacionais distintos e
complementares: educação básica portuguesa, Ensino Superior e Formação continuada docente. São
três pesquisas que focam a formação de educadores e suas construções didáticas atinentes à integração
das das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) sob enfoque crítico-reflexivo, que
busca superar as perspectivas instrucionista e instrumental, abordando temas abordados como:
pensamento computacional, superação de modelos hegemônicos de escola, formação de professores de
Ciências Humanas. O primeiro artigo 'Formação de Professores em Tempos de Fluência Tecnológica:
experiências com robótica e Scratch’ apresenta uma pesquisa realizada com alunos do quinto semestre
de um curso de Pedagogia, sobre o impacto das vivências em oficinas de robótica e Scratch, focaliza o
pensamento computacional e o construcionismo, e aborda o aprender fazendo com o avanço no
conhecimento do professor que precisa desenvolver sua fluência tecnológica. O segundo artigo 'As
Crianças e a Escola: práticas pela superação do ensino instrucional', apresenta as práticas pedagógicas e
vivências de estudantes de uma escola de educação básica em Lisboa/Portugal, por meio da superação
de modelos hegemônicos de escola com a integração das tecnologias digitais, das artes e dos conteúdos
curriculares na vida escolar. O terceiro artigo 'Linguagens Hipermidiáticas e Formação Continuada de
Professores de Ciências Humanas da Educação Básica’ investigou as ações formativas efetivadas na
implantação do Programa Acessa Escola, por meio de uma Diretoria de Ensino (DE) em São Paulo e
suas contribuições para o empoderamento de professores de História, Geografia e Sociologia, no
tocante à integração das TDIC às práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto escolar. Com
diversidade de contextos de investigação e pluralidade teórica, o painel intenciona contribuir para o
adensamento do debate acerca da contribuição da cultura digital para os processos formativos, na
educação básica e na formação de professores.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação; Formação de Professores;
Cultura Digital; Vivências (Trans)Formativas; Fluência tecnológica.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TEMPOS DE FLUÊNCIA TECNOLÓGICA:
EXPERIÊNCIAS COM ROBÓTICA E SCRATCH
Ana Maria Di Grado Hessel – PUC/SP
Cristiane Samária Gomes da Silva – PUC/SP
Maria Otilia José Montessanti Mathias – PUC/SP

INTRODUÇÃO
O desafio da formação de professores para uso da tecnologia como suporte do seu trabalho
pedagógico encontra-se em processo contínuo, tendo em vista a rapidez e volume dos avanços
tecnológicos. Tarouco (2019) comenta que a alfabetização digital que pressupõe o domínio de
habilidades para uso de computadores não é mais o foco do ensino das tecnologias. O momento
atual traz um novo conceito, o da fluência tecnológica. Segundo Resnick (2017), essa fluência
abarca conhecimentos que emergiram na última década, tais como o desenvolvimento do
pensamento computacional (BLIKSTEIN, 2016), as habilidades criativas desenvolvidas pela
robótica e, nos espaços maker, as experiências com inteligência artificial etc.
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A questão da tecnologia da educação na formação de professores tem motivado os
professores do curso de Pedagogia de uma universidade confessional da cidade de São Paulo a
introduzirem essas temáticas bem atuais no currículo. A oportunidade de pesquisar sobre essa ação
docente surgiu naturalmente em função da necessidade de avaliar o impacto desses saberes nos
discentes em formação. Por este motivo, trata-se de uma investigação qualitativa e exploratória.
A ação docente e a pesquisa relacionada desenvolveram-se no primeiro semestre de 2018,
ocasião em que as professoras da disciplina semestral Novas Tecnologias na Educação planejaram
desenvolver oficinas sobre programação em Scratch e robótica educacional.
Este estudo teve como objetivo relatar as experiências pedagógicas com o Scratch e
robótica. A concretização desse objetivo viabilizou-se por meio do relato das experiências em sala
de aula, da investigação das opiniões dos alunos sobre essas experiências e a análise dessas
opiniões. Os procedimentos metodológicos escolhidos para o estudo incluíram a observação
registrada em diário de bordo e aplicação, ao final do semestre letivo, de um questionário avaliativo
da disciplina.
Os dados construídos ao longo do semestre permitiram concluir sobre a validade e
importância da experiência pedagógica.
REFERENCIAL TEÓRICO
Neste espaço, apresentamos os conceitos básicos trabalhados nas oficinas desenvolvidas
para os alunos do curso de Pedagogia, referentes ao pensamento computacional tais como robótica,
linguagem Scratch e a teoria que os embasa, o construcionismo. Esses conhecimentos são
entendidos como conceitos de fluência tecnológica. Resnick (2017) explica o que significa essa
fluência. Ele menciona que é similar à nossa aprendizagem da escrita. Não é suficiente aprender
ortografia, gramática e pontuação. O importante é aprender histórias e comunicar suas ideias. Da
mesma forma é com a programação ou o pensamento computacional.
Resnick (2017), estimulado pelas ideias de Papert sobre a linguagem LOGO, criou em 2007,
com seu grupo de pesquisa Lifelong Kindergarten do MIT, o Scratch, um software gratuito e
disponível em uma plataforma web, no link https://scratch.mit.edu/. Os usuários do Scratch podem
criar um perfil na plataforma do software e participar de uma comunidade virtual, na qual publicam
seus trabalhos.
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O software foi desenvolvido para crianças, a partir de 8 anos de idade, e pessoas iniciantes
em programação. No Scratch é possível programar blocos, por meio de uma linguagem gráfica. A
grande ideia de Resnick (2017) e equipe para a criação do Scratch foi transformar a sintaxe de
palavras, da tartaruga de chão de Papert, em semântica, por meio de blocos programáveis. Para
programar esses blocos, é necessário arrastá-los na tela e encaixar um sobre o outro, exatamente
como a montagem de blocos de um brinquedo Lego, o que, de certa forma, traz o Scratch para
dentro do contexto das crianças. Com o software é possível criar simulações, histórias animadas,
histórias em quadrinhos, jogos, arte, músicas, etc.
Resnick (2017) elaborou um modelo em espiral para criar e desenvolver projetos. Tal
modelo de criação compreende: imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir, e posteriormente
imaginar outra vez. A seguir são explicadas as etapas:
Imaginar: o processo se inicia a partir da trajetória do próprio aluno, com a curadoria de um
professor, que apresentará exemplos e criações realizadas por ele ou pela comunidade.
Criar: o aluno utiliza os recursos de que dispõe e com o auxílio das ferramentas disponíveis
intui os conceitos e funcionalidades do programa; nesse processo, o professor, curador do
conhecimento, deve tirar dúvidas que surgirem durante o processo, mas apenas no sentido de
apresentar sugestões para que o aluno encontre suas próprias conclusões.
Brincar: as crianças aprendem brincando, são aprendizes natos; a melhor forma de aprender
é divertindo-se, e isso deve ser utilizado na educação, pois traz satisfação e não o sentimento de
obrigatoriedade no processo de aprendizagem.
Compartilhar: esta etapa envolve o social; esse processo pode ter aceitação dos colegas de
classe, compartilhando ideias e soluções e, também, abrange a comunidade, que pode ou não aceitar
o projeto, por meio da mixagem.
Refletir: este é um processo do aluno, mas conta com o acompanhamento do professor; tal
processo envolve a reflexão sobre o resultado final; o aluno reflete se alcançou a meta almejada e se
obteve aceitação da comunidade.
O Scratch, portanto, permite essa abordagem de improviso, fazendo aflorar a criatividade, a
imaginação e o engajamento. Segundo Resnick (2017), quando as pessoas trabalham em projetos
nos quais estão interessadas, elas se sentem mais motivadas e dispostas a trabalhar por mais tempo.
Dessa forma, é divertido, mas há um engajamento profundo na aprendizagem.
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Assim como o Scratch, a aprendizagem com robôs envolve o pensamento computacional,
considerado, hoje, necessário para a aquisição da fluência tecnológica. Brackmann (2017) explica
como o pensamento computacional contribui para o desenvolvimento da capacidade de pensar de
forma estruturada e de forma criativa, sem que o usuário se torne um profissional em computação.
A robótica é o ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e computação. Campos
(2019) esclarece que os robôs trabalham com partes mecânicas automáticas, controladas por
microprocessadores ou computadores. Os robôs têm sido largamente utilizados em todas as áreas,
principalmente na indústria e recentemente está se expandindo no uso doméstico. O objetivo do
trabalho com robôs é estimular o pensamento, o raciocínio criativo e a resolução de problemas.
Ao fazer uma parceria com a empresa de brinquedos Lego, Papert inicia uma era de
construções e programação de robôs. Com relação ao pensamento computacional Resnick (2017)
ressalta que as experiências de aprendizado mais valiosas acontecem quando o sujeito está
aprendendo por meio do fazer, engajado em planejar e criar algo.
O construcionismo é a teoria sobre a qual o desenvolvimento cognitivo do sujeito deve ser
algo ativo, de construção e reconstrução de suas ideias mentais, permitindo a ele descobrir, por si
mesmo, o conhecimento específico necessário para construir algo de seu interesse, ou seja,
significativo. Nas palavras de Papert (1985, p.135): “O construcionismo é construído sobre a
suposição de que as crianças e os adultos farão melhor descobrindo por si mesmos o conhecimento
específico de que precisam.”
A teoria construcionista explica que a efetividade da aprendizagem se dá em um contexto no
qual o aprendiz esteja engajado em construir um artefato. Construir, portanto, é aprender fazendo, é
gostar do que se faz. Valente (1993) afirma que o computador pode enriquecer o ambiente de
aprendizagem, já que por meio da interação com os objetos desse ambiente o aluno pode se tornar
construtor de seu próprio conhecimento. Desse modo, o conhecimento não é transmitido para o
aluno, mas sim construído.
Papert (1985) afirma que as crianças possuem uma habilidade extraordinária para formular
teorias, as quais podem ser testadas empiricamente. É preciso entender que o pensamento
computacional requer um livre pensar, a criação e construção de conhecimento. E para melhor
entender como se dá a construção de conhecimento no caso da programação, Valente (2005)
apresenta o ciclo de aprendizagem, que permite identificar quais características os softwares
oferecem e como auxiliam, ou não, no desenvolvimento de atividades que favoreçam a construção

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

434

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

de conhecimento. O ciclo de aprendizagem se caracteriza por descrição-execução-reflexãodepuração.
A descrição caracteriza-se pela solução do problema proposto por meio de encadeamento de
comandos que são definidos pelo aluno ao programar. O computador realiza a execução desses
procedimentos, agindo de acordo com cada comando programado pelo sujeito. Apresentado o
resultado na tela do computador, o sujeito analisa o que o programa executou e faz uma reflexão
sobre essas informações. Se houver necessidade é feita a depuração ou alteração dos comandos.
Para Valente (2005), a perspectiva é espiral em vez de cíclica, uma vez que o ciclo se fecha,
já na espiral esse movimento dar-se-á em contínuo crescimento. A interação com o computador, por
meio da programação, facilita o modo do sujeito encontrar seus erros. Assim, oportuniza a
aprendizagem sobre um conceito envolvido na resolução de problemas. O sujeito pauta seu
pensamento de modo metacognitivo, ou seja, pensa sobre suas próprias ideias. Da mesma forma, o
educador consegue observar concretamente os pensamentos do educando, desde a organização até a
resolução dos problemas propostos.
PERCURSO METODOLÓGICO
Os procedimentos metodológicos da investigação foram definidos em função do objetivo e
do contexto da pesquisa. Tendo em vista que o objetivo geral do estudo foi o de relatar e analisar as
experiências pedagógicas com o uso de tecnologias, vivenciadas pelos vinte e quatro alunos de uma
disciplina do quinto semestre de um curso de Pedagogia, utilizamos estratégias de observação e
questionário.
As aulas do semestre foram acompanhadas por uma monitora que registrou suas
observações em diário de bordo. Os registros foram úteis porque possibilitaram construir uma
narrativa das aulas e oficinas.
Com o objetivo de captar as opiniões dos alunos com relação à participação nas oficinas, foi
aplicado um questionário de cunho avaliativo aos alunos, ao final do semestre letivo. O instrumento
foi instalado na web, na ferramenta Google Forms, o que permitiu a facilidade de acesso e
tabulação. As questões avaliativas objetivaram compreender o impacto das oficinas de Scratch e
Robô Kibo.
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AS OFICINAS
O objetivo da oficina de Scratch foi o de criar oportunidades para os alunos experimentarem
a dinâmica da linguagem computacional e perceberem que por meio dela podem aprender
estratégias importantes para resolver problemas, conceber projetos e comunicar ideias.
A oficina foi desenvolvida em quatro aulas de cento e vinte minutos. A primeira aula teve
início com uma conversa sobre a teoria do construcionismo de Papert (1985) para fundamentar os
conhecimentos que seriam desenvolvidos a seguir. Nesta introdução também foi lido e discutido o
texto de Campos (2017) o qual aborda o campo da robótica na educação no Brasil e identifica os
desafios relacionados ao uso das tecnologias computacionais como ferramentas que podem dar
suporte à criatividade na formação do indivíduo.
O acesso ao ambiente Scratch foi feito pela internet. Na página inicial do site, em português,
é anunciado que o usuário pode programar suas estórias, jogos e animações por meio de uma
linguagem de programação. O ambiente oferece a possibilidade de criar cenários e personagens,
bem como criar um roteiro para animá-los. Isso pode ser feito por meio de uma linguagem de
programação.
O primeiro contato com o ambiente foi direcionado para o reconhecimento da sua interface
gráfica, visando explorar as funcionalidades disponíveis. A tela do ambiente é ocupada pelos
seguintes espaços: palco ou área na qual pode-se visualizar a parte gráfica e animada do projeto;
área de scripts onde é possível programar; a paleta de blocos, ou seja, os comandos da linguagem de
programação que se apresentam em formato de blocos; a lista de atores que reúne as imagens que
podem aparecer no palco. Para programar é necessário arrastar os blocos de comandos, em
sequência, para a área de scripts. Para testar o programa e visualizar os movimentos programados é
preciso clicar em uma pequena bandeira ou botão de início.
Após o primeiro contato com as funcionalidades do software, os alunos foram estimulados a
desenvolver um projeto no qual deviam criar uma pequena história em quadrinhos no ambiente
Scratch. Por meio da proposta desafiadora, os alunos organizados em grupos, foram mobilizados a
pensar de forma criativa, a raciocinar sistematicamente e trabalhar em colaboração com seus
parceiros de projeto.
As aulas seguintes foram utilizadas para o desenvolvimento dos projetos. A aprendizagem
dos comandos, a escolha das personagens, o uso de sons e outros recursos foram ocorrendo de
forma contextualizada em função da diversidade de propostas. Durante esse percurso, os alunos
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foram orientados pela professora do curso e uma monitora convidada. A aprendizagem dos
comandos de programação ocorreu durante o processo criativo e foram sendo incorporados na
medida em que foram testados no contexto do projeto. A dinâmica de ensaio e erro e descoberta foi
a tônica das atividades de programação.
A oficina de Robótica Educacional foi desenvolvida por um professor convidado, o qual
apresentou o produto chamado Robô Kibo. O Kibo Robotics, nome em inglês, foi desenvolvido
para crianças de 4 a 7 anos, pelo DevTech Research Group, um grupo de pesquisa da Tufts
University, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Trata-se de um projeto baseado na tecnologia e
engenharia, do sistema STEM (sigla em inglês para Science, Technology, Engineering e
Mathematics, ou seja, em português, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). A ideia
original é unir conhecimentos dessas quatro áreas em torno da construção de algo que resolve o
desafio proposto.
O Kibo foi desenvolvido a partir de blocos de programação feitos em madeira. Ao interagir
com os blocos de madeira, a criança cria uma sequência de instruções, ou seja, um programa. Nessa
experiência, ela programa um robô autônomo, sem a necessidade de um computador. Para executar
o programa, a criança aperta um botão e o robô lê os códigos de barra dos blocos por meio de um
leitor incorporado. O Kibo lê esses códigos, armazena-os e executa o que foi programado.
Baseado em Campos (2013), o professor convidado iniciou a oficina tratando dos
fundamentos do construcionismo e dos pesquisadores relacionados, tais como Piaget, Vygotsky e
Papert. Explicou que a robótica educacional consiste em atividades que utilizam kits de montagem
compostos de peças, como sensores, motores, sucata, além de microcomputador e uma interface que
permita construir dispositivos que podem ser controlados e comandados por uma linguagem de
programação.
O professor apresentou também o detalhamento das etapas de um projeto de robótica,
tratado em Campos (2019): desafio, interesse ou problema a ser resolvido; pesquisa ou
levantamento das informações necessárias; planejamento e desenvolvimento de possíveis soluções;
escolha da melhor solução; construção do protótipo; teste e avaliação da solução; comunicação e
compartilhamento da solução. A proposta de um projeto desse tipo visa aliar ciência e tecnologia
no currículo.
A oficina teve início com o agrupamento dos alunos e a apresentação de um desafio ou
problema para cada grupo. A busca da resposta para o problema exigiu a criação de um contexto
por meio de uma história, o planejamento da solução, a programação dos blocos de madeira. Após
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este ciclo totalmente criativo, os grupos apresentaram os seus protótipos. Apesar da proposta inicial
ser a mesma para todas as equipes, as soluções foram diversificadas por conta dos referencias e
experiências característicos de cada grupo.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os dados aqui discutidos foram construídos no decorrer da pesquisa a partir das observações
das aulas desenvolvidas e por meio das respostas ao questionário aplicado aos alunos, entendidos
como sujeitos da investigação.
Para preservar a identidade dos alunos participantes, as respostas ao instrumento avaliativo,
mencionadas nesta análise, são identificadas com letras do alfabeto, de maneira aleatória. Em busca
da caracterização desses sujeitos depuramos que aproximadamente 45% dos alunos trabalham ou
estagiam no ensino fundamental e 35% na educação infantil.
No que tange ao conhecimento sobre os conceitos aprendidos na oficina de robótica
educacional, 66% dos alunos revelaram ter pouco conhecimento inicialmente e 29% nenhum
conhecimento. Portanto, 95% dos alunos puderam adquirir novos saberes sobre essa temática.
Em relação ao uso do Scratch, solicitamos aos alunos que respondessem sobre sua
motivação no uso dessa ferramenta com base nas oficinas do semestre: Antes de iniciadas as
oficinas, 33% já estavam motivados e depois delas 58% identificaram-se como possíveis usuários
do ambiente nos respectivos ambientes escolares. Durante as aulas dessa oficina, observou-se que
os alunos, no primeiro contato com o ambiente, externaram uma sensação de dificuldade, seguida
de um comportamento curioso e investigativo.
Em sua maioria, os alunos gostaram das oficinas, mas pensam que a adoção das práticas
adquiridas depende mais da decisão dos dirigentes das escolas nas quais trabalham. Se a escola não
estiver aberta à adoção de tecnologias, o docente fica impossibilitado de usar esses recursos.
Malacrida e Barros (2013) comentam que a falta de apoio pedagógico-administrativo é um forte
desestímulo ao uso das novidades tecnológicas pelos professores.
Ito e Howe (2018) sublinham que, muitas vezes – especialmente diante da quantidade de
novas tecnologias digitais diariamente inseridas na avalanche de informação da web –, os
professores não têm tempo para aprender novas tecnologias. Como modo de superar tal questão, os
autores sugerem convidar especialistas apaixonados por tecnologias para compartilhar seus
conhecimentos, vivências e experiências com os alunos. Exatamente o que ocorreu no contexto do
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curso, quando especialistas apaixonados por tecnologias foram convidados a ministrar as oficinas
apresentadas neste trabalho.
Os alunos declararam-se satisfeitos com as aulas práticas de robótica e Scratch. Todos
alunos revelaram que as experiências foram positivas. Algumas respostas exemplificam essa
satisfação:
Gostei muito das experiências, pois trouxe novas percepções nessa área que não
conheço muito e acho importante termos esse contato principalmente nesse campo da
tecnologia que cada vez cresce mais nas escolas (Aluno C).
Achei superinteressante as aulas práticas de robótica e Scratch, principalmente de
robótica porque a prática da oficina estava interligada com as aulas de robótica na
escola em que eu trabalho. Foi uma experiência incrível (Aluno F).

A prática das oficinas despertou nos alunos o reconhecimento da validade e importância das
mesmas. Percebe-se que vivenciaram a proposta construcionista de Papert (1985). As respostas das
alunas justificam essa premissa:
Gostei muito de poder estudar a teoria desses conceitos e principalmente poder
conhecê-los na prática, e perceber como os alunos aprendem com essa proposta
(Aluno M).
Gostaria de continuar tendo essas experiências práticas, para entender como os alunos
aprendem (Aluno E).
Gostei bastante. Uma coisa é você saber que existe ou até mesmo saber que algumas
pessoas utilizam este recurso, outra coisa é você saber utilizar e criar suas próprias
experiências (Aluno H).

Como forma de avaliar a disciplina, os alunos foram questionados sobre a utilidade dos
conceitos trabalhados nas oficinas. Os conceitos foram úteis para todos os alunos. Alguns
reconheceram que modificaram a forma de ver a relação entre a tecnologia e a educação, superando
velhos preconceitos. Destacamos algumas respostas:
Sim, foram conceitos novos e que serão muito utilizados. A cada dia a tecnologia está
mais presente no nosso cotidiano (Aluno G).
Considerei os conceitos trabalhados neste semestre muito importantes, fazem a gente
pensar, eu adicionaria mais conceitos relacionados à programação, pois achei muito
interessante (Aluno N).
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Os conceitos trabalhados ao longo do semestre com certeza foram úteis, pois mudaram
a minha perspectiva sobre a tecnologia nas escolas, que concluo agora ser de extrema
relevância na formação do indivíduo na atualidade (Aluno L).

CONCLUSÕES
O Relatório Unesco (2008) trata das competências em tecnologia da informação e
comunicação para professores. Entre as competências apresentadas, o relatório destaca a questão da
qualificação dos docentes para integrar as tecnologias ao ensino e aprendizagem.

Com esse

objetivo, as oficinas com conteúdos tecnológicos foram ofertadas aos alunos de Pedagogia e
procuraram proporcionar experiências para oportunizar o conhecimento do pensamento
computacional.
Esta pesquisa procurou conhecer como os alunos de Pedagogia reagiram às oficinas sobre
robótica e programação em Scratch. O estudo trouxe informações à respeito da importância desses
conteúdos para os futuros professores e sobre a possível adoção dessa tecnologia em suas práticas
docentes. As reações foram positivas no sentido de aprovarem os conhecimentos adquiridos por
meio das experiências práticas, porque tiveram a oportunidade de refletir sobre o processo de
construção do conhecimento, explicado pela teoria construcionista de Papert (1985).
Os resultados animadores dessa experiência didática estimularam os professores da
disciplina Novas Tecnologias em Educação a repetirem as oficinas realizadas, bem como
expandirem o conteúdo com o objetivo de trabalharem a fluência tecnológica de seus discentes.
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Resumo
Este artigo apresenta uma pesquisa realizada com alunos do quinto semestre do curso de Pedagogia de
uma universidade confessional da cidade de São Paulo, com o objetivo de investigar o impacto das
experiências vivenciadas nas oficinas de robótica e Scratch, ofertadas nas aulas da disciplina Novas
Tecnologias e Educação. As questões de tecnologia desenvolvidas no semestre letivo focaram o
pensamento computacional e o construcionismo, os quais são explicados pelos teóricos Seymour
Papert, Mitchel Resnick e Armando Valente. Essas temáticas têm sido consideradas como assuntos
inovadores porque abordam o aprender fazendo. Representam também um avanço no conhecimento
do professor que precisa desenvolver sua fluência tecnológica. Tendo em consideração que o curso de
Pedagogia deve manter um espaço de formação propício a preparar o futuro educador para os avanços
da fluência tecnológica, este estudo relatou as oficinas ofertadas para os alunos, bem como analisou as
percepções dos participantes no tocante à validade e aplicação dos conteúdos tratados. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, a qual utilizou técnicas de observação, registro narrativo das
experiências vivenciadas e questionário avaliativo da disciplina, postado na internet, para a coleta dos
dados da investigação. A pesquisa buscou entender como os alunos participaram no curso, como os
conceitos foram aprendidos por eles e como tais conceitos puderam contribuir para a formação do
perfil do futuro docente. A análise interpretativa foi desenvolvida com base nos dados construídos no
decorrer do percurso da referida disciplina. Os resultados mostraram que as experiências vivenciadas
puderam contribuir para a formação das futuras docentes, bem como expandir sua fluência tecnológica.
Palavras-chave: Formação docente; Fluência tecnológica; Construcionismo; Robótica; Scratch.
AS CRIANÇAS E A ESCOLA: PRÁTICAS PELA SUPERAÇÃO DO ENSINO INSTRUCIONAL
Ana Lucia Werneck Veiga – PPGE/UFJF
Adriana Rocha Bruno – UNIRIO/ PPGE/PPGP-UFJF
Octavio Silvério de Souza Vieira Neto – PPGE-UFJF

INTRODUÇÃO
Há uma reflexão que nos persegue, nós que nos debruçamos sobre os temas afins à educação
formal: que escola desejamos e que pessoas queremos formar? Os modos de vida se modificam e,
com eles, as necessidades de cada época. A ciência e a tecnologia podem servir a propósitos
formativos, de maneira que possamos construir paulatinamente um mundo mais justo, menos
desigual, de pessoas mais capazes de fazer dele um lugar menos duro e difícil.
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As pesquisas e estudos realizados pelo grupo de pesquisa a que pertencemos, investigam
temas que acompanham essa época de contradições e de velocidade, um espaço e tempo
cibercultural, de coabitação da tecnocultura na cultura contemporânea (LEMOS, 2008). Debates,
dentre outros, acerca da escola como espaço fechado, obrigatório e disciplinador, e suas relações
com a vida de crianças e jovens acostumados cada vez mais com maneiras múltiplas de viver seus
cotidianos, em meio a eventos imediatos e também virtuais. Nos modos de se fazer escola, quais
têm sido as "invenções" para que se retire das teorias aquilo que vislumbramos colocar em prática: a
promoção da autonomia e desenvolvimento humano?
Neste texto pretendemos compartilhar algumas reflexões das docências na Educação Básica,
gestadas na experiência dos autores e alicerçadas na pesquisa desenvolvida na tese de Doutorado,
que se realizou por meio de estudos no Exterior (modalidade sanduíche), pela Universidade do
Porto (processo CAPES número 88881.132898/2016-01).
O objetivo deste texto é apresentar o caso da prática pedagógica de uma escola de educação
básica, A Voz do Operário da Graça - Lisboa/Portugal, e vivências de estudantes neste contexto,
considerando que na pesquisa original buscaram-se experiências de superação de modelos
hegemônicos de escola. Analisa-se também a inter-relação das tecnologias digitais, artes e
conteúdos curriculares, uma vez que promove aquela superação fugindo da habitual segregação
dessas dimensões na vida escolar.
Os autores são mobilizados pela inquietude e pela busca incessante de localizar
experiências/movimentos de superação do ensino instrucionista em que se prima pela centralidade
do professor, as reproduções e a transmissão de conteúdos (BRUNO; PESCE; BERTOMEU, 2012).
A CIBERCULTURA E A NECESSIDADE DE UM NOVO OLHAR FORMATIVO
Considerando o cenário político-econômico e social no qual estamos inseridos, em tempos
de cibercultura, pensar a educação e os desdobramentos das possibilidades de (con)vivência em
ambiências formativas que se desdobrem na esfera social é, sem sombra de dúvidas, uma das tarefas
mais significativas para a pesquisa nas Ciências Humanas. O que nossas pesquisas e experiências
têm apontado é que boa parte da sociedade ignoram as questões básicas do trabalho que grupos de
pesquisadores/docentes vem edificando em prol de uma educação que valorize a qualidade
formativa dos processos democráticos educacionais e o desenvolvimento das dimensões ontológica,
epistemológica e ética dos seres humanos e a consequente, condição de autonomia, liberdade e
felicidade dos sujeitos, na contemporaneidade.
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Ao se tentar compreender o estado de coisas que constituem esta realidade variegada e
complexa como a conhecemos, em suas perspectivas político, econômico, social e cibercultural,
delineiam-se significativas mudanças na condição de existência da humanidade. Foi na
Modernidade que a igualdade do indivíduo, que na Grécia era entendida como o direito à liberdade
e à felicidade, deixaria de ser o foco dos indivíduos diante das disputas político-econômicas,
criando abismo entre o que distinguia a esfera pública e a esfera privada. Restaria um Estado-nação,
nem público, nem privado e que privilegiaria, unicamente, os princípios político-econômicos das
nações envolvidas (ARENDT, 2019), em detrimentos da diferença, da criação, da liberdade e da
felicidade dos sujeitos. Estes eventos, que marcam sobremaneira as principais mudanças no campo
das produções humanas, nos fazem entender que vivemos o auge de uma mudança de eras e de
significativas transformações político-econômicas e sociais, marcadas pelo paradigma imunológico
(HAN, 2017) e as transformações tecnológicas, originadas há pelo menos meio século atrás.
O resultado deste processo fica-nos visível quando nos habituamos a enxergar os seres
humanos como isentos da capacidade do produzir e do agir (instância de liberdade na vida pública
Grega) na sociedade, relegando-os à simples condição de animal laborans, como vem sendo
experimentado pelos indivíduos no capitalismo tardio: um ser humano que “não requer a presença
de outros, mas um ser que trabalhasse em completa solidão” (ARENDT, 2019, p. 27). Soma-se a
isto, o que os teóricos vêm apontando como sendo o apogeu da técnica na vida social humana, a
Cultura Digital, que faz emergir um torvelinho de informações, uma intensa velocidade e
transformação dos saberes e da técnica e a brutal ressignificação dos atores sociais e de seus papéis
laborais em uma sociedade que se tornou complexa, híbrida, convergente, ubíqua, interconectada,
um espaço e tempo de uma realidade e de saberes não-totalizantes, o que levou Han (2017) a dizer
que vivemos em uma Sociedade do Cansaço, em que os indivíduos, afeitos à lógica do excesso de
positividade, se tornam sujeitos de desempenho e de produção, empresários de si mesmos, senhor e
soberano de si mesmos, um animal laborans adoecido.
É nesta sociedade, complexa e cibercultural, que se alinha a importância das investigações
do grupo de pesquisa em torno da questão: que escola desejamos e que pessoas queremos formar?
Este se tornou um caminho necessário para compreendermos os processos formativos que
intensifiquem as experiências/movimentos de superação do ensino instrucionista, por meio das
(con)vivências em ambiências formativas diferenciadas, como se segue com os resultados da
pesquisa.
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(COM)VIVÊNCIA EM AMBIÊNCIA FORMATIVA
Estudantes! Uma condição social muito peculiar e específica, "um grupo social diferenciado
que é afetado pelo fato de ser escolarizado” (SACRISTÁN, 2005, p. 108). Em escolas que tentam
romper com as "tradições" históricas de modelos hegemônicos, daquilo que Paulus (2013)
denomina de "formas hegemônicas de relacionamento", buscou-se o lugar da criança e sua vivência
pela con(vivência) em contexto escolar. Tais vivências são as significações produzidas tais quais as
caracteriza Vigostki (1935/ 2010), numa abordagem histórico-cultural, que entende como unidade
os traços de caráter e as relações disso com dado acontecimento.
O termo vivência é a tradução perejivanie, trazido dos estudos de Vigotski. A perejivânie é a
unidade sobre a qual é difícil dizer se representa a influência do meio sobre a pessoa ou uma
peculiaridade da própria pessoa. A perejivânie constitui a unidade da personalidade e do entorno tal
como figura no desenvolvimento. Portanto, no desenvolvimento, a “unidade dos elementos pessoais
e ambientais se realiza em uma série de diversas vivências da criança” (VIGOTSKI, 1996, p. 383).
Nessa convivência, foi possível observar que, tentando superar modelos hegemônicos de
escola, estavam convergindo na prática pedagógica as tecnologias digitais, as artes e os conteúdos
curriculares, aspecto comum na escola investigada. Ainda que observemos a "cultura
curricularizada" como Sacristán (2005) define a escola, com a intenção de promover a autonomia
dos estudantes, as escolas da pesquisa pretendiam estabelecer uma renovação de práticas.
A escola A Voz do Operário da Graça localiza-se no centro histórico de Lisboa e nesse
momento da pesquisa (junho de 2017) operava algumas modificações em seu projeto pedagógico
com vistas a promover maior poder de decisão e participação dos alunos na vida escolar. Na
passagem do ano letivo de 2017 para 2018, segundo a coordenadora pedagógica do segundo ciclo
(que engloba do quinto ao nono anos de escolaridade), havia uma busca pelo equilíbrio entre o
interesse dos alunos e o currículo externo. Trata-se de uma escola privada (Sociedade de Instrução e
Beneficência, nos documentos da escola).
Segundo o diretor pedagógico, e também informações do Jornal da escola que é produzido
mensalmente, havia uma reorganização profunda do funcionamento do segundo ciclo de estudos
através da extinção das turmas de nivelamentos por séries e idade, funcionando majoritariamente
por projetos de investigação e sua comunicação, "tempos de trabalho autônomo" e progressivo
afastamento do uso exclusivo de manuais. Há uma filiação da escola ao Movimento da Escola
Moderna Portuguesa (MEM), referência para o que caracteriza em grande parte a organização do
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trabalho pedagógico nesta escola. Segundo Niza (2017), nesta perspectiva o trabalho do professor é
conduzir para que o aluno não se perca. As reflexões que se fazem e seus resultados são
comunicados para que possam ser replicados ou revistos pelos colegas e o currículo, o percurso de
aprendizagem, é flexibilizado por trabalhos de projeto que sustentam este caminho (como cópias da
imagem daquilo que se projetou). No âmbito do modelo pedagógico do MEM, o aluno organiza sua
vida e o professor se coloca à disposição num determinado horário, articulando-se trabalho de
aprendizagem, trabalho curricular compartilhado, organização e gestão em conselho de cooperação,
circuitos de comunicação e trabalho autônomo.
No início do ano letivo (2017/2018), o segundo ciclo organizava-se por áreas integradas, não
disciplinares (por exemplo, A1 integrava Português, Inglês, História e Geografia de Portugal). Em
Tempo de Estudo Autônomo/Tempo de Projeto (TEA/TP) os alunos escolhiam o tema a ser
estudado e também momentos de apoiar aos alunos em suas dificuldades (PEREIRA, 2017). No
quadro de horários da turma B do segundo ciclo (que misturava alunos de quinto e sexto anos) estão
presentes as áreas integradas em que mais de um professor da área está presente, também educação
visual, tecnológica e TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) que compõem educação
artística e tecnológica. Há também tempo para a Expressão Dramática (teatro), Formação Cívica
que consiste em Conselho de Cooperação, Educação Musical, Educação Física e Línguas.
Segundo Pedro (10 anos), aluno da escola, o Conselho de Cooperação Educativa é “um tipo
de Assembleia”, em que se discutem assuntos relacionados a regras e atitudes, relacionamentos,
conflitos e também se socializam curiosidades, pequenas pesquisas e ideias de projetos colocados
no “Diário de Turma” (painel afixado na sala de aula). Matilde (11 anos), também aluna da escola,
diz que antes havia mais manuais, que a professora oferecia folhas com matéria, mas que agora há o
PIT (Plano Individual de Trabalho). Para Isabel (9 anos), recém-chegada na escola, essa
organização do trabalho pedagógico soava estranho, já que na outra escola “a professora é que
escolhia o que é que íamos estudar [...] a professora escrevia coisas no quadro e [...] utilizava os
manuais de quinto para fazer exercícios do quarto, ou exercícios de quinto para nós copiarmos [...]”.
González (2002), esclarece que o PIT juntamente com o Conselho de Cooperação Educativa
são instrumentos e técnicas organizadores do trabalho pedagógico e de aprendizagem que se
flexibilizam diante de cada realidade escolar e auxiliam os alunos na regulação e auto-regulação dos
seus trabalhos de aprendizagem. O PIT seria uma importante ruptura com a metodologia tradicional
propiciando a diferenciação ao invés do ensino simultâneo em que se educam todos como um só.
Pretende-se que, ao se elaborar o PIT, os alunos conversem e negociem entre si. Já o Conselho de
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Cooperação Educativa poderia ser entendido como possibilidade de desenvolvimento social e
moral. Segundo Gonzalez (op cit), a potencialidade desses instrumentos está na inclusão,
acolhimento, partilha do poder no desenvolvimento curricular e apropriação de mapas de
monitoramento como registros coletivos que ajudam o professor a orientar os alunos. Estes aspectos
da dinâmica pedagógica serão ilustrados adiante pelos estudantes da escola.
Através da imersão e da pesquisa narrativa, os relatos das crianças foram os elementos
condutores para se compreenderem as relações das crianças com a escola nesses movimentos de
renovação. No processo de reconstrução de sua participação no movimento de sua escola, na
superação do ensino instrucionista e, neste texto, fazendo um recorte para a convergência que se
operava entre tecnologia, educação e comunicação, Pedro, de 10 anos, tem em sua grade de
atividades educação musical, educação tecnológica, línguas, tempo de estudo autônomo, educação
visual, expressão dramática e etc. Sua escola, A Voz do Operário da Graça, Lisboa/Portugal, é
integrante do Movimento da Escola Moderna Portuguesa, como já mencionado, cujo fundamento
pedagógico ancora-se no paradigma da comunicação cujo intento é colocar "o sujeito no seio de
uma comunidade que com ele partilha um patrimônio cultural comum" (COSME; TRINDADE,
2013, p. 43). Esse paradigma funda-se na premissa da superação do paradigma da aprendizagem
cujo modelo de ensino é pela descoberta e autossuficiência dos alunos, e do paradigma da instrução
centrado no saber inquestionável e no poder disciplinar.
Sendo a base do trabalho da escola o Conselho de Cooperação Educativa como
possibilidade de desenvolvimento social e moral e referência de trabalho pedagógico, Pedro tem a
possibilidade de participar e opinar sobre aspectos da vida escolar. O Conselho de Cooperação
Educativa, no caso da escola de Pedro, compõe "formação cívica" do currículo da escola. O diretor
pedagógico comenta:
Podemos encarar isso sob uma dupla perspectiva que tem a ver com a aprendizagem
dos miúdos a serem autônomos não é, essa é uma coisa, e criadas as condições não me
parece que existam problemas nisto. [...] Esta que foi a dificuldade, foi: queremos de
um momento para o outro pedir para os miúdos se organizarem autonomamente, isto
tem que ser uma transição faseada não é?[...] Porque senão mais tarde, trata-se no
fundo, na nossa concepção trata-se no fundo dos miúdos aprenderem a tomar decisões
e a fazer opções, não é? Porque isso só se aprende se eles puderem escolher, porque
senão nunca vão aprender e nunca vão conseguir fazer. Por outro lado, a maior
dificuldade tem a ver com a articulação entre os profissionais porque infelizmente
aquilo que se constrói é que nós andamos de costas voltadas uns para os outros, não

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

446

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

é?e olhamos para nós próprios, sozinhos não é? e não conseguimos ver o coletivo não
é?quer o coletivo de professores, quer o coletivo de alunos, quer o coletivo individual
onde todas estas pessoas se inserem. (Trecho de entrevista com o diretor
pedagógico,29/ 09/ 2017)

Dessa maneira, o Conselho de Cooperação Educativa se configurava como uma proposta da
equipe pedagógica para viabilizar maior participação e decisão dos alunos na construção de
propostas de estudo, de relacionamento e da vida escolar como um todo. Caracteriza-se como uma
estratégia que deve auxiliar o aluno na regulação e auto-regulação de seus trabalhos de
aprendizagem, segundo González (2002). No momento da pesquisa a escola colocava em prática
algumas mudanças em sua rotina, para, paulatinamente, fazer com que a centralidade do professor
se atenuasse como, por exemplo, a redução do tempo por disciplinas, a inserção de tempos por áreas
integradas em que estavam dois/três professores ou dois professores e uma psicóloga e a
organização não por turmas fundadas no critério de ano de escolaridade, mas turmas mistas com
alunos de 5º e 6º anos. Além disso alguns dispositivos pedagógicos para o trabalho autônomo sob
orientação do professor: os Planos Individuais de Trabalho (PIT) e o Tempo de Trabalho Coletivo.
Pedro, juntamente com Mateus e Isabel,dizem o seguinte:
Pedro: Nós temos o Diário de Turma que a maioria das outras escolas não tem, é um
modo de resolver os problemas entre nós.
Pesquisadora: Esse é um modo de resolver os problemas né.
Pedro: Sim, é modo de assembleia, pronto. O grupo todo tenta resolver uma certa
coisa.
Mateus: Há muitas das vezes que nós tomamos decisões. Eu à terça-feira tenho uma
decisão, não sei, uma tarefa, uma nova tarefa para a sala, eu ao invés de ter com a
professora escrevo no “proponho”, no Diário de Turma, e depois na sexta ou então na
segunda vimos a proposta.
Isabel: No colégio, antes, não havia isso [Isabel se refere à escola que freqüentava
antes de ingressar nesta]. Nós tínhamos que falar com o adulto e o adulto resolvia as
coisas na aula, mas no colégio nós falávamos com auxiliares e às vezes resolvíamos
sozinhos. Mas às vezes os meninos tratavam-nos mal ou iam para um sítio que não
deveria, e ficavam de castigo... Pronto. (Trecho de interação em Roda de Conversa em
28/ 09/ 2017)

Esses suportes para o trabalho em cooperação serviam para compartilhar pontos de vista,
discutir conflitos e regras. Tratava-se de instrumentos culturais para a atividade coletiva e interação
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social. Para decidir e encontrar caminhos todos se valiam deste contexto de interação na forma de
pequenas proposições articuladas ao trabalho de pesquisa por projetos de disciplinas e de áreas de
conhecimento, cada projeto escolhido pelos alunos tinha duração de três meses.
AS PRÁTICAS DOS SUJEITOS
O trabalho é colegiado, os alunos assumem o protagonismo junto com seus professores e
demais colegas, ou seja, o protagonismo não está nem de um lado e nem de outro. Em Tempo de
Estudo Autônomo e Tempo de Projeto, por exemplo, os professores sugeriram dois temas: Lisboa
no século XVIII (Terremoto de 1755) e a História da escola. Os alunos escolheriam um desses
temas para seus estudos e comporiam grupos de trabalho. São temas interdisciplinares
contemplando conteúdos do currículo externo. Abaixo trecho de anotações de campo:
A professora referência em matemática registra no quadro branco a proposta de
projeto já iniciada sobre o Terremoto em Lisboa no ano de 1755. E vai colhendo
sugestões dos alunos ao passo que insere ideias também. [...]Um aluno disse que
poderiam fazer uma maquete. Põe no quadro: terremoto (“terramoto”) - A) Lisboacomo era a cidade antes e depois? (Organização das casas e das ruas). Como era logo
depois e depois da reconstrução (essa parte acho que os alunos que falaram), B)
Hábitos do dia a dia - vestiário (como se vestiam e classe social) e higiene (quais os
hábitos nessa época), alimentação (ciências), C) Política - quem era o rei e quem era o
Marquês de Pombal (quem foi a equipe responsável pelo projeto da cidade e quanto
tempo demorou - isso os alunos falaram), D) Caracterização do terremoto: poderão
haver outros? (Essa pergunta os alunos falaram). A professora propõe que se possa
fazer miniprojetos - matemática: número de mortos por exemplo. (Nota de campo de
21/ 09/ 2017)

Dessa maneira, era nessa troca que foi observada a construção dos subtemas do Projeto
Lisboa no século XVIII – Terremoto de 1755 em TEA/ TP; propostas para projeto em Educação
Musical a partir da proposta da professora sobre gêneros musicais discutindo sobre que formas
veiculam música (rádio, televisão, internet, MP3/ MP4 – novas tecnologias), o que os alunos já
sabem e o que querem saber, com o registro dos compositores, bandas, evolução da música ao
longo dos tempos. Assim foi também num dos tempos de Inglês em que a professora colhia temas
de estudo junto aos alunos: Castelos e Fortalezas, “os avozinhos” (termo usado pelos alunos para
designar os antepassados), a arte, a mitologia, o cinema/ legendagem: quem inventou, onde se
projetam os filmes. Havia uma sugestão de se trabalhar um tempo em TP para os artigos do jornal a
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serem elaborados pelos alunos, então um dos alunos levanta a proposta de escrever sobre o
programa de computador pelo qual se interessa e pelo assunto dos celulares ficarem recolhidos na
caixa durante o tempo das aulas (eles poderiam ser usados para fins do estudo), criando-se assim
uma secção de Tecnologia.
Pedro, Matilde, Isabel, Mateus e Margarida foi o grupo de trabalho acompanhado na
pesquisa. Matilde e Isabel escolheram estudar o tema Terremoto em Lisboa de 1755, escolhendo
dentro disso o subtema "Política": quem era o rei e quem era o Marquês de Pombal, quem foi a
equipe responsável pelo projeto da cidade e quanto tempo demorou.
Pedro escolheu o subtema A) Lisboa- como era a cidade antes e depois? Organização das
casas e das ruas. Como era logo depois e depois da reconstrução; Margarida escolheu o subtema B)
Hábitos do dia a dia - vestiário (como se vestiam e classe social) e higiene (quais os hábitos nessa
época), alimentação (ciências); já Mateus ficou no subitem E) Medidas de segurança: quando
ocorre um terremoto, quais medidas foram tomadas pelas pessoas naquele dia; quais as medidas
mais adequadas; que outras medidas poderiam ter sido tomadas (os alunos foram propondo isso
com ajuda da professora). Nesse processo, os professores teriam acesso aos trabalhos dos alunos
por e-mail.
Pedro diz que o Diário de Turma é uma forma de o grupo todo resolver “uma certa coisa”,
“problemas entre nós”. Mateus (12 anos) diz que “há muitas das vezes que nós tomamos decisões
[...] escrevo no ‘proponho’, no Diário de Turma, e depois na sexta ou então na segunda vimos a
proposta”. As propostas surgiam como socialização de opiniões ou tarefas pontuais, registradas no
Diário de Turma. O grupo avaliou que nem sempre se fazia bom uso do Diário de Turma. Mateus
explica ainda que “há pessoas que escrevem coisas sem nexo no Diário tipo coisas que se pode
resolver entre nós [...] escrevem muito sem vir falar com aquela pessoa.” O Diário de turma seria a
instância de decisão mais alta ou exposição última dos problemas para o coletivo da turma. Expor
problemas seria a última via decisória.
É possível observar, então, o movimento de integração de ideias, espaços, tecnologias,
pessoas, perspectivas, projetos? A busca por caminhos na escola inclui os produtos do trabalho e os
usos da linguagem criando condições que revelem motivos, emoções e necessidades como discute
Vigotski (2003)? Estaríamos contemplando o que se denomina de educação híbrida conforme
elabora Bruno (2016) na abertura de processos inclusivos e da mobilidade? Como equacionar o
desafio da escola considerando que há uma cultura curricularizada que se define por algumas
invariáveis que delineiam a escola com certo número de alunos sob responsabilidade de adultos?
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Será que as atividades de vigiar, ensinarne cuidar, junto com a leitura e a escrita como bases da
atividade escolar, e outras tantas práticas pedagógicas da modernidade, definem formas de estar
com os outros conforme Sacristán (2005) debate a cultura escolar na contemporaneidade?
Tais questões merecem muita reflexão e debate. Não desejamos respostas às questões, mas
que pensemos, diante do que foi partilhado neste texto, nas potencialidades e no que é possível,
posto que tem sido desenvolvido nas escolas.
PARA NÃO CONCLUIR
Nos contextos escolares pesquisados, e inclusive na escola do Pedro e seus colegas, há
características em comum na busca por novos caminhos na educação escolar: gradativo rompimento
das classes seriadas, professores trabalhando menos sozinhos e por disciplinas integradas,
levantamento dos interesses e sonhos das crianças e articulação com os conteúdos curriculares,
dentre outros. Paulus (2013) discute a escolarização e seus projetos de trabalho e aspectos das
relações de poder, as concepções de aprendizagem subjacentes e as relações com o saber, conjunto
de coisas que o ajudam a elaborar o conceito de formas escolares. Seriam modos de se desenvolver
a relação pedagógica entre indivíduos. Nos movimentos de deslocar a centralidade do aluno para a
negociação no grupo, o autor acredita que se viabiliza uma comunidade de aprendizagem,
ampliando para as relações de uma dialética com o saber. Dessa maneira a produção do
conhecimento no seu processo de aprendizagem escolar poderia se dar em torno da autoria.
Refletindo, então, as perguntas apresentadas anteriormente, há certas condições que
modelam a figura do aluno e do professor como categorias sociais que ajudam a definir a escola e
alguns movimentos que recriam essas imagens com a intenção de que se promova maior
participação e implicação dos alunos na vida escolar. Abrir um leque de possibilidades de escolhas
seria possível num contexto em que obrigações curriculares se fazem presentes?
Pedro tem possibilidades de escolha dentro de algumas propostas anteriormente discutidas
pelos professores que sejam referentes a tarefas, aos temas de pesquisa, aos colegas com quem quer
firmar parceria no estudo e socializando suas emoções e insatisfações parece ter sido um valor
relevante na possibilidade de participação e intervenção dos meninos e meninas na escola.
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Resumo
O objetivo deste artigo é apresentar o recorte de uma pesquisa desenvolvida e publicada em uma tese
em 2018, que relata as práticas pedagógicas de uma escola de educação básica, A Voz do Operário da
Graça - Lisboa/Portugal, e vivências de estudantes neste contexto, considerando que na investigação
original buscaram-se experiências de superação de modelos hegemônicos de escola, pautados pelo
instrucionismo. Analisa-se também a inter-relação das tecnologias digitais e da cultura digital, artes e
conteúdos curriculares, uma vez que promove aquela superação fugindo da habitual segregação dessas
dimensões na vida escolar. Debates, dentre outros, acerca da escola como espaço fechado, obrigatório e
disciplinador, e suas relações com a vida de crianças e jovens acostumados cada vez mais com maneiras
múltiplas de viver seus cotidianos, em meio a eventos imediatos e também virtuais, são tratados e
tensionados. O conceito de vivência (perejivânie), de Vigotsky, permeia o texto, compreendendo-o como
a unidade da personalidade e do entorno tal como figura no desenvolvimento humano, integrando o
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ser e o meio social. Os autores são mobilizados pela inquietude e pela busca incessante de localizar
experiências/movimentos de superação do ensino instrucionista. As discussões e dados apresentados
explicitam, por meio das vozes dos alunos/as, da gestão da escola e do olhar da pesquisadora, as
vivências, e práticas docentes e discentes, que buscam suplantar a centralidade do professor - visão
moderna de educação. As análises empreendidas pelos autores trazem o protagonismo partilhado como
possibilidade de descentralização, e a cultura digital em meio às ações pedagógicas produzidas na
construção do conhecimento contemporâneo.
Palavras-chave: Vivências Formativas. Cultura Digital. Práticas Transformadoras. Superação do
Instrucionismo.
LINGUAGENS HIPERMIDIÁTICAS E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
CIÊNCIAS HUMANAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Maria José da Silva Dias – UNIP
Lucila Pesce – UNIFESP

INTRODUÇÃO
A pesquisa de mestrado acadêmico em educação focou o tema das políticas públicas
voltadas à formação de professores da educação básica atuantes no ensino fundamental II e no
ensino médio, criadas e implementadas no Estado de São Paulo. A investigação ocupou-se das
políticas que abrangem ações formativas voltadas para a integração das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC) às práticas educativas. O objeto empírico aqui apresentado
adotou como referência os cursos e orientações técnicas efetivadas por meio de uma Diretoria de
Ensino (DE) localizada na Região Metropolitana de São Paulo.
Considerou-se como ponto de partida a premissa de que a escola se configura como campo
de disputa política em que coabitam atores diversos que constituem um complexo conjunto de
interesses. Ainda que o embate político varie em determinados momentos históricos, a escola
permanece como lócus no qual são consolidados os interesses de grupos hegemônicos, sobretudo, a
partir da Reforma do Estado na década de 1990.
A presente pesquisa visa investigar as possíveis apropriações e formas de ressignificação das
linguagens hipermidiáticas nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na formação
continuada de professores de ciências humanas da educação básica. Uma justificativa de natureza
pessoal se adiciona: ao longo de suas respectivas trajetórias profissionais, ambas as pesquisadoras
têm se deparado com diversos e contraditórios discursos sobre e para a educação escolar, pelo fato
de se materializarem em um “mercado de formações”, cuja demanda formativa talvez não
contemple as reais necessidades do corpo docente e dos demais atores sociais por ela diretamente
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afetados. Nas tessituras de autores como Imbernón (2011), Gadotti (2012), Nóvoa (1999), Freire
(1996), Giroux (1997), Gatti e Barretto (2009) notabiliza-se a preocupação com um modelo de
formação que aspire à preparação do professor para fazer frente aos inúmeros desafios impostos
pelos sistemas educativos nos contextos socioculturais hodiernos.
O estudo também considera as ideias de Pretto (2012), Santaella (2004), Bonilla e Pretto
(2015), relativas ao advento de novas formas de construção de subjetividades decorrentes das
constantes transformações advindas das linguagens hipermidiáticas e da ampliação do acesso à
internet. Freire (1996), não se referindo especificamente às tecnologias, defende a formação
permanente de professores, em função do reconhecimento da condição “inacabada” do ser humano,
da sua “inconclusão”, circunstância cuja consciência justificaria a efetivação de processos
formativos constantes ao longo da trajetória do educador. Depreende-se, portanto, que, para os
professores que utilizam as TDIC, a aprendizagem vem assumindo importância progressiva, assim
como os processos formativos se consubstanciam em possibilidades para inseri-las no espaço
escolar e nas demais esferas societárias.
O PROBLEMA, O RECORTE TEMPORAL E O REFERENCIAL TEÓRICO
Com base no exposto delimita-se o problema da pesquisa: Quais são as contribuições dos
programas de formação continuada de professores, emanados da SEE - SP e efetivados em uma DE
da Região Metropolitana de São Paulo, para o fomento e a integralização das linguagens
hipermidiáticas, de forma crítica e reflexiva, nas aulas das disciplinas da área de ciências humanas
do Ensino Médio?
As diversas análises que servem como fonte de discussão para a pesquisa estão situadas em
uma perspectiva crítica sobre o caráter social da educação. Nessa chave analítica, a compreensão de
Paulo Freire acerca dos dilemas educacionais contemporâneos demonstra elevada potencialidade,
uma vez que suas complexas reflexões aliam elementos estruturais da formação dos projetos
educacionais brasileiros. Freire destaca-se como basilar para a investigação crítica dos
condicionantes tecnológicos e técnicos no contexto nacional, sendo este marcado pelo conflito
constante entre projetos progressistas e reacionários. A proposta pedagógica de Freire (1996)
fornece aos educadores um conjunto de saberes/ações a partir dos quais, por meio de processos
educativos, eles podem atualizar as demandas particulares por emancipação humana. Na acepção
freireana e em outros autores da linha crítico-reflexiva selecionada, as tecnologias encontrariam
possibilidades diversas de aplicação para a formação continuada de professores e estudantes,
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resultando em uma maneira de ampliação dos saberes e das práticas pedagógicas. A ponte crucial
entre as formas existentes e novas de conhecimento e experiência em qualquer empreendimento
educacional é o diálogo. Além das ações dialógicas como categoria fundante para a sustentação de
ações formativas e a inclusão das necessidades dos sujeitos sociais, outras categorias do aporte
teórico freireano sustentam a argumentação, que se pauta ainda na conceituação de educação
permanente e de empoderamento.
Adotou-se como recorte temporal a criação, em 2008, do Programa Acessa Escola, que
abarca as escolas da rede estadual de ensino e tem como objetivo promover a inclusão digital de
estudantes, professores, funcionários da escola e comunidade, por meio da oferta de acesso a
computadores e à internet.

A pesquisa contemplou um levantamento das políticas públicas

implementadas nas instâncias da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da
Educação (EFAP) e de uma DE (por meio de seu Núcleo Pedagógico), referentes à formação
docente voltada à integração das TDIC à prática educativa dos professores de Ciências Humanas da
SEE/SP.
EDUCAÇÃO ESCOLAR NA CONTEMPORANEIDADE: QUESTÕES E INSURGÊNCIAS
Os atuais sistemas de comunicação transformam a relação tempo e espaço, possibilitando
novas formas de construção das narrativas sociais, culturais e políticas vivenciadas pelos diversos
atores sociais. Novas relações estão sendo constituídas nas teias do ciberespaço, como apresenta
Santaella (2004) no estudo do perfil cognitivo do leitor da hipermídia. A autora compreende essa
nova forma de consumo de informações a partir da figura do leitor de perfil imersivo, cuja
exigência de protagonismo difere do leitor de livros tradicionais. A escola ainda carece de
estratégias para abarcar as mudanças provocadas por esse movimento, que rapidamente transformou
e transforma diariamente as relações com a informação e seus desdobramentos. A respeito disso,
Bonilla e Pretto (2015) defendem um modelo de escola ativista, apresentando como possibilidade
para as comunidades escolares. Ao discorrer sobre o papel do professor no campo da cibercultura,
Pretto (2012) afirma que essas formas contemporâneas de socialização são responsáveis pela
imposição de desafios aos processos escolares e ao seu conjunto de sujeitos. O pesquisador e
ativista defende um modelo de formação profissional capaz de se metamorfosear junto ao campo de
ação do professor, no planejamento de suas práticas, por meio da inserção de elementos que
permitam facilitar a aprendizagem, provocando a cooperação e instigando a participação.
Experiências desenvolvidas por esses pesquisadores envolvem os pares produção/coprodução,
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autoria/coautoria. e são realizadas por professores e outros afiliados, por exemplo, em escolas da
rede pública do município de Salvador. Contudo, essa proposta continua pouco conhecida em
muitas realidades escolares do país.
Há que se levar em consideração outro aspecto geralmente negligenciado: é possível que o
internauta incauto não se atente a isso durante sua interação com os conteúdos disponíveis nas
mídias digitais, mas as tecnologias de comunicação não são neutras. Estudioso do importante papel
social da escola, Freire defende a necessidade de inserção da escola em seu tempo social e histórico
como exposto acima. A questão que inquieta Freire (1984) diz respeito a uma escola que, em parte,
ainda atende aos imperativos neoliberais e que, portanto, insere os conteúdos educacionais e os
diversos usos da tecnologia no âmbito político e não apenas no pedagógico. Caberia à escola e aos
sistemas escolares conviverem com as novas formas de construção de subjetividades e mediatizadas
pelos recursos midiáticos, considerando esses aspectos implicados. Tomando-se a escola como
instituição tradicionalmente detentora legítima da função de transmissão e disseminação de
conteúdos, é preciso questionar até que ponto é possível associá-la com outras formas de tratamento
dos conhecimentos provenientes da emergência de interações próprias à utilização de tecnologias
digitais em conexão com a internet. A escola é marcada tanto pelas práticas pedagógicas
tradicionais quanto pelas práticas afeitas à pedagogia progressista. De certa forma, ambas atuam
como mantenedoras de um projeto educacional que atende às propostas emanadas da reforma do
ensino, relacionadas com a racionalidade mercadológica e empresarial da educação.
FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE EM TECNOLOGIAS DIGITAIS: DESAFIOS
HODIERNOS
A formação continuada tem sido utilizada de maneira recorrente pelas políticas públicas
para compensar as limitações dos processos formativos iniciais (GATTI e BARRETO, 2009).
Apesar de diversos autores defenderem sua importância e reconhecerem a necessidade de processos
formativos contínuos como premissa essencial para mudanças dos padrões educacionais, são
distintas as maneiras de se concebê-los. Face aos discursos que tangenciam os sistemas educativos,
desde a reforma educacional da rede estadual da década de 1990, o enfoque empresarial ganha
proporções cada vez maiores e o sistema educativo é direcionado para a busca de eficiência. Temse, desse modo, a preferência pelos conhecimentos de supostos especialistas internacionais, em
detrimento do saber professoral. Como resposta ao processo neoliberal, que tende a padronizar os
modelos de formação docente, Nóvoa (1999), Imbernón (2011) e Freire (1996) preconizaram a
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substituição de uma pedagogia transmissora por uma pedagogia baseada no constante diálogo entre
os diversos atores existentes na comunidade escolar, de maneira a ampliar os espaços de
participação e a permitir a reflexão a respeito dos saberes que definem a prática escolar. Essa
compreensão demandaria uma nova maneira de lidar com a questão das formações e a chave para o
enigma, de acordo com os referidos autores, estaria na noção de formação permanente, que não
guarda relação com os aspectos racionais e técnicos subjacentes às formações comumente ofertadas.
Os autores críticos pelos quais essa pesquisa se pautou argumentam acerca de uma formação
voltada para a superação de modelos defasados, que não dialoguem com o professor, com seus
contextos educativos, com os problemas locais que afetam o docente nas suas práticas e demandas
em ambientes de mudanças e incertezas. Nóvoa (1999), Imbernón (2011), Freire (1996) e Contreras
(2002) sinalizam ser necessário refutar os reflexos da formação pautada puramente nas premissas da
racionalidade técnica, por consubstanciarem práticas que inibem e até impedem a autonomia do
professor, em decorrência da adoção do papel passivo de transmissor de conteúdos e trivial executor
de propostas pedagógicas preparadas por agentes externos. Pretto (2012), Bonilla e Pretto (2015),
Lemos (2011) consideram a escola o espaço privilegiado de diálogo com as formas de saberes
contemporâneos, pois é capaz de aglutinar as manifestações e orientar as produções elaboradas pela
cultura digital. Embora sejam distintos os tratamentos que esses autores conferem às mudanças
observadas na contemporaneidade, todos têm como consenso o fato de que as tecnologias digitais e
os ambientes de conectividade não cessam de transformar diariamente as relações com as
informações e seus desdobramentos. Pesce (2010) afirma que são muitos os desafios para a inserção
das tecnologias na educação e defende propostas para formação inicial e continuada de professores
com ações de mediação apoiadas na dialogia freireana, não se restringindo à formação para o uso
das TDIC apenas como artefato tecnológico. A pesquisadora sugere que há necessidade de rever
“tempos”, “espaços” e “demandas” da realidade do sujeito formando. As propostas por ela
apresentadas caminham à contramão do tom prescritivo que, em geral, tem sido assumido nas
formações para uso das tecnologias.
Almejando fazer frente aos condicionantes impostos pela formação inicial e até mesmo em
relação à escola, meios nos quais os professores exercem suas atividades e suas prescrições e
consequentes restrições, Imbernón (2011) propõe que a formação permanente do professor deve
levar necessariamente em conta sua experiência acumulada, de acordo com a oferta de processos
relativos às metodologias de participação, observação, estratégias, comunicação, tomada de
decisões, entre outros, permitindo, desse modo, que o docente crie processos de intervenção de
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maneira autônoma. Na formação do professor pesquisador pode-se afirmar que, para esse autor, os
esforços coletivos no âmbito escolar resultariam também na criação e na discussão de estratégias
pedagógicas para responder aos problemas da prática escolar, envolvendo a busca de soluções
colaborativas para os constantes questionamentos que emergem em tais contextos. O fato
reconhecido de que – como afirmou Nóvoa (1999) – os espaços educacionais foram tomados por
especialistas ligados aos grupos empresariais tem como sintoma um distanciamento entre o
exercício profissional dos docentes e suas formações. É possível, assim, identificar uma série de
contradições no que diz respeito à superação dos determinantes em que está envolvida a
profissionalidade docente. A referida superação do status quo neoliberal demanda um esforço de
desnaturalização da concepção tecnicista subjacente às propostas educativas contemporâneas, uma
vez que as condições em que se encontra o fazer docente tem se configurado como um impeditivo
ao fomento de práticas educativas que visem à autonomia e à emancipação de educadores e
educandos.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DIGITAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
QUESTÕES ATINENTES AO CAMPO FORMATIVO
Sobre as políticas públicas contemporâneas voltadas à educação, pode-se afirmar que no
Brasil é recente a preocupação com um conjunto de orientações que visam integrar valores
propriamente democráticos às suas diretrizes educacionais. No período pós-redemocratização,
algumas características marcaram as feições das políticas educacionais: a reforma do Ensino
implementada baseou-se em padrões da gestão empresarial para aumentar a eficiência e eficácia da
rede estadual paulista (ADRIÃO, 2006). Com base nas proposições dos organismos multilaterais, o
movimento federal Todos Pela Educação foi lançado, posteriormente, assumido pelo governo
paulista em parceria com grupos empresariais e supostamente parte da população, delegou-se à
iniciativa privada ações diversas justificadas pela busca de eficiência e eficácia dos processos
escolares, cujo compromisso é, até 2022, elevar a qualidade da educação por meio da garantia do
direito de aprendizagem de qualidade a todos os alunos da educação básica. A partir dos anos 1990,
as parcerias público-privadas tornaram-se a principal forma de atuação do poder público, com a
suposta defesa da qualidade da educação básica por meio da inserção das TDIC como modo de
enfrentamento aos desafios contemporâneos e de superação das desigualdades sociais, reflexos das
convenções do movimento internacional Educação Para Todos. Como consequência, a área
educativa passa a ser terreno de disputa entre diversos grupos empresariais e o campo formativo de
professores assumiu, entre outras, importância mercadológica.
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No Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual da Educação criou a Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores “Paulo Renato Costa Souza” (atualmente denominada Escola de
Formação do Profissionais da Educação – EFAP): órgão com a função de centralizar as ações
destinadas à formação do professorado paulista. A referida escola concebe estratégias de formação
continuada de professores centradas no uso de tecnologia digitais por meio de videoconferências
online, contando também com uma equipe formadora no polo da Diretoria de Ensino. A equipe que
assume o importante eixo formativo é composta pelos professores coordenadores do núcleo
pedagógico (PCNP). Já no eixo escolar, atuam os professores coordenadores (PC), todos
profissionais contratados para diversas atribuições que, entretanto, assumem a disseminação das
ações de formação emanadas da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (SEE-SP), com
vistas à implementação das políticas curriculares.
É reconhecido que o eixo formativo favorece práticas pedagógicas inovadoras, mas ressaltase que a incorporação das TDIC na sua forma plena guarda relação de dependência aos
condicionantes infraestruturais, tais como: as salas do Acessa, incluindo recursos materiais e
manutenção; as dinâmicas e tempos escolares previamente estabelecidos; falta de profissionais de
apoio e outros aspectos que afetaram o êxito do Programa. A análise dos dados sobre a evolução do
Programa permite identificar que as ações diminuíram a partir de 2016. Dos depoimentos dos
participantes da pesquisa, surgem dois fatores complicadores: a obsolescência das salas do
Programa Acessa e a falta de profissionais técnicos para dar suporte aos professores (os estagiários,
que foram desligados do Programa em 2015). Com relação ao Programa e suas ações nas
Plataformas de Ensino da SEE/SP, observou-se o hiato entre o discurso formativo adotado e os
recursos hospedados na Plataforma Currículo+.
As ações e projetos apresentados ainda não propiciam o uso de todas as funcionalidades
anunciadas, bem como não viabilizam a possibilidade da construção dos conteúdos, item
denominado como “construção coletiva com os educadores e alunos”, ressaltando os esforços para
autoria e colaboração com alguns educadores da rede. Os recursos indicados pouco promovem as
formas relacionais e colaborativas de autoria e coautoria instadas na Era Digital, como apontam
Gómez (2015), Pretto (2012), Bonilla e Pretto (2015) e Lemos (2011). Foi observada, na mesma
Plataforma que, entre 2014 a 2017, houve divulgação das ações de formação online, para que os
professores pudessem utilizar os recursos da Plataforma Currículo+, com o propósito de dinamizar
as aulas, integrando as TDIC e construindo novas práticas pedagógicas. No entanto, somente os
dois primeiros cursos – Currículo+ Em Ação, em 2014, Oficinas Virtuais do Currículo+, em 2015 –
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foram destinados aos professores de todas as disciplinas do quadro do magistério paulista. A partir
de 2015, as ações formativas foram dirigidas a atender os professores das disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática. Tal decisão segue a pressões das avaliações externas, de modo a elevar a
valorização desses currículos em detrimento dos demais (ARELARO, 2007). No que se refere aos
cursos oferecidos pela SEE/SP, através da EFAP e parceiros, considerando-se os cursos ofertados
pela EFAP no período em relação aos processos formativos oferecidos, pode-se inferir que, apesar
do discurso crescente em defesa da integração das TDIC nas aulas, não se identificou aumento das
propostas de cursos com ênfase em tecnologias nos anos que se seguiram; as quantidades de ações
foram maiores entre 2012 e 2014. Outro dado que configura um quadro reduzido de formação
refere-se às ações destinadas ao Currículo+ que, mesmo sendo um programa de governo constante
do Plano Plurianual 2015-2018, teve incentivadas em 2016 apenas as ações do Aventuras do
Currículo+. A partir de 2016, mesmo com apoio nos documentos normativos às ações formativas,
reconhece-se a importância da formação continuada dos professores como instância primordial à
melhoria da qualidade dos processos educativos. Mas, apesar de ter sido declarada a potência das
ações formativas na forma de orientações técnicas (OT) ou cursos, as propostas de cursos foram
tímidas, se comparadas aos anos anteriores. Não se identificou aumento da oferta de novos cursos,
mas apenas novas edições de cursos já existentes, dirigidos aos professores das disciplinas de
Matemática e Língua Portuguesa.
No tocante às ações formativas voltadas aos profissionais formadores, professor
coordenador do núcleo pedagógico (PCNP) e professores coordenadores (PC), constatou-se que as
ações formativas curtas utilizam como principal recurso tecnológico as videoconferências; ou seja,
as OT são realizadas por intermédio dessa interface. No período de 2011 a 2017, as ações
formativas foram se modificando, em função de contenção orçamentária, abandonando os diversos
formatos (presencial, híbrido, à distância) e passando a oferecer basicamente cursos de educação à
distância, no ambiente virtual da Escola, com base no formato de estudos autônomos e orientações
técnicas, através de videoconferência.

Do levantamento das ações efetivadas por meio dessa

interface, identificou-se que 80% delas concretizaram instruções relativas aos eixos currículo e
gestão. Em decorrência disso, constata-se na DE, através dos PCNP, oferta de ações formativas aos
professores coordenadores e professores que confirmam essa tendência de formações curtas. As
orientações técnicas (OT) são utilizadas de maneira intensa, como principal recurso de formação. Já
os cursos ocupam um percentual muito reduzido na agenda do Núcleo Pedagógico. Contudo, foi
possível perceber que a forma como as orientações técnicas são propostas não favorece a interação
imediata entre formador e formando. Além disso, o tempo destinado a orientações e a quantidade de
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professores online não favorecem o diálogo. Em relação às ações de formação destinadas aos
professores da área de Ciências Humanas nota-se queda drástica do número de OT ofertadas. E,
dentre elas, basicamente não foram encontradas formações voltadas para as TDIC, assim como aos
temas que contribuem para a integração dos recursos nas práticas docentes. As entrevistas
realizadas na SEE e na DE mostram poucas evidências de instrumentos para levantamento dos
interesses dos professores e incorporação das demandas.
CONCLUSÃO
A partir da análise dos dados e das discussões apontadas, infere-se que as propostas de
formação continuada para os professores de Ciências Humanas da rede estadual de São Paulo têm
se efetivado de modo pouco robusto. Ainda não há como garantir a integração das TDIC na
perspectiva crítico-reflexiva. As formações oferecidas não têm possibilitado o desenvolvimento
pleno dos conhecimentos necessários para que as práticas pedagógicas dos professores de Ciências
Humanas do Ensino Médio fossem ressignificadas para incorporar o uso pleno das TDIC em suas
aulas, de forma crítica e reflexiva. Para tal suposição, toma-se como fundamento teórico a
perspectiva dialógica e colaborativa freireana, bem como o empoderamento cunhado na acepção
freireana do termo.
O Programa Acessa é apresentado como relevante projeto brasileiro que objetiva possibilitar
a inclusão digital, no público da rede de ensino estadual paulista e da comunidade local. Apesar da
criação e recriação de normativas, estratégias e ações, destinar verbas e reestruturar núcleos, seus
processos formativos foram consolidados de maneira centralizada e num fluxo processual que
impede a formação dos professores para ador modelos afeitos ao atendimento das reais
necessidades do corpo docente. Em relação aos sites e plataformas disponibilizados pela SEE,
identificou-se um aumento de ações instrucionais e auto instrucionais para que, a partir delas, os
professores possam melhorar a qualidade de suas aulas, de maneira a se refletir positivamente na
aprendizagem. No campo formativo, o papel das instituições públicas é primordial, mas não se tem
observado avanço para além das questões do currículo e de práticas que atendem aos ditames das
agências multilaterais. Em vista disso, identifica-se uma mutação no modelo instrumental técnico:
por meio dos recursos online são ofertadas ações e ferramentas digitais que pouco favorecem a
inovação e a colaboração, embora sejam divulgadas como relevantes em função dos contextos
socioculturais contemporâneos e suas possibilidades. Evidenciou-se o descompasso entre o que se
propaga através de discursos normativos, sites, plataformas, programas e o que se efetiva nas ações
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de formação. Evidencia-se a oferta de recursos digitais de natureza instrucional e auto instrucional,
para que os professores possam se adequar aos processos de ensino e aprendizagem com a
incorporação de soluções e alternativas previamente construídas. São mantidas basicamente as
ações pautadas na transmissão dos programas da SEE/SP e aquelas que anunciam a execução de
soluções pedagógicas diretamente relacionadas às diretrizes curriculares. O modelo que subjaz
evidenciado nos sites, plataformas e ações formativas permite desvelar o caráter racional técnico
que engessa oportunidades de desenvolver práticas emancipatórias e retira dos professores a
potência de sua profissão, a saber: contribuir para a emancipação das pessoas, com base na
construção de uma cultura escolar que forje processos colaborativos.
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Resumo
Com base na perspectiva crítico-reflexiva, a pesquisa ora apresentada buscou investigar em que medida,
a partir da criação e implantação do Programa Acessa Escola, as ações formativas efetivadas por meio
de uma Diretoria de Ensino (DE) da Região Metropolitana de São Paulo contribuíram para o
empoderamento (na acepção freireana do termo) de professores de História, Geografia e Sociologia, no
tocante à integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) às práticas
pedagógicas desenvolvidas no contexto escolar. Adotou-se como objeto de investigação os processos
formativos emanados da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEE/SP). No tocante ao
quadro teórico de referência, a pesquisa ergueu-se em meio a três campos conceituais: educação e
linguagens hipermidiáticas; formação de professores e TDIC; políticas públicas de inclusão digital dos
educadores. A pesquisa valeu-se de duas formas de análise, a saber: análise documental do Programa
Acessa Escola e das ações formativas dele emanadas; análise temática de conteúdo dos depoimentos
dos entrevistados e participantes da investigação. Os achados confirmam a hipótese de que as ações
formativas em tela não estão possibilitando aos professores de Ciências Humanas (História, Geografia
e Sociologia) o desenvolvimento integral de práticas pedagógicas que se valem das TDIC, numa
perspectiva crítico-reflexiva. Embora se anuncie a perspectiva crítico-reflexiva nas várias instâncias de
formação continuada do professorado, observa-se, contraditoriamente, a permanência implícita do
modelo tecnicista, evidenciado no caráter prescritivo subjacente a programas, projetos e ações voltados
à formação de professores, sem dar a devida atenção às necessidades dos atores socias envolvidos:
professores formadores e dos professores cursistas.
Palavras-chave: tecnologias digitais da informação e comunicação; linguagens hipermidiáticas;
formação continuada de professores; formação de professores de ciências humanas; perspectiva críticoreflexiva.
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Resumo
Ao propor este painel os autores que o compõem trazem certezas. A primeira, da efetividade da
utilização da mediação pedagógica com a utilização das tecnologias digitais para a construção duradoura
e significativa do conhecimento. Aplica-se aqui a antiga metáfora do “salto com vara” para aprimorar
velocidade, altura e distância da capacidade do homem para saltar. Assim tratamos as tecnologias:
“alavancas” que ampliam e aprimoram a capacidade de aprender do ser humano. A segunda certeza é a
de que a formação docente precisa acompanhar a evolução do desenvolvimento das tecnologias, para
que os professores se apropriem das mesmas como preciosas ferramentas de trabalho. Assim, as três
pesquisas apresentadas buscam, através de questões de estudo e metodologias investigas diferentes,
ampliar o escopo do entendimento do diálogo mencionado no título, entre a formação docente, e a
prática pedagógica, e a utilização das tecnologias na prática cotidiana da Educação. O primeiro texto
mapeia as representações e atitudes dos professores sobre essa mediação, buscando “pistas” para a
formulação de atividades formativas para a sua utilização. O segundo traz uma pesquisa fundamentada
em experiência concreta e atual do componente curricular do Estágio Supervisionado em cursos de
Licenciatura, com a utilização de mapas conceituais, construídos através de softwares específicos para
essa finalidade. No terceiro texto temos uma pesquisa de intervenção, tendo os pesquisadoresprofessores utilizado questionário e diário de campo para acompanhar uma experiência de ensino
híbrido de Filosofia no Ensino Médio, “tecnosofando”, no dizer dos autores. Para finalizar esta
apresentação, vem a terceira certeza compartilhada por nós: a utilização das tecnologias no processo
educacional constitui-se ainda em uma insurgência necessária para a Educação no nosso país,
considerado o termo como ato de rebeldia frente ao que é estabelecido, de ruptura de parâmetros
conservadores estabelecidos e que há muito perderam, se é que um dia possuíram, significado e valor.
Palavras-chave: Prática pedagógica; Tecnologias de Informação e Comunicação; Mediação
tecnológica; Formação docente; Palavra-chave 5.
DEMANDAS DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Eloiza da Silva Gomes de Oliveira – UERJ
Caio Abitbol Carvalho – UNESA / UERJ
Marcos Antonio Silva – UNICARIOCA

INTRODUÇÃO - A TECNOLOGIA E A CRÍTICA DA TECNOLOGIA...
É grande a controvérsia relativa ao uso dos termos ciência, técnica e tecnologia, embora os
três estejam ligados à superação do desconhecimento pelo homem, sua “curiosidade” natural, o
fascínio pelo mergulho no ainda não conhecido, por responder a perguntas que, desde muito cedo a
criança formula: o que é? Como e de quê é feito? Para que serve? (motivação epistêmica).
À medida que a história da humanidade avançava mais se tornavam complexas as questões
da Ciência, a ponto de Merton (apud SERRES, 1990) afirmar que as ciências concorrem entre si
para ver qual a que adquirirá o reconhecimento de arauto do que Heidegger chamou de
interpretação pública da realidade.
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Buscando no próprio dicionário uma definição “compendial” encontramos que técnica é a
parte material, o conjunto de processos de uma arte ou ciência, enquanto tecnologia é o tratado das
artes e indústrias em geral. Explicação dos termos próprios das artes e ofícios, por exemplo.
Não podemos tratar desses assuntos, no entanto, como se fossem apenas definições, como se
não estivessem inseridos profundamente em uma malha sócio histórica, em um contexto vivo e
humano. Para Rüdiger (2007, p. 175):
[A técnica] não existe fora da sociedade dentro da qual se desenvolve: na realidade, é
um produto dessa sociedade e reflete o caráter, os costumes e interesses dessa
sociedade. As novidades tecnológicas se desenvolvem no curso das relações sociais e,
embora possam ter impacto nessas relações, tais efeitos não são necessariamente
revolucionários ou socialmente transformadores. O impacto da tecnologia, refletindo,
portanto, as práticas e consensos sociais estabelecidos com anterioridade.

A técnica foi o modo pelo qual o homem criou, no decorrer da sua história, ferramentas e
instrumentos para transformar a natureza, fazendo com que esta lhe seja benéfica. A tecnologia,
embora tenha a mesma raiz etimológica de técnica, inclui “logos” (palavra), indicando uma fazer
associado a raciocínio, um saber que se aprende e se ensina.
Para Abetti (1989, apud Steensma, 1996) tecnologia é “um corpo de conhecimentos,
ferramentas e técnicas, derivados da ciência e da experiência prática, que é usado no
desenvolvimento, projeto, produção, e aplicação de produtos, processos, sistemas e serviços”.
Marcuse, importante crítico da tecnologia, a define como “uma forma de organizar e
perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma manifestação do pensamento e dos padrões de
comportamento dominantes, um instrumento de controle e dominação”. (MARCUSE, 1999, p. 73).
O autor caracterizou o homem na era da máquina como possuindo uma “personalidade
objetiva”, submetendo a subjetividade às máquinas, tornando-se subserviente. Desta forma o mudo
se torna factual, a máquina instrumento e o homem mero instrumento. As diferenças individuais de
aptidão, percepção e conhecimento são transformados em diferentes graus de perícia e treinamento.
(MARCUSE, 1999, p.77).
Embora saibamos que o tema em si é polêmico e provoca ideias preconcebidas e ansiedades
frente à inovação, tão comuns quando discutimos o assunto com professores e alunos, pretendemos
alcançar, na pesquisa desenvolvida a posição de se afastar da perspectiva tecnocêntrica, colocando a
tecnologia no espectro humano.
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A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Segundo Keegan (1996) a EAD é caracterizada pela separação física entre professor e aluno;
a elaboração do trabalho, que visa um estudo individual de adultos que possuem uma maturidade
educacional; o emprego de meios técnicos de comunicação para facilitar a transferência de
conteúdo; a previsão de uma comunicação de mão dupla, onde o estudante se beneficia de um
diálogo, possibilidade de encontros eventuais com propósitos didáticos e de socialização entre os
alunos.
A Educação a Distância no Brasil, embora tivesse começado muitos anos antes, foi prevista
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e regulamentada em fevereiro
de 1998, através do Decreto n.º 2494/98.
Toda essa regulamentação contribuiu para disseminação da educação a distância, a
democratização de uma educação de massa e para a formação continuada, desta forma ganhando
espaço na sociedade e investimento do governo para conseguir desenvolver todas as suas
potencialidades de ensino.
Segundo Moore e Kearsley (1996) educação a distância é definida como uma família de
métodos instrucionais em que as ações dos professores acontecem a partir das ações dos alunos,
incluindo as que são realizadas na presença do estudante. Porém, a comunicação entre o aluno e
professor deve ser facilitada por meios impressos, eletrônicos entre outros.
Nos anos 1990 houve uma transformação significativa e o aprimoramento da EAD com o
avanço e a diversificação das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a interação entre o
aluno e o professor foi aprimorada.
As TIC trouxeram flexibilidade para a educação a distância no quesito espaço – tempo,
diminuindo a demora nas repostas às dúvidas do aluno, a separação física, a solidão que muitas
vezes é apontada como dificuldade na utilização da EAD. Com essas dificuldades superadas, é
proporcionado um encontro entre sujeitos em um terceiro espaço específico, capaz de englobar
todos num mesmo ambiente virtual.
A interação mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, segundo Prado e
Valente (2002, p.29), pode ocorrer em três tipos: broadcast, virtualização da sala de aula presencial
ou estar junto virtual. No broadcast a tecnologia empregada para entregar ao aluno informação é
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semelhante à utilizada no ensino por rádio e televisão. Sendo assim, não a interação entre o aluno e
professor (tutor).
Na virtualização da sala de aula é usada a tecnologia no processo de aprendizagem, mas o
professor (tutor) continua sendo o único detentor do saber. O professor envia o conteúdo para aluno,
que fica responsável pelo aprofundamento ou simplesmente pelo seu armazenamento.
No “estar junto virtual” há interação entre o professor - aluno e entre os próprios alunos,
possibilitando a troca de informações e assim colaborando para a aprendizagem colaborativa. Nos
ambientes virtuais educacionais de aprendizagem “o estar junto estar junto” é valorizado por
impulsionar o aluno a criar um ambiente para a sua aprendizagem colaborativa.
As TIC têm como intenção ampliar o ensino a distância sem ficar presas apenas à visão do
professor, mas contando com a contribuição do aluno para construir a sua aprendizagem.
Precisamos formar sujeitos críticos, pesquisadores, capazes de utilizar as TIC para sua
formação. Elas promovem a interação, proporcionando possibilidades de aprendizagem
colaborativa.
Segundo Oliveira e Villardi (2005) as TIC possibilitam a interação multidirecional e o
confronto entre as novas situações de aprendizagem, exigindo assim uma nova perspectiva de
ensino e levando a uma nova elaboração de EAD em que a interação entre o aluno e o professor seja
priorizada no ensino. Logo, o professor necessita ter acesso a um sistema de formação continuada
para auxiliar na aplicação das tecnologias na Educação.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O USO DE TIC
Entendemos por formação uma atividade realizada com o objetivo de conferir ao sujeito
uma competência especifica, tendo em vista as atividades pré-determinadas a serem exercidas pelo
individuo, visto que seu uso é previsto antes da formação. (MATTOS, 2007). É um processo
individual de apropriação que depende da capacidade de integrarmos um conjunto de informações e
possibilidades e de transformarmos isso em material de formação e conhecimento, de organização
de uma maneira nova de ser, no nosso caso, do professor.
A formação de professores é um espaço de mobilização da experiência, transformando-a em
conhecimento profissional. Atualmente podemos perceber que esta formação necessita da
abordagem multidisciplinar através das suas variadas vertentes.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

467

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

No processo de formação docente Nóvoa (2001) coloca que ela é sempre um processo de
escuta e de palavra. De escuta dos outros, de novos conhecimentos, experiências; sobretudo da
escuta dos colegas, sejam mais novos ou experientes. De palavra, porque deve ser um momento em
que seja possível ao professor exprimir a sua palavra sobre as coisas da educação. A formação de
professores é sempre um espaço de mobilização da experiência, transformando-a em um novo
conhecimento profissional.
Nos dias atuais podemos perceber que a formação de professores necessita de uma
abordagem multidisciplinar, já que o mesmo problema é observado através das mais variadas
vertentes. No âmbito da formação inicial (licenciaturas), temos um grande número de autores e
grupos de pesquisa que nos mostram propostas de melhorias e aperfeiçoamentos. Entretanto,
quando o assunto em pauta é a formação continuada, nos deparamos com professores
“desconfiados” sobre o que será trabalhado com eles e dos resultados obtidos.
Assim, partindo do pressuposto de que todo educador deve ser um pesquisador de sua
prática pedagógica, se faz importante um programa de formação permanente para que o professor
tenha a oportunidade de pensar e repensar a sua pratica cotidiana e, com isso, construir uma
fundamentação teórica de qualidade. Na realidade escolar e universitária atual, apenas adaptações
tecnológicas e organizacionais não dão conta de responder aos desafios de competitividade. O que
se espera da escola moderna e dos professores é a qualidade e a inovação.
A autora também aponta que, na realidade escolar e universitária atual, apenas adaptações
tecnológicas e organizacionais não dão conta de responder aos desafios de competitividade. O que
se espera da escola atual, e logo dos professores, é a qualidade e a inovação. Para tal, se faz
necessária uma formação permanente deste profissional.
Percebemos facilmente os avanços, principalmente tecnológicos, alcançando mais
rapidamente os alunos, de forma que os métodos utilizados por professores em sala de aula se
tornam rapidamente ultrapassados e desinteressantes. Confrontamo-nos na atualidade com um
contexto de mudança em nível global e as escolas, assim como os professores, estão imersos nessas
mudanças.
Portanto, a formação permanente do professor ao longo da vida, ganha destaque e sua ação
deve ter como um dos focos que ele se comprometa com a qualidade do trabalho.
No nosso caso, a questão principal se instala nos modos de se incorporar as novas
tecnologias de informação e comunicação (TIC) aos processos pedagógicos, elas podem nos ajudar
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a construir novos formatos para as “velhas” concepções de ensino e de aprendizagem, visto que, em
condições especificas, podem instaurar diferenças qualitativas nas práticas pedagógicas.
(BELLONI, 2003).
Barreto (2003) mostra que um representante do Banco Mundial, em artigo intitulado
“Treinamento de professores ou desenvolvimento profissional permanente?”, nos fala sobre a
mudança de paradigma na formação de professores nos países desenvolvidos, onde as tecnologias
são inseridas como estratégias para aperfeiçoar o processo de formação como um todo.
Entretanto, quando trata da formação de professores em países “em desenvolvimento”, o
artigo reduz as TIC às estratégias de EAD. Mostra nos países ricos a presença de tecnologias,
porém o modo de incorporação dessas tecnologias e dos sentidos que esta incorporação assume, é
totalmente diferente nos países pobres e em desenvolvimento.
Este conjunto de questões suscitou e inspirou a pesquisa cujos resultados apresentamos uma
parte para ilustrar este artigo: afinal, o que pensam os professores sobre a inserção das TIC em sua
formação e sobre o oferecimento da formação continuada com mediação tecnológica?
BREVE DETALHAMENTO DA PESQUISA REALIZADA
O Projeto, que tem como objeto a docência com o apoio de tecnologias de informação e
comunicação, tem como hipótese básica que há um conjunto de saberes docentes que podem tornar
os professores mais bem sucedidos e realizados nas tarefas que envolvem a mediação educacional
utilizando as tecnologias e predispostos à busca da formação contínua. As hipóteses secundárias são
que esses saberes podem ser verificados, mapeados e organizados; que eles podem ser
desenvolvidos através de ações de Educação Continuada; e que as tecnologias de informação e
comunicação (TIC) podem ser um instrumento vital para essas ações e para a formação humana.
A partir de levantamento bibliográfico para a construção da base teórica da pesquisa foi
elaborado e testado um questionário. A amostra em que foi aplicado foi de 110 professores da rede
de escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro.
Os dados coletados foram organizados em cinco categorias: mapeamento dos saberes
docentes; conhecimento das tecnologias de informação e comunicação pelos professores; atitudes
dos docentes quanto ao uso das TIC como suporte dos processos de ensino e aprendizagem; atitudes
e opiniões dos professores sobre os conteúdos que ministram; e conteúdos que gostariam de ver
abordados em cursos de formação continuada.
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Após a divulgação dos resultados pretendemos desenvolver ações de Educação Continuada
docente com o apoio das tecnologias de informação e comunicação. Ela é indispensável para a
adaptação dos docentes ao universo profissional e ao acelerado surgimento de inovações teóricas e
metodológicas, além de ser uma das missões de destaque no planejamento estratégico da
universidade pública.
Escolhemos alguns itens do campo relativo à categoria “opiniões sobre a inserção das
tecnologias de informação e comunicação na atuação no magistério”. O questionário apresentava
uma escala de opiniões graduada de 1 a 5, correspondendo o grau 1 às opiniões mais desfavoráveis
e o grau 5 às mais favoráveis.
Solicitamos que os professores estabelecessem a gradação de 1 a 5 (como explicado acima)
em relação a quatro aspectos: a importância da inserção das TIC no trabalho docente; a facilitação
das atividades proporcionada pelas TIC; a contribuição das TIC para a melhoria da aprendizagem
dos alunos; a intensificação da dinâmica das aulas com a inserção das TIC.
O Quadro 1, a seguir, apresenta a distribuição quantitativa das respostas:
QUADRO 1
A partir das justificativas das respostas apresentadas no quadro acima, as subdividimos e
organizamos em quatro grupos. O Quadro 2 resume o conteúdo das justificativas dos professores
em relação aos graus atribuídos no quesito anterior:
QUADRO 2
Finalizando este campo do instrumento de pesquisa incluímos uma questão aberta: “Se você
fosse recomendar a um colega o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação nas aulas, que
argumento utilizaria?”.
Analisamos o conteúdo das respostas, atribuindo frequência aos argumentos mais utilizados.
Como recomendação os professores listaram os mais diversos argumentos, mas sempre dando
destaque a algumas palavras em suas falas, como: dinamismo, facilitador, agilidade, motivação,
participação, estratégia, prazeroso, simples, rápido, objetivo, agradável, importante e interessante.
Todas estas palavras foram utilizadas nas respostas dos professores para demonstrar que o
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação desperta a motivação dos alunos para a
aprendizagem, melhorando a receptividade dos mesmos ao conteúdo das disciplinas lecionadas.
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Isto confirma afirmações encontradas na literatura sobre o tema, como a de Borba e
Penteado (2003, p. 64-65):
(...) À medida que a tecnologia informática se desenvolve nos deparamos com a
necessidade de atualização de nossos conhecimentos sobre o conteúdo ao qual ela está
sendo integrada. Ao utilizar uma calculadora ou um computador, um professor de
matemática pode se deparar com a necessidade de expandir muitas de suas ideias
matemáticas e também buscar novas opções de trabalho com os alunos. Além disso, a
inserção de TI no ambiente escolar tem sido vista como um potencializador das ideias
de se quebrar a hegemonia das disciplinas e impulsionar a interdisciplinaridade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dinâmica do mundo moderno impõe, em todas as áreas, profissionais questionadores e
dinâmicos, que ultrapassem os limites da simples execução. A capacidade de pensar e decidir são
essenciais para a assimilação de mudanças e para o confronto com desafios que surgem todos os
dias.
No âmbito da Educação uma nova visão sobre o que se pretende nessa mudança deve partir
primeiro sobre o modo de como se ensina, se aprende, se avalia e se compartilha e como se constrói
essa relação onde todos são agentes de aprendizagem.
É preciso deixar a visão da tecnologia como “algo que chega” e que é ela que tem efeito
sobre os alunos e sobre a escola. As ferramentas tecnológicas são apenas ferramentas, que só
produzirão algum efeito na escola, se os professores se apropriarem delas, transformando-as em
recursos a favor da aprendizagem e integrando-as aos outros recursos disponíveis. Isto supõe o uso
das tecnologias da informação e comunicação com intencionalidade pedagógica, integrando-as
como recursos dentro do planejamento do processo de aprendizagem.
Desta maneira, o professor aparece como o elemento chave. Ele é encarregado de fazer uso
de tais recursos tecnológicos para atingir seus objetivos. Ele decidirá a hora, os conteúdos, os níveis
e as possibilidades na utilização do computador. Para isso ele precisa de formação, apoio e
acompanhamento pedagógico. Ele deve ir se apropriando progressivamente dessas tecnologias,
pensando num minimalismo tecnológico onde controlar e dirigir o processo de inserção dessas
ferramentas é fundamental para o sucesso do uso dos recursos.
Isso requer dos educadores novas habilidades para oferecer aos alunos novas oportunidades
de aprendizagem. Ele deve tomar decisões pedagógicas acertadas com respeito a como e quando
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inserir a tecnologia na sala de aula. Trata-se de pensar o que ele deseja fazer com seus alunos, para
depois utilizar as metodologias e os recursos para consegui-los.
Behrens (2000, p.73) definiu com propriedade: “O desafio imposto aos docentes é mudar o
eixo do ensinar para optar pelos caminhos que levam ao aprender. Na realidade, torna-se essencial
que professores e alunos estejam num permanente processo de aprender a aprender”.
No desenvolvimento da pesquisa realizada foi possível perceber que a maioria dos
professores vê as TIC como importantes à medida que facilitam a interação com os alunos,
receptivos a elas, o que torna as aulas mais dinâmicas.
Os professores listaram diversos argumentos para defender o uso dessas novas tecnologias
em sala de aula, recomendando-as aos colegas e foi possível perceber que, para a maioria deles, a
capacitação (atualização) é importante para aumentar o campo de conhecimento e também para
evitar que fiquem defasados com relação às inovações tecnológicas e pedagógicas, aprimorando e
tornando as aulas mais atrativas de acordo com a realidade do aluno.
Segundo Oliveira e Villardi (2005) as TIC possibilitam a interação multidirecional e o
confronto entre as novas situações de aprendizagem, exigindo assim uma nova construção de
ensino. Levam obrigatoriamente a uma nova elaboração de aula, onde a interação entre o aluno e
professor seja priorizada. Logo, o professor necessita receber a formação adequada para auxiliar o
uso das TIC em sua prática.
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ANEXOS
Quadro 1. Respostas ao questionário relativamente à utilização das TIC
Importância da inserção das TIC no trabalho docente.
+importante

-importante

__________________________________________________________
5

4

3

2

1

(75)

(27)

(6)

(2)

(0)

b) Facilitação das atividades proporcionada pelas TIC.
+ facilitador

-facilitador

__________________________________________________________
5

4

3

2

1

(74)

(25)

(9)

(2)

(0)

c) Contribuição das TIC para a melhoria da aprendizagem dos alunos.
+ receptividade dos alunos

-receptividade dos alunos

__________________________________________________________
5

4

3

2

1

(75)

(24)

(7)

(4)

(0)

d) Intensificação da dinâmica das aulas com a inserção das TIC.
tornam as aulas + dinâmicas

tornam as aulas – dinâmicas

__________________________________________________________
5

4

3

2

1

(82)

(22)

(6)

(0)

(0)

Fonte: Elaborado pelos autores
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Quadro 2. Justificativas dos graus atribuídos no quesito anterior
Importância na
aprendizagem

Facilitação

Receptividade dos
alunos

Troca de informações e
experiências entre alunos
e professores

Permite ao aluno ver o
"por que" do estudo de
imediato.

Dinamização
aula.

Melhor
absorção
dos conteúdos.

Facilitador
aprendizagem

da

Maior envolvimento do
aluno nas aulas.

Faz a aula ter
mais sabor.

Melhores
resultados.

Permite
fazer
“links”
entre
conteúdos.

mais
os

O aluno constrói, analisa
e compara tudo de forma
agradável.

Aulas dinâmicas e
prazerosas.

Aprendizagem mais
significativa.

Oferece várias fontes
diferentes de pesquisa.

Interesse
atuais.

Maior agilidade
nas aulas.

Facilita
compreensão
conceitos
definições.

a
de
e

Se o aluno perde um
conteúdo fica mais fácil
recuperar.

“A tecnologia hoje está
presente diariamente na
vida dos alunos".

Reciclagem
professores.

“Simples, rápido,
objetivo e de fácil
utilização”.

Maior participação de
todos os alunos

O aluno constrói, analisa
e compara tudo de forma
agradável.

Enriquece
aulas.

Integração com a
realidade.

Simplifica o trabalho do
professor.

Faz o aluno ter mais
vontade de aprender.

Aulas
mais
interessantes
e
motivadoras.

Significação
conteúdos.

dos

dos

jovens

Dinamismo das
aulas
da

dos

as

Fonte: Elaborado pelos autores

Resumo
A entrada das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no cenário educacional exige dos educadores
um novo perfil profissional. Estudos na área da formação de professores apontam estes desafios em termos
dos saberes, das teorias e das práticas referentes ao cotidiano docente. Cresce a necessidade de atualização
constante do professor não só em relação à sua disciplina específica, como também no que se refere às
metodologias de ensino e às novas tecnologias, quase uma “alfabetização digital”, por tratar-se do domínio e
da proficiência em uma nova linguagem. Este texto apresenta resultados de uma pesquisa sobre docência
com o apoio de tecnologias de informação e comunicação. Utilizamos referencial teórico sobre o uso e a
crítica das TIC, mediação pedagógica com a utilização das mesmas e formação docente e aplicamos um
questionário à amostra constituída por 110 professores da rede de escolas públicas do Estado do Rio de
Janeiro, para conhecer a realidade desses profissionais diante do desafio da mediação tecnológica nos
processos de ensino e aprendizagem. Escolhemos, para este texto, itens relativos à categoria “opiniões sobre
a inserção da tecnologia de informação e comunicação na atuação no magistério”. Com as respostas, foi
possível perceber que a maioria dos professores vê as TIC como importantes, pois facilitam a interação
deles com os alunos, que se tornam mais receptivos, produzindo aulas mais dinâmicas. Os professores
listaram diversos argumentos para defender o uso das novas tecnologias em sala de aula, dando destaque a
algumas palavras em suas falas: dinamismo, facilitador, agilidade, motivação, participação, estratégia,
prazeroso, simples, rápido, objetivo, agradável, importante e interessante. Para a maioria deles a capacitação
(atualização) é importante para aumentar o campo de conhecimento e para evitar a defasagem com relação
às inovações tecnológicas e pedagógicas, aprimorando e tornando as aulas mais atrativas de acordo com a
realidade do aluno.
Palavras-chave: Prática pedagógica; Tecnologias de Informação e Comunicação; Formação docente;
Mediação tecnológica.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

474

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

A UTILIZAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM
E ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOCENTE
Silvia Mousinho – CEDERJ / UERJ

INTRODUÇÃO
A análise e a avaliação das propostas curriculares do Estágio Supervisionado, nos cursos das
licenciaturas de Física e de Matemática do Consórcio de Educação Superior a Distância do Estado
do Rio de Janeiro (CEDERJ), na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), motivaram
questionamentos quanto à relação de sentido entre o que se ensina sobre a docência e o que é ser
professor na sala de aula. Essas indagações foram determinantes para instigar o senso crítico dos
futuros professores, contribuindo para o reconhecimento da importância da perspectiva teórica do
estágio como possibilidade de pesquisa para estruturar a sua formação para a prática docente.
A proposta de atividades com o uso de mapas conceituais com os alunos de Estágio
Supervisionado surgiu, assim, como uma alternativa metodológica, visando à inovação e à
transformação da prática pedagógica. Adequado ao ensino de qualquer disciplina, a utilização do
mapa conceitual valoriza a importância do diálogo entre as teorias de aprendizagem e as teorias do
conhecimento, o que constitui um aspecto potencialmente relevante para o futuro professor.
No Brasil, os estudos sobre mapas conceituais têm sido aprofundados e divulgados pelos
professores Marco Antônio Moreira no Instituto de Física (UFRGS), Ítalo M. Dutra no Laboratório
de Estudos em Educação a Distância (UFRGS), Professor Romero Tavares (Departamento de Física
e Programa de Pós-Graduação em Educação-UFPB), entre outros. Podemos também citar o
professor Antonio Ontoria Peña na Espanha (Escola Universitária de Magistério de Córdoba) e, nos
Estados Unidos, Novak, Gowin e Canãs (Florida Institute for Human and Machine Cognition).
Um mapa conceitual pode ser concebido como um instrumento de metacognição.
Etimologicamente, “metacognição significa a cognição da cognição, isto é, a faculdade de conhecer
o próprio pensar” (SALEMA, 1991, p. 52). Desse modo, como aponta Moreira (2010), ao construir
o mapa conceitual, o aluno exercita a capacidade de síntese, a organização das ideias, a coerência
nas relações entre os conceitos e a formatação estética.
Excepcionalmente, os mapas conceituais se destacam por fazerem parte dos objetos de
aprendizagem que se fundamentam a partir dos conceitos e das bases de uma teoria de
aprendizagem: a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (TAS); constituindo-se em
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recursos facilitadores para uma aprendizagem mais significativa tanto em ambientes de aula
presencial como de educação a distância. Embora a TAS seja a base teórica que fundamenta os
mapas conceituais, David Ausubel não teve participação nesse segmento, deixando esse mérito para
Novak (1999), que desenvolveu a utilização dos mapas conceituais como recurso para a
organização da estrutura cognitiva na aprendizagem com significado.
Segundo Ausubel (1980), para que haja aprendizagem com significado são necessárias duas
condições: a predisposição para aprender e a existência de conhecimentos prévios adequados,
especificamente relevantes para o aprendiz. A ideia principal da teoria de Ausubel (op. cit.) é a de
que “o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já
conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos” (p.21).
Como ferramenta didática, o mapa conceitual é uma alternativa metodológica que contribui
para que a apropriação de conceitos científicos possa ocorrer em situações desde uma aula até um
curso de tempo integral, ampliando a pesquisa bibliográfica e a dimensão investigativa.
Realizamos uma pesquisa sobre a utilização dos mapas conceituais como ferramenta de
aprendizagem e organização do conhecimento nos cursos de formação docente, com alunos do
CEDERJ que cursavam Estágio Supervisionado IV.
Havia preocupação em propiciar um estágio que confrontasse os alunos com a realidade na
qual eles iriam atuar. Para fazer jus a esse objetivo, destacamos sempre a necessidade de articulação
dos saberes específicos com os saberes pedagógicos. Portanto, a natureza dos questionamentos
investigativos não apontou somente para o resultado de ações e de procedimentos aplicados ao
estudo sobre a utilização de mapas conceituais no processo de aprendizagem. Os meios de
investigação a partir da definição do objeto de estudo constituíram aspectos teóricos, metodológicos
e práticos.
Podemos perceber essa perspectiva nas falas de M6 (designação dos alunos de Matemática
que participaram da pesquisa):
Foi uma experiência pessoal enriquecedora, considerando que as atividades foram
completamente novas pra mim. O uso de mapas conceituais propiciou uma pesquisa
bastante aprofundada sobre alguns conceitos, ampliando a minha visão crítica e me
levando a uma visão contextualizada. (M6).

A aprendizagem é muito mais significativa à proporção que o aluno parte de sua experiência
pessoal e de sua identidade cultural ao adquirir e incorporar novos conhecimentos. O ser humano
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pensa, atua, sente de maneira integrada porque ocorre a aprendizagem com significado,
compreensão, retenção e capacidade de transferência.
Pudemos perceber nos depoimentos dos estagiários, participantes da pesquisa, a importância
da utilização dos mapas conceituais na construção dos conceitos e suas inter-relações no processo
de aprendizagem, no domínio do conteúdo e consequente preparo para o exercício profissional;
constatadas nas considerações de F2 (estagiário de Física):
Num primeiro momento, tive dificuldade na elaboração do meu mapa conceitual
principalmente na escolha dos conceitos e nas ligações de ideias com os conceitos já
aprendidos. Isto deveria ser uma prática comum para todo professor: a partir do
conceito principal relacioná-lo com os conceitos secundários, mas não é... Portanto, o
mapa conceitual é uma excelente ferramenta para estudo e pesquisa. (F2).

Os entrevistados também citaram o desenvolvimento do potencial criativo e da organização
das ideias e dos conceitos, indicando a utilização dos mapas conceituais como favoráveis ao
desenvolvimento da prática docente pela sua relevância nos processos de ensino e de aprendizagem.
UM POUCO DE TEORIA QUE FUNDAMENTOU A PESQUISA
Nos dias atuais, ficamos perplexos diante da diversidade e da quantidade de informações
que norteiam e adentram nossas vidas e os processos de seleção, utilização e transformação das
mesmas em conhecimento são questões cruciais para nós, professores.
O nosso objetivo é a utilização dos mapas conceituais como um facilitador da aprendizagem
significativa. Em sua essência, os mapas conceituais são representações gráficas que expressam de
forma evidente as inter-relações entre os conceitos (MOREIRA, 2010). Na Teoria da Aprendizagem
Significativa (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980) o processo de aprendizagem ocorre a
partir da aquisição de conceitos e como eles se organizam na estrutura cognitiva. Os conceitos estão
na base do conhecimento e na essência da compreensão humana, e, por isso, a sua relação com a
aprendizagem significativa (MOREIRA, 2010).
Para Carabetta Júnior (2013), em se tratando de um aspecto específico do funcionamento
cognitivo:
A construção de conceitos científicos é um dos assuntos mais relevantes no processo
de ensino. Considerando que a efetivação da aprendizagem só acontece quando há
apropriação conceitual, para que o professor possa conduzir o aluno nesse processo,
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torna-se necessário planejar uma prática pedagógica que possa garantir sua
viabilização. (CARABETTA JÚNIOR, 2013, p.442).

Além de contribuir para responder a essas questões, o uso do mapa conceitual como
coadjuvante do aprendizado em sala de aula desmitifica o velho chavão da “falta de base”,
comumente utilizado para justificar a falta de prontidão do aluno, principalmente nas disciplinas
tidas como áridas, como Matemática, Química, Física, em que o conhecimento prévio é condição
essencial para incorporar novos conhecimentos.
Para Moreira, o mapa conceitual desempenha um papel preponderante, por facilitar o
confronto com o conhecimento prévio, necessário para desenvolver determinados conteúdos
subsequentes que permitam ao estudante entender como ele “precisa” pensar (MOREIRA, 2012).
No que tange ao processo avaliativo, o professor acompanha o processo de aprendizagem do aluno
e pode contribuir para o seu desenvolvimento a partir das relações conceituais que ele elabora e das
redes de significado que ele constrói.
O mapa conceitual é uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento (NOVAK,
GOWIN, 1999); e a sua estrutura básica é uma representação gráfica, geralmente bidimensional, de
um conjunto de conceitos interligados na forma de proposições (MOREIRA, 2010). Embora os
mapas conceituais tenham uma organização hierárquica não devem ser confundidos com diagramas
de fluxo ou organogramas, pois não apresentam hierarquias organizacionais ou de poder, nem
direcionalidade ou temporalidade (MOREIRA, 2012).
Há alguns elementos básicos que constituem a estrutura de um mapa conceitual: os
conceitos aparecem em caixas e as relações entre os conceitos são especificadas através de frases de
ligação. A dois ou mais conceitos, conectados por frases de ligação, formamos uma proposição (na
lógica aristotélica uma proposição é um tipo de sentença que afirma ou nega um predicado de um
sujeito). As proposições constituem uma característica inerente aos mapas conceituais e devem
evidenciar de modo claro o significado da relação conceitual.
Os mapas conceituais nas décadas de 70 e 80 tinham uma tendência à valorização apenas
dos aspectos cognitivos. O mapeamento de conceitos, proposto por Novak e Gowin (1999), amplia
esse universo incorporando aspectos humanísticos. A aprendizagem é um processo interno e pessoal
que forma o aluno cognitiva e afetivamente. É essencial estar atento para o fato de que ao construir
o seu mapa conceitual, o aluno também revela a sua história de vida, externaliza as relações
estabelecidas no mundo em que vive, expressando a sua compreensão e interpretação do tema ou
assunto abordado de maneira específica e individual.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

478

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Em ambientes virtuais de aprendizagem, além de favorecer a aprendizagem colaborativa, os
mapas conceituais desempenham um papel preponderante na construção de uma aprendizagem mais
significativa na medida em que as informações precisam ser assimiladas para se transformarem em
conhecimento.
Para a representação gráfica do mapa conceitual foram criados softwares como, o Nestor
Web Cartographer, o Inspiration e o CmapTools, desenvolvido na University of West Florida pelo
Institute for Human Machine Cognition (IHMC), sob a coordenação do Dr. Alberto J. Cañas. A
utilização do CmapTools (software com download gratuito) na construção dos mapas conceituais é
uma oportunidade para o seu enriquecimento, pois, inúmeros recursos de multimídia podem ilustrar
os conceitos, tais como, figuras, vídeos, textos, links até outros mapas dentro do mapa principal.
O mapa conceitual sobre “O Sol”, apresentado a seguir, foi construído com a participação
dos alunos de estágio IV do curso citado anteriormente, usando o CMapTools. As proposições
foram sugeridas pelos alunos, ao serem solicitados oralmente, fazendo uso de conhecimentos já
adquiridos.
Figura 1
Para Moreira (1993, p. 33), “a estrutura do conhecimento na mente humana tende a seguir
uma estrutura hierárquica, na qual as ideias mais abrangentes incluem proposições, conceitos e
dados menos inclusivos e mais diferenciados”. Sobre essa questão, Ausubel (2003, p. 166)
complementa:
(...) (1) é menos difícil para os seres humanos apreenderem os aspectos diferenciados
de um todo, anteriormente apreendido e mais inclusivo, do que formular o todo
inclusivo a partir das partes diferenciadas anteriormente aprendidas; (2) a organização
que o indivíduo faz do conteúdo de uma determinada disciplina no próprio intelecto
consiste numa estrutura hierárquica, onde as ideias mais inclusivas ocupam uma
posição no vértice da estrutura e subsumem, progressivamente, as proposições,
conceitos e dados factuais menos inclusivos e mais diferenciados.

Durante o processo de construção de um mapa conceitual é importante criar estratégias para
que ao final o mapa seja bem elaborado e esteja bem estruturado. É importante ressaltar que salvo
casos de total falta de senso crítico e compreensão mínima, não há relevância em se considerar ou
classificar um mapa conceitual de certo ou errado, pois, sendo uma representação do conhecimento,
se encontra em permanente processo de construção.
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OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
O estudo realizado com os estagiários licenciandos, sobre o uso de mapas conceituais, foi
desenvolvido a partir de fóruns de discussão, com a utilização da plataforma Moodle, relatórios e
em encontros presenciais, com a realização de oficinas práticas, que resultaram na elaboração de
mapas conceituais com a abordagem de conceitos pertinentes a temas/assuntos vigentes.
O feedback desse trabalho, através dos depoimentos nos relatórios e questionários sobre a
construção de mapas conceituais, realizados ao término do curso, foi de significativa importância
pela surpreendente manifestação de interesse por parte dos estagiários e, consequentemente, pela
adesão ao uso dos mapas conceituais em suas atividades discentes, cabendo acrescentar que todos
os participantes do fórum de discussão têm se pronunciado a favor da utilização dos mapas
conceituais em suas atividades docentes futuras. Esse é um dado que surpreende e é impactante,
pois, desde a inclusão dos mapas conceituais, no ano de 2012, como atividade regular no
componente curricular Estágio Supervisionado, foi solicitado aos estagiários que respondessem a
uma avaliação sobre a sua utilização e, todos, sem exceção, até a presente data, responderam “sim”
à seguinte pergunta: “Você considera importante a aprendizagem do uso de mapas conceituais nos
cursos de formação docente?”.
Vale acrescentar que, embora tenha sido estabelecida formalmente por meio de
questionários, essa pesquisa foi enriquecida pela aproximação com os alunos nos dois semestres
anteriores; o que propiciou também a aplicação de material didático diversificado, analisado e
interpretado à luz do problema pesquisado.
Quando foi iniciada a pesquisa de campo, a coleta de dados ocorreu em um contexto, de tal
modo que os alunos participantes, dos quais quatro eram licenciandos em Física e nove em
Matemática, estavam empenhados ativamente em prol das transformações e inovações da prática
docente por considerarem esse avanço valioso para o seu futuro profissional.
A participação interativa que envolveu a coleta de dados caracteriza o uso da técnica de
observação participante, conceituada, segundo Moreira (2002), como estratégia de campo que
combina a participação ativa com os sujeitos, a observação intensiva em ambientes naturais,
entrevistas informais e análise documental. Podemos elencar aqui algumas situações importantes
durante esse processo: interpretação das questões em estudo sob o olhar dos participantes, ênfase na
perspectiva dos informantes, flexibilidade na conduta do estudo, entender a situação em análise pelo
interesse no processo e não no resultado, ligação íntima entre o contexto e o comportamento das
pessoas na formação da experiência (MOREIRA, 2002).
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Para nos referirmos aos alunos participantes da pesquisa, utilizamos a simbologia da letra
M, acompanhada de um número, para os estagiários de Licenciatura em Matemática, e da letra F,
acompanhada de um número, para os estagiários de Licenciatura em Física.
O modelo de questionário utilizado como instrumento de coleta de dados, apresentando
perguntas claras e objetivas, com questões fechadas, abertas e de múltipla escolha, possibilitou, na
análise de seu conteúdo, caracterizar as experiências vividas pelos estagiários no cotidiano escolar,
oriundas das observações, coparticipações e atuações em sala de aula, contribuindo
significativamente para o enriquecimento das principais categorias de análise: mapas conceituais e
formação docente.
A questão focal que norteou e conduziu essa pesquisa: “Como a utilização dos mapas
conceituais podem se constituir em ferramenta de aprendizagem e organização do conhecimento
nos cursos de formação docente?” foi contemplada no depoimento de todos os participantes, como
podemos ver nas considerações de M5, M6, F1 e M3, por exemplo:
O mapa conceitual deve ser usado não só para melhor assimilar os conteúdos e
promover a aprendizagem, mas principalmente pra despertar a reflexão e o
questionamento diante do novo. Tenho certeza de que tudo que aprendi durante o
estágio me acrescentou valores e conhecimento essenciais para a minha prática como
professora. (M5)
Me sinto à vontade para afirmar que o estágio praticado no CEDERJ foi um
aprendizado enriquecedor, que aliou a prática com a teoria, possibilitando a aquisição
de saberes que durante a minha formação docente culminaram com os estudos sobre
mapas conceituais. (M6)
Foi uma experiência ímpar participar do fórum sobre mapas conceituais. De início,
achei que seria apenas mais um fórum de discussão, mas quando a prof. Silvia Helena
apresentou as primeiras propostas para discussão eu comecei a participar e fiquei
encantado com tantas possibilidades de aplicações. As bases teóricas da Teoria de
Aprendizagem Significativa foram fundamentais para uma maior compreensão do
processo de aprendizagem que fará a diferença na minha vida profissional. (F1)
O mapa conceitual facilita a compreensão dos conceitos mais complexos e que
necessitam de um conhecimento prévio como base para o seu entendimento. Mesmo
não tendo usado o CMap Tools, elaborei o meu mapa sobre “Teorema de Pitágoras e
suas aplicações” usando o Word. Aprendi muito sobre o tema proposto, pois embora
achasse que já sabia o suficiente, precisei pesquisar bastante para escolher os
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conceitos e fazer as interligações entre eles. Sugiro que os mapas conceituais sejam
mais explorados em outras disciplinas pela sua importância para a nossa formação
docente. (M3)

O comprometimento dos estagiários tem denotado uma postura investigativa que se revela
de modo explícito nas avaliações sobre a possibilidade de uso dos mapas conceituais como
ferramenta pedagógica.
O mapa conceitual é uma ferramenta que possibilita que o aluno explore o tema a ser
estudado, organizando as suas ideias de modo que ele parta dos conceitos mais gerais
e chegue aos conceitos mais inclusivos. Esse processo conduz à construção de um
conhecimento significativo para o aluno. Sem dúvida, o mapa conceitual fará parte
dos currículos na minha prática como professor. (M7).

O Gráfico 1 “Sobre o uso de mapas conceituais” (a seguir) retrata essa realidade, mostrando
que, embora em torno de 70 % dos alunos tivessem feito uso do mapa conceitual pela primeira vez,
todos (100% dos estagiários) apreciaram a atividade e fariam uso dessa ferramenta como professor.
Gráfico 1
Sabemos que atualmente as situações relacionadas com os processos de ensino e de
aprendizagem são as que mais suscitam sentimento de frustração dos professores. Por unanimidade,
foi apontada pelos estagiários a necessidade de práticas educativas que promovam uma
aprendizagem com sentido. Pudemos perceber essa perspectiva, associada à inclusão do estudo dos
mapas conceituais nos cursos de formação docente, como mostra o Gráfico 2 (“Mapas conceituais e
formação docente”).
Gráfico 2
Como responsáveis pela formação profissional desses futuros professores, aproveitamo-nos
de sua “inquietação, curiosidade e pesquisa” (MASETTO, 1994, p. 96) para despertá-los para uma
compreensão consciente de que a formação continuada do educador é a base para o exercício da
profissão com qualidade e êxito.
De acordo com Vergara (1997), a coleta de dados e a sua posterior análise e interpretação
devem buscar assegurar a correlação entre os objetivos e as formas de atingi-los. Podemos conferir
as afirmativas de Vergara ao percebermos o processo interativo e a natureza sistêmica nas relações
existentes entre estágio supervisionado, mapas conceituais, aprendizagem e formação docente
foram essenciais para que os objetivos da investigação fossem atingidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde a apresentação dos mapas conceituais como uma possível estratégia capaz de gerar
uma aprendizagem mais significativa vale ressaltar que a receptividade por parte dos futuros
professores tem sido um indicativo positivo no sentido de se buscar viabilizar diferentes abordagens
teóricas e práticas na utilização dos mapas conceituais para a construção do conhecimento.
Atualmente, o fórum de discussão “O uso de Mapas conceituais como ferramenta de aprendizagem
e organização do conhecimento nos cursos de formação docente” foi incluído no cronograma como
proposta regular de atividade para os alunos de Estágio Supervisionado IV, licenciandos de Física e
de Matemática.
Os depoimentos dos alunos apontaram as atividades desenvolvidas durante o estágio como
estratégias favoráveis à melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. Do ponto de vista
prático e objetivo, consideraram que foram essencialmente valiosas pelo estímulo simultâneo da
criatividade, do hábito de estudo e de pesquisa.
Sabemos que a preocupação com a formação docente é lugar comum, mas mesmo correndo
o risco de sermos redundantes, cada passo na direção da consecução dos nossos objetivos faz a
diferença. De modo resumido, podemos reconhecer na fala de Libâneo (2004, p.141), que nos
encaminhamos na direção do desenvolvimento simultâneo de três aspectos essenciais para a
atividade docente:
(...) o primeiro, a apropriação teórico-crítica dos objetos de conhecimento, mediante o
pensamento teórico e considerando os contextos concretos da ação docente; o
segundo, a apropriação de metodologias de ação e de formas de agir, a partir da
explicitação da atividade de ensinar; o terceiro, a consideração dos contextos sociais,
políticos, institucionais – práticas contextualizadas − na configuração das práticas
escolares.

É importante mencionar que as atividades propostas, por meio das quais foi desenvolvida a
pesquisa, foram relevantes, especialmente pelo seu caráter atual e por possibilitarem a discussão de
questões vigentes no universo educacional. Embora essa constatação seja promissora, não podemos
deixar de registrar a resistência que ainda encontramos por parte de um número grande de
professores no que diz respeito ao seu uso. Questões como trabalho excessivo e falta de tempo para
a pesquisa de fontes diversas são exemplos relevantes para aqueles que não incluem os mapas
conceituais na sua prática educativa.
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Durante o desenvolvimento desse trabalho, o nível de comprometimento de todos os
envolvidos foi responsável pelo seu resultado profícuo, essencialmente porque permitiu que o
futuro professor tivesse a oportunidade de reconhecer a perspectiva teórica do estágio como
possibilidade de pesquisa para estruturar a sua formação para a prática da docência, pois, como
afirma Freire (1996):
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram
um no corpo do outro. Enquanto ensino contínuo buscando, reprocurando. Ensino
porque busco, porque indaguei, porque indago e me educo. Pesquiso para conhecer o
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (p.32).

Na nossa prática como formadores de professores estivemos intrinsicamente vinculados ao
perfil do professor que colocaremos na sala de aula, e esse aspecto tem nos dado a feliz
oportunidade de reconhecer na fala dos alunos estagiários que as novas bases curriculares do
Estágio Supervisionado (nos cursos de licenciatura de Física e Matemática do Consórcio CEDERJ)
foram decisivas para a consolidação de suas escolhas profissionais. Vindo dos estagiários esse
reconhecimento, temos certeza de que essa forma de realizar o estágio está formando professores
mais cientes e comprometidos com o papel do educador.
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ANEXOS
Figura 1. Mapa conceitual “O Sol”

Fonte: Elaboração das autoras usando CMapTools.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

485

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Gráfico 1

Fonte: Elaboração das autoras
Gráfico 2
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Resumo
A análise e a avaliação das propostas curriculares do Estágio Supervisionado, nos cursos das
licenciaturas de Física e de Matemática do Consórcio de Educação Superior a Distância do Estado do
Rio de Janeiro (CEDERJ), na modalidade EaD (Educação a Distância) da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), motivaram questionamentos quanto a relação de sentido entre o que se ensina
sobre a docência e o que é ser professor na sala de aula. Essas indagações foram determinantes para
instigar o senso crítico dos futuros professores, contribuindo para o reconhecimento da importância da
perspectiva teórica do estágio como possibilidade de pesquisa para estruturar a sua formação para a
prática docente. Um dos resultados desse processo incidiu no formato da avaliação do componente
curricular Estágio Supervisionado e contribuiu para o desenvolvimento de atividades inovadoras e de
significativa relevância para promover o hábito da pesquisa que deve ser entendida como instrumento
pedagógico para a construção do conhecimento. Os mapas conceituais foram incluídos, no Estágio
Supervisionado IV (última etapa dos estágios), como ferramenta capaz de gerar aprendizagem e
organizar o conhecimento, facilitando a apropriação de conceitos científicos, ajudando os alunos a
analisar e integrar informações e a atribuir sentido ao que estão estudando. Os resultados obtidos com
o desenvolvimento desse trabalho foram profícuos como coadjuvantes na qualificação dos futuros
professores, levando-nos ao empenho na expectativa de somar dados que venham a se consolidar em
subsídios capazes de gerar políticas públicas quanto à inclusão dos mapas conceituais nos currículos
escolares. Os resultados que apresentamos neste texto estão fundamentados na prática como
formadores de professores. Estivemos intrinsicamente vinculados ao perfil do professor que
colocaremos na sala de aula, e esse aspecto tem nos dado a feliz oportunidade de reconhecer na fala
dos alunos estagiários que as novas bases curriculares do Estágio Supervisionado, apoiadas na utilização
de mapas conceituais, foram decisivas para a consolidação de suas escolhas profissionais. Vindo dos
estagiários esse reconhecimento, temos certeza de que tal forma de realizar o estágio está formando
professores mais cientes e comprometidos com o papel do educador.
Palavras-chave: Prática pedagógica; Mapas conceituais; Estágio Supervisionado; Formação docente;
Tecnologias de Informação e Comunicação.
“TECNOSOFIA”: TECNOLOGIA E FILOSOFIA NA SALA DE AULA
Daniela Pereira Vasques – SEEDUC-RJ / UERJ
Ronaldo Silva Melo – SEEDUC-RJ / UERJ

INTRODUÇÃO
Sem que nos déssemos conta, um novo ser humano nasceu, no curto espaço de tempo
que nos separa dos anos 1970. Eles não têm mais o mesmo corpo, a mesma
expectativa de vida, não se comunicam mais da mesma maneira, não percebem mais o
mesmo mundo, não vivem mais na mesma natureza, não habitam mais o mesmo
espaço.” (SERRES, 2013, p. 19-20)

A tecnologia digital é uma realidade na sociedade e na nossa vida. Desde as atividades
simples, como despertar pela manhã, até as mais elaboradas, como o pagamento de uma conta,
foram facilitadas pela tecnologia. Não há mais necessidade de ir a banco ou casas lotéricas e
enfrentar filas para isso.
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Essa realidade há muito adentrou as escolas. Observando os alunos, percebemos que os
mesmos estão indo por esse caminho. Conteúdos escritos no quadro negro, em sala de aula, são
fotografados e guardados em arquivos, na memória do celular. Atividades são feitas com recursos
tecnológicos e entregues via e-mail. Dúvidas são sanadas por aplicativos de mensagens
instantâneas. A linguagem deles é outra, bem diferente da de outrora. Nossa linguagem também está
em mutação para atender a esse novo estudante. Nós já não somos os mesmos. E nossos alunos
também não.
Diante da atual realidade, refletimos sobre a utilização dessa nova dinâmica no cotidiano da
escola. Por que não aproveitar essa disponibilidade que os jovens têm com a tecnologia para
facilitar o processo de aprendizagem, estimulando-os a uma participação mais ativa e significativa
nas aulas? Assim nasceu a motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa. Intitulada
“Tecnosofia”: Tecnologia e Filosofia na sala de aula buscou, a partir da utilização de tecnologias
digitais, estimular a participação ativa dos alunos na aula de Filosofia.
Uma questão que se apresentou de pronto: saber se e até que ponto a utilização de
tecnologias digitais em ambientes virtuais, como mediadores do processo de aprendizagem,
possibilita uma melhoria na participação e no envolvimento dos alunos nas aulas de Filosofia.
Para a realização da pesquisa foi selecionada uma turma do 2º ano do Ensino Médio,
articulado com formação técnica, de uma escola da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro,
situada em Queimados. Esse colégio, por fazer parte de um programa diferenciado da Secretaria de
Estado de Educação do Rio de Janeiro, denominado Dupla Escola, oferecia as condições
necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, pois continha dois laboratórios de informática bem
equipados e com acesso à internet para alunos e professores. Um conteúdo específico foi
determinado dentro do campo de relação entre Filosofia e Ciência, e o trabalho de pesquisa, foi
realizado com a utilização do ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Esse conteúdo foi
escolhido principalmente por ter relação direta com o desenvolvimento tecnológico, e por ser
importante para que os alunos percebam a contribuição da Filosofia ao desenvolvimento social,
político, ético e tecnológico.
O POR QUÊ DA PESQUISA.
O fascínio que a tecnologia digital exerce sobre os jovens é facilmente percebível. Eles se
identificam com essa linguagem e a absorvem com facilidade. Então, a apropriação do
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conhecimento tecnológico poderia ser uma aliada no sentido de tornar a aulas de Filosofia mais
agradáveis e significativas para os alunos.
Considerando o crescente desenvolvimento tecnológico presente na sociedade, a escola não
pode ficar à margem desse cenário. Urge a necessidade de utilizar esses recursos na Educação, de
forma planejada, responsável e comprometida com o ensino e com a aprendizagem.
Atualmente, um dos desafios do professor está nessa utilização das tecnologias digitais
como mediadoras nos processos de ensino e aprendizagem. Quando se discute com docentes o uso
de tecnologias digitais em sala de aula, ânimos se acirram favoráveis e contrários a tal utilização.
Diante desse quadro, no entanto, é impossível prescindir dessa via de facilitação da
compreensão de assuntos e temas tão importantes para a formação cidadã e para o desenvolvimento
do pensamento crítico-reflexivo dos discentes, principal objetivo da disciplina de Filosofia no
Ensino Médio.
Ao observarmos a Educação a Distância (EAD), é possível verificar que a metodologia
utilizada e a flexibilização do horário são apontadas como causas de sucesso dessa modalidade de
ensino. Mas qual a relação com o Ensino Médio, e mais precisamente com o Ensino Regular, na
disciplina de Filosofia? Transportando alguns desses fatores de sucesso da EAD para a sala de aula
presencial, na disciplina de Filosofia, podemos aumentar significativamente o tempo de aula, que é
considerado escasso - dois tempos de cinquenta minutos cada um, por semana, para atingir os
objetivos propostos pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, uma vez que há
flexibilidade de horário para que os alunos acessem ambientes virtuais de aprendizagem (AVA).
Além disso, é possível estimular a aprendizagem colaborativa, pois existe a possibilidade de
realização de atividades coletivas também no ambiente virtual de aprendizagem.
Levantar as condições e indicadores para aliar atividades presenciais com atividades
realizadas em ambientes virtuais por meio de tecnologias digitais, mantendo o foco do processo de
aprendizagem no aluno e transformar a sala de aula em um local de aprendizagem ativa e
significativa, foi o que desejamos alcançar com essa pesquisa.
Portanto, sua importância reside em propiciar novos caminhos de se fazer educação, para
além da sala de aula, oferecendo aos alunos oportunidades diferenciadas de reflexão e discussão de
temáticas ligadas ao seu dia a dia com o uso de tecnologias digitais, objetivando uma educação mais
atrativa e significativa, sem deixar de lado o compromisso com a qualidade do processo.
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O ENSINO DE FILOSOFIA MEDIADO POR TECNOLOGIAS
Ao realizar o levantamento da base teórica para fundamentar a pesquisa encontramos alguns
estudos interessantes.
Vasques e Dias (2014) propõem uma reflexão crítica sobre o ensino de Filosofia diante
dessa nova realidade que se apresenta com o avanço tecnológico. Reconhecendo as especificidades
e o rigor exigido pela disciplina, as autoras destacam a necessidade de superação de uma postura
tradicional-academicista, ainda presente no ensino da disciplina, para tornar possível a utilização de
recursos tecnológicos que, se bem utilizados, com planejamento e em acordo com as necessidades e
aptidões dos discentes, podem contribuir de forma significativa para a aprendizagem dos mesmos.
Dessa forma, propõem novos caminhos para o ensino de Filosofia no Ensino Médio, fugindo
da abordagem sequencial-histórica que tradicionalmente se utilizou (e ainda se utiliza),
considerando, para isso, as múltiplas opções que as tecnologias digitais disponibilizam. Recorrendo,
ainda que superficialmente, à teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1982), as autoras
desenvolveram suas investigações com alunos do terceiro ano do Ensino Médio, utilizando vídeos
disponíveis na internet. Apontam que esse é apenas um, dentre tantos caminhos possíveis oferecidos
pelas tecnologias atualmente. Como conclusão, ressaltam que a utilização de tais ferramentas
disponíveis nos aproxima da realidade do aluno e facilita a integração e aquisição de novos saberes,
promovendo uma real construção do sentido para os conteúdos filosóficos aprendidos na escola.
Investigando a relação entre ensino de Filosofia e tecnologia da informação e comunicação
(TIC), Moraes e Tomazetti (2014) desenvolveram um trabalho cujo objetivo se refere aos limites e
possibilidades de reflexão, debate e utilização das TIC. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, as
autoras utilizaram, além do levantamento bibliográfico a partir da análise de artigos sobre esse
tema, grupos focais compostos por bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) que atuaram com alunos em escolas de Ensino Médio, na Região Sul do país, no
ano de 2012. Em suas observações, as autoras apontam para a necessidade de o professor de
Filosofia repensar suas práticas para propor novas maneiras de mediar o conhecimento tradicional
de Filosofia a partir das novas possibilidades que as TIC oferecem.
Sampaio e Silva (2016) também empreenderam uma investigação sobre a utilização de
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem de Filosofia. O objetivo dessa investigação
reside no desenvolvimento de motivação e interesse de alunos dos três anos do Ensino Médio, na
modalidade de educação de jovens e adultos, pelos conteúdos filosóficos, a partir da ressignificação
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de ferramentas de uso constante dos alunos, como grupos de debate por aplicativo de mensagem
instantânea em dispositivos móveis.
A proposta de utilização das novas tecnologias estava atrelada à aplicação de novos
métodos, instrumentos e técnicas, a partir de um prévio planejamento, que buscava estabelecer uma
nova prática pedagógica a fim de ajudar os alunos no processo de aprendizagem. Assim, os autores
partiram do uso do aparelho celular e do aplicativo de mensagem WhatsApp para formação de
grupos de debates, além da utilização de blog temático com alguns recursos midiáticos
diferenciados, como vídeos, tirinhas, charges, etc. Os autores concluíram que a utilização das
tecnologias aproximou a Filosofia do cotidiano dos alunos, promovendo maior integração e
interação entre eles.
METODOLOGIA DO ESTUDO: O CAMINHO PERCORRIDO
Pesquisar não é algo simples ou fácil. De acordo com Lakatos e Marconi (1996, p. 15)
“Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para questões propostas,
utilizando métodos científicos”. Portanto, é necessário, inicialmente, classificar os procedimentos
metodológicos adotados para atingir os objetivos propostos.
A pesquisa a que nos referimos foi desenvolvida em uma perspectiva qualitativa, de cunho
exploratório e se propôs a gerar, coletar e dados para fundamentar o desenvolvimento de um curso
de curta duração on-line para os discentes envolvidos e um caderno de orientação para docentes.
De acordo com Ensslin e Viana (2008), em pesquisas qualitativas de cunho exploratório
aspectos quantitativos são comuns, pois podem ser utilizados na exploração de problemas que
envolvam os sujeitos participantes da pesquisa, contexto e processos.
Optamos por utilizar dois tipos de fontes de dados: o diário de campo (registro das
impressões, observações e informações que concorram para o desenvolvimento da pesquisa) e o
questionário.
O diário de campo não foi tão somente um registro frio de observações que ocorreram ao
longo da pesquisa. Nele também registramos reflexões e particularidades que vão além de simples
anotações. Foram registradas vivências e experiências cotidianas dos sujeitos da pesquisa.
A outra técnica de geração e coleta de dados, o questionário, foi um instrumento importante
para coletar dados referentes a opiniões, crenças, interesses e expectativas dos sujeitos da pesquisa.
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Buscamos o uso da linguagem clara, objetiva e direta para que os participantes compreendessem
com clareza e respondessem corretamente.
Os relatórios emitidos pelo AVA também foram instrumento de observação e coleta de
dados, de forma sistemática, uma vez que foram utilizados a partir de condições controladas e com
propósitos previamente definidos.
O CENÁRIO DA PESQUISA
A pesquisa foi desenvolvida em uma das unidades da Rede Pública de escolas da Secretaria
de Estado de Educação (SEEDUC) no bairro Parque Santiago, município de Queimados, Rio de
Janeiro.
Em 2016, a escola foi inserida no Programa Dupla Escola. Esse Programa da SEEDUC tem
como objetivo transformar a unidade escolar convencional em um espaço de oportunidade para o
aluno, oferecendo cursos de formação profissional em horário integral, que o capacitem para o
mercado de trabalho.
No ano de 2017, além do Ensino Médio Articulado com Logística Comercial (EMALOG),
resultado de parceria entre a SEEDUC, Lojas Americanas, Serviço Nacional do Comércio
(SENAC) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o colégio ofereceu
também Ensino Fundamental e Ensino Médio Regular.
Os alunos participantes da pesquisa pertenciam a uma turma do segundo ano do Ensino
Médio Articulado com Logística Comercial, com aproximadamente 30 alunos e faixa etária entre
15 e 17 anos.
A turma não apresentava problemas quanto à disciplina ou frequência, mas demonstrava,
desde o primeiro ano de Ensino Médio, desinteresse e falta de motivação pela disciplina Filosofia,
um dos motivos que definiram a escolha da turma e dos alunos participantes da pesquisa.
Além do expresso desejo de participar da pesquisa, o principal critério de exclusão foi a falta
de autorização dos responsáveis e consequente assinatura de um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
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ALGUNS RESULTADOS OBTIDOS
No primeiro momento, os alunos responderam, na própria sala de informática, um
questionário formulado no Google Docs, pacote de aplicativos online do Google que permite a
criação e edição de documentos, apresentações, planilhas e formulários, cujo objetivo era conhecer
melhor os sujeitos participantes da pesquisa, principalmente acerca da relação deles com a
tecnologia digital, seja para estudo, seja para lazer.
Esse questionário também foi útil para a realização de um levantamento prévio de
informações importantes para o desenvolvimento do trabalho, como por exemplo, o tempo que os
alunos passam conectados, de que forma se conectam e locais utilizados para conexão.
Exemplificando, vejamos os gráficos que apresentam o tempo diário de conexão à Internet
(Gráfico 1) e dos principais interesses dos 28 alunos respondentes pelos conteúdos disponíveis no
ciberespaço (Gráfico 2).
Esses resultados nos mostraram alunos conectados e muito interessados por redes sociais,
mas que também utilizam a internet para a pesquisa escolar.
Gráfico 1
Gráfico 2
Ao verificar o conhecimento de algum ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVA)
pelos alunos, no entanto, o resultado foi bastante diferente.
Gráfico 3
O diário de campo foi uma fonte importante de dados utilizada na investigação, pois nele
foram registradas impressões, observações e informações relevantes para o desenvolvimento e
conclusão da pesquisa. Foi utilizado de forma assistemática nas atividades presenciais em sala de
aula, registrando comportamentos, impressões, reações, vivências a cada nova proposta de
atividade, e de forma sistemática, à medida que o piloto de cada atividade acadêmica proposta era
implantada e realizada no AVA.
Foram as seguintes as etapas das atividades desenvolvidas com os alunos:
•

Conhecendo o Moodle

•

Recordar é Viver

•

Vamos falar de Ciência?
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•

Como tudo começou!

•

Ciência e Filosofia hoje.

•

Auto avaliação e Avaliação do Curso

O quadro a seguir traz alguns trechos do Diário de Campo, para ilustrar o que dissemos.
Quadro 1
Antes de concluir, ilustramos este texto com a tela de uma das atividades realizadas,
“Vamos falar de Ciência?”, e um quadro com algumas respostas dos alunos à proposta de
formulação de um conceito de Ciência.
Figura 1
Quadro 2
Vamos agora ao encerramento deste texto reiterando, da mesma forma que na abertura, a
percepção dos impactos positivos da utilização da mediação pedagógica no ensino de Filosofia aos
nossos “Polegarezinhos”, como diz Serres ao pensar as crianças e jovens do Século XXI:
Agora distribuído por todo lugar, o saber se espalha em um espaço homogêneo,
descentrado, de movimentação livre. A sala de antigamente morreu, mesmo que ainda
a vejamos tanto, mesmo que só saibamos construir outras iguais, mesmo que a
sociedade do espetáculo ainda procure se impor. Os corpos então, se mobilizam,
circulam, gesticulam, chamam, conversam, facilmente trocam entre si o que têm junto
aos lenços. Ao silêncio se sucede a tagarelice e à balbúrdia, a imobilidade? Não,
antigamente prisioneiros, os Polegarezinhos se livram das correntes da Caverna
multimilenar que os prendiam, imóveis e silenciosos, no lugar, bico fechado, rabo
sentado. (SERRES, 2013, p. 42).

CONCLUSÕES
Os alunos vivenciaram uma nova forma de ter aulas de Filosofia, com a utilização de
recursos tecnológicos digitais. Apesar de dominarem os dispositivos de acordo com seus próprios
interesses, os alunos, inicialmente, apresentaram certa dificuldade em desenvolver as atividades em
um ambiente virtual. A utilização desse tipo de recurso não é algo comum no cotidiano deles,
especialmente quando direcionado ao estudo de Filosofia. No entanto, segundo os próprios alunos,
essa forma de aprender é mais dinâmica e interativa, estimula a participação e os impulsiona a
interagir entre eles e com o docente, promovendo reflexões acerca dos temas tratados e, portanto,
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levando-os a filosofar. Entre eles, a proposta foi bem recebida e aceita, com expresso desejo de
ampliá-la para outras disciplinas. Ainda assim, os discentes ressaltaram que para o sucesso da
proposta, a estrutura técnica tem que ser garantida durante todo o período letivo.
Apesar das dificuldades enfrentadas, entendemos que a utilização das tecnologias digitais no
processo de aprendizagem, na perspectiva do Ensino Híbrido, tem muito a contribuir para o
processo de aprendizagem. Como apresentado anteriormente, muitas pesquisas têm sido realizadas
focando essa temática.
Outro ponto que essa pesquisa levantou e que merece ser aprofundado em futuras
investigações é a utilização dos aplicativos de comunicação instantânea como suporte para as
atividades pedagógicas. Em nossa pesquisa, inicialmente, tal aplicativo foi considerado, apenas,
como uma possibilidade de recurso. No transcorrer da investigação ele teve uma importante função
na conclusão do trabalho, pois apresentou diversas possibilidades que podem, a partir de um bom
planejamento, contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Algumas pesquisas com foco
nos aplicativos de comunicação instantânea foram realizadas, mas acreditamos que ainda há muito
o que pesquisar e aprofundar.
Por todos os dados apresentados, observados e analisados, podemos concluir que a
utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, como complemento às aulas presenciais, pode
contribuir significativamente para promover o envolvimento e a participação ativa dos alunos nas
aulas presenciais, na medida em que os leva a, expandindo o próprio protagonismo no processo de
aprendizagem, buscar outros caminhos e fontes de informação, de modo a estimular o pensamento
crítico-reflexivo dos alunos.
Finalmente, é importante destacar que não temos a pretensão de esgotar os problemas
relacionados às aulas de Filosofia com o uso de tecnologias digitais, visto que tal proposta deverá
estar em consonância com a realidade de cada escola e dos alunos. Entretanto, considerando as
conquistas evidenciadas na pesquisa, outras se fazem necessárias no contexto das aulas de Filosofia
com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem e dispositivos móveis, especialmente, os
touchscreen e, assim, proporcionar aos professores uma gama de recursos que eles possam utilizar
em sua prática educativa, transformando a sala de aula em um ambiente de discussão, de reflexão e
de protagonismo discente.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

495

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

REFERÊNCIAS
AUSUBEL, D. P. A aprendizagem significativa. São Paulo: Moraes, 1982.
ENSSLIN, L; VIANNA, W. B. O design na pesquisa quali-quantitativa em engenharia de produção – questões
epistemológicas. Revista de Produção.Vol.8, Num. 1. Março de 2008.
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e
técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 1996.
MORAES, S.B.A; TOMAZETTI, E. M. Ensino de Filosofia e TIC: experiências do PIBID. Revista Intersaberes, v. 9,
n. 18, 2014. Disponível em https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/667/419. Acesso em 15
Jan.2018.
SAMPAIO, A.P.L; SILVA, D.R.P. Ler e Filosofar, o difícil é começar: A utilização das novas tecnologias no processo
de ensino-aprendizagem on e offline de uma escola pública. II Colbeduca – 5 e 6 de setembro de 2016 – Joinville, SC,
Brasil.
SERRES, M. Polegarzinha. Uma nova forma de viver em harmonia, de pensar as instituições, de ser e de saber. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.
VASQUES, J; DIAS, R. O uso de recursos midiáticos nas aulas de Filosofia de nível médio na era da tecnologia digital.
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 441.

ANEXOS
Gráfico 1. Tempo diário de conexão à Internet

Fonte: Elaborado pelos autores

Gráfico 2. Interesse dos alunos pelos conteúdos disponibilizados virtualmente

Fonte: Elaborado pelos autores

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

496

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Gráfico 3. Conhecimento de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem

Fonte: Elaborado pelos autores
Quadro 1. Trechos do Diário de Campo

Assim que conclui a explicação do projeto, os alunos demonstraram certa euforia em
participar de tais atividades, visto que eles nunca tinham participado de uma proposta
pedagógica semelhante antes. Todos já queriam saber quando iniciaríamos as
atividades no laboratório de informática da escola. (Diário de campo, I Encontro).
A euforia dos alunos era perceptível. Estar no laboratório para fazer algo totalmente
diferente do que eles estavam acostumados era motivador. Entender para que serve um
e-mail e sua importância foi algo interessante. Apesar de saber o que é, muitos não
tinham um e-mail e nem sabiam como fazer um. Começava ali nosso desafio. (Diário
de campo, II Encontro).
Depois te já ter iniciado as atividades na plataforma, alguns alunos resolveram me
procurar para participar das atividades. Incentivados pelos colegas, eles também
queriam participar daquela novidade. Percebi, nesse momento, que estava em um
caminho coerente para o que eu havia me proposto. (Diário de campo, III Encontro).
Apesar de ter conhecimento da situação financeira do Estado, não imaginei que a crise
pudesse afetar a pesquisa. Perder o laboratório de informática da escola foi um
choque. Então eis que os smartphones entram em cena. E não é que eles gostaram?
Usar o celular na sala de aula, de forma consentida, foi uma agradável surpresa para
eles. “Pode mesmo, professora?” foi o que eu mais ouvi. (Diário de campo, IV
Encontro).
Fiquei impressionada! Após o fim de nosso encontro o aluno D2 me procurou e disse
que gostaria muito de participar da pesquisa, mas ele não tinha e-mail. Disse a ele que
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isso não era um problema, pois ele poderia fazer um e-mail válido e iniciar o trabalho.
Então tive como resposta: “professora, não sei fazer isso” (Diário de campo, II
Encontro).
“Professora, preciso mesmo me apresentar no fórum? Todo mundo já me conhece! E
tenho que colocar uma foto de perfil? Mas eu não sou fotogênica. Pode pular essa
parte?” (Diário de campo, III Encontro).
Percebi que aplicativos de mensagem instantânea substituíram a função do fórum
disponibilizado na plataforma. Um grupo foi criado e fui inserida no mesmo. Em
nosso encontro presencial os questionei sobre isso e a reposta foi simples: “professora,
a gente se fala pelo whatsapp o dia inteiro. Ao invés de postar alguma coisa no fórum,
a gente faz isso pelo zap porque a resposta é mais rápida” (Diário de campo, III
Encontro).
Conforme o final do ano letivo se aproxima e eles vão sendo “liberados” de algumas
disciplinas, a presença na escola começa a diminuir. Consequentemente no ambiente
também. E isso, me parece, acontece por vários motivos, mas acredito que o principal
é a conexão escassa com a internet, apesar de todos terem aparelhos conectáveis.
Oferecer a conexão foi fundamental. (Diário de campo, IV Encontro).
Figura 1. Tela de abertura da atividade “Vamos falar de Ciência?”

Fonte: Plataforma Moodle
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Quadro 2. Respostas dos alunos à proposta de formulação de um conceito de Ciência
Aluno A

Ciência é o conhecimento adquirido através de estudos e experiências
que tem como objetivo tentar responder algumas das perguntas dos
seres humanos. Cientificismo é acreditar que a única forma de
conhecimento válido é a ciência, sem acreditar em nenhuma outra
forma de conhecimento.

Aluno G

Ciência é a busca por conhecimento através de experimentos,
cientificismo é acreditar que a ciência é a única que possui o
conhecimento das coisas do mundo e só esse conhecimento é a
verdade, ciência são os conjuntos dos experimentos que formam uma
teoria e cientificismo é a crença de que somente a ciência possui o
verdadeiro conhecimento.

Aluno I2

Ciência é um conjunto de conhecimentos adquiridos através de
pesquisas e explicações de determinados fenômenos ou fatos.
Cientificismo é uma crença de que o único método que pode explicar
tudo o que existe é o científico.

Aluno J1

Ciência é um dos modos pelo qual o homem tenta explicar as
realidades a sua volta. Através de pesquisas, observações etc...
Cientificismo é a doutrina que consideram os conhecimentos científicos
como definitivos. A ciência é um dos modos pelo qual o homem tenta
explicar a realidade a sua volta. Já o cientificismo é acreditar na
verdade, onde os conhecimentos científicos são definitivos.

Resumo
O texto que apresentamos foi originado de pesquisa que tinha como objetivo verificar de que maneira a
utilização de tecnologia digital em uma proposta de ensino híbrido, nas aulas de Filosofia, pode
contribuir para o envolvimento e a participação ativa dos alunos nas discussões e reflexões. O que
motivou essa investigação foi a necessidade de uma nova abordagem metodológica que atenda aos
anseios dos alunos de modo que eles se tornem mais participativos e envolvidos nas atividades e
reflexões em sala de aula. Do ponto de vista do referencial teórico, optou-se por uma revisão
bibliográfica acerca de temas como tecnologias digitais aplicadas à educação, ciberespaço, ambiente
virtual de aprendizagem e ensino híbrido. A pesquisa, de natureza qualitativa, com características de
pesquisa-ação, foi desenvolvida com uma turma do 2º ano do Ensino Médio articulado com Ensino
Técnico de uma escola do Programa Dupla Escola da Rede Estadual de Educação. Os dados foram
coletados por meio de fontes documentais, questionário e observações assistemáticas, a partir do diário
de campo, e sistemáticas, a partir dos relatórios emitidos pela plataforma Moodle, utilizada pelos alunos
na realização das atividades. Tais atividades, desenvolvidas ao longo da pesquisa, integraram um curso
de curta duração que culminou no produto educacional intitulado “Atividades de Filosofia no Moodle:
momentos de troca e de reflexão”. A partir das análises realizadas, à luz da fundamentação teórica
selecionada, foi possível concluir que essa abordagem híbrida de ensino colaborou para o
aprimoramento da relação dos alunos com a disciplina, assim como da comunicação entre eles. Os
resultados indicaram também que o aprimoramento da estrutura tecnológica e o desenvolvimento de
competências para a educação mediada por tecnologias são importantes para o desenvolvimento de
propostas educacionais híbridas e que investimentos nessa área são necessários, fundamentalmente na
formação de educadores para atuarem em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Prática pedagógica; Ensino de Filosofia; Formação docente; Mediação tecnológica;
Ensino híbrido.
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Resumo
A sociedade contemporânea reflete as potencialidades advindas do uso massivo de tecnologias digitais
que compôs o que chamamos de mundo digital, onde se estabeleceu uma cultura digital (cibercultura)
que nos demanda, de forma emergente, uma educação digital. Precisamos aprender e educar nas novas
configurações que nos trazem emergências e possiblidades. Esta quebra paradigmática de organização
social amplia os espaços de se fazer educação e acentua diferenças. No escopo do ecossistema escolar,
composto pelos gestores, docentes, discentes, apoiadores/colaboradores, família e recursos múltiplos,
transitam sujeitos de formações diversas, mais ou menos adaptados, mas com nenhuma certeza do que
esperar do futuro no que tange a demandas relacionadas aos processos de ensinar e de aprender. Nesse
contexto, sabemos o que não está funcionando e somos desafiados a pensar Educação num cenário de
mutação e transformação, impactados pelos avanços tecnológicos que nos mobilizam/paralisam na
mesma intensidade. A partir dessas questões, este painel faz um recorte entre tantas facetas deste
imenso poliedro que é o ambiente educacional, buscando analisar a questão da formação docente na
ótica das possibilidades advindas da interlocução do planejamento (gestão) com o fazer docente. Buscase ainda discutir o conceito de espaços de experimentação para potencializar sua artesanilidade e
criatividade, intrínsecas na docência, como vetores de inovação pedagógica, bem como analisar as
questões relacionadas à formação dos licenciados em Pedagogia, focando a questão do ensino da
Matemática e as novas demandas indicadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Esta
tessitura de delineamentos e contornos no espaço de formação docente pretende ofertar aos
participantes do evento uma oportunidade de interlocução entre as crenças e os desejos produzidos no
grupo de pesquisa, assim como como se beneficiar das interações que correrão por ocasião das
discussões com colegas de área.
Palavras-chave: Formação docente; Espaços de experimentação; Formação do Pedagogo; Inovação
Pedagógica.
O PAPEL DA GESTÃO ESCOLAR NA PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NO
ECOSSISTEMA ESCOLAR
Josiane Carolina Soares Ramos Procasko – IFRS/PUCRS

INTRODUÇÃO
Segundo Gómez (2015), a seleção das competências básicas a serem desenvolvidas na
contemporaneidade está atrelada aos valores considerados essenciais de cada comunidade para seus
cidadãos. Gómez percebe esta relação a partir do seu olhar sobre a escola e o currículo nela
implementado, como uma possibilidade (e potência) no processo de desenvolvimento do sujeito, de
forma singular, a construir seu próprio projeto de vida pessoal, social e profissional, onde consiga
“percorrer o seu próprio caminho da informação ao conhecimento e do conhecimento à sabedoria”
(p. 76). Portanto, para Gómez (2015), algumas competências básicas devem ser desenvolvidas
nesse espaço, como a capacidade de utilizar e comunicar o conhecimento construído
historicamente; a capacidade para viver e conviver democraticamente em grupos cada vez mais
heterogêneos; e a capacidade de viver a atuar autonomamente na sua vida.
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Dessa forma, a tecnologia além de ser um importante elemento, acaba tornando-se um
produto de uma sociedade e de uma cultura, como aponta Lévy (2009), algo indissolúvel às
atividades humanas. Castells (2002, p. 43) concorda com essa ideia, ao compreender a tecnologia
como um elemento da sociedade, já que a mesma não pode ser entendida ou representada sem suas
ferramentas tecnológicas. Na tecnologia as relações são criadas a partir de inúmeros atores humanos
que inventam, produzem e interpretam de diferentes formas as técnicas (CASTELLS, 2002). Essas
relações situam-se na rede e consequentemente estão vinculadas à dualidade presente no
movimento da globalização. Por um lado, observamos uma grande concentração de riquezas (poder
e capital), e de outro, principalmente com o advento da Web 2.0, um crescimento significativo do
movimento coletivo e colaborativo.
A superação de um modelo de escola tradicional weberiano é um processo árduo e moroso,
pois prescinde a cultura histórica construída em detrimento de algo não conhecido, pautado pelo
atual paradigma de transição no qual vivemos, gerando insegurança, descontentamento e resistência
por parte dos sujeitos. Grande parte dos docentes atuantes na escola não possui ainda formação
adequada para lidar com essas novas características culturais do mundo digital. A escola, os
docentes e os discentes estão muitas vezes em caminhos divergentes no que diz respeito ao processo
pedagógico, muitos esforços, discussões, projetos e ações tem se desenvolvido para diminuir a
brecha na formação docente. Neste artigo vamos refletir acerca de um aspecto que impacta
sobremaneira a ação docente relacionada a inovação de práticas pedagógicas e, que ao nosso ver,
muitas vezes não é considerada como deveria: o entendimento deste novo contexto e o
apoio/percepção dos gestores escolares para fomentar a cultura da mudança e a inovação
pedagógica.
A GESTÃO EDUCACIONAL E OS IMPERATIVOS DA CIBERCULTURA
Vivemos em um período de transição, onde ainda existe uma distância bastante grande entre
a necessidade do mundo e da cultura digital e a realidade das instituições educacionais. Os discentes
possuem determinadas características e necessidades que o docente não consegue atender, pois não
obteve durante sua vida profissional formação específica para tal situação. Mediando e organizando
esse processo discente-docente temos a equipe responsável pela gestão escolar. Esse grupo, Diretor
(a), Vice-Diretor (a) e Coordenador (a) pedagógico (a), muitas vezes é esquecido nos processos
formativos viabilizados pelos Sistemas de Ensino no que diz respeito ao mundo digital.
Consequentemente, não são estimulados a refletir sobre sua práxis educativa enquanto líderes
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escolares, não incentivando mudanças necessárias frente aos imperativos da cibercultura. Esta
lacuna de informação/reflexão pode impactar negativamente o processo de mudança e inovação no
ecossistema escolar, uma vez que ações propostas por docentes podem não ser devidamente
compreendidas e apoiadas.
Para Lück (2011), existe um conjunto de fatores, construídos ao longo da história
institucional que influenciam as escolas: padrões de autoridade e estilos de liderança; relações
interpessoais e de poder praticados; valores e crenças propagados e assumidos; estilos de
comunicação e relacionamento interpessoal adotados; as formas de organização, distribuição e
implementação do trabalho; as reações dos grupos diante dos desafios; as reações às influências
externas (por exemplo as determinações das mantenedoras e do sistema educacional); as reações às
influências internas (por exemplo as condições materiais de trabalho); os recursos disponibilizados;
o nível de formação/capacitação das pessoas e sua orientação profissional; o tamanho da escola,
entre outros.
Gestores e comunidade escolar precisam construir uma mesma identidade organizacional,
disseminando as mesmas ideias, isto não é tarefa específica dos docentes. A transformação digital
deve facilitar a comunicação, a transparência e a colaboração, desenvolvendo o engajamento de
todos nos processos educacionais, construindo novas competências digitais para atender os desafios
apresentados nesse contexto de cibercultura. Para intervirmos nos processos da cultura
organizacional escolar, precisamos considerar os processos de aprendizado organizacional para
além das formas tradicionais de ensino. Devemos levar em consideração o ambiente informal
vivenciado e a aprendizagem que ocorre cotidianamente em diferentes níveis.
Devem ser fomentadas nesse processo a identificação dos agentes de mudança, uma
comunicação acessível, a visibilidade de projetos já alcançados e os benefícios produzidos, o
investimento na formação de competências digitais de todos os envolvidos no processo educacional,
a proposição de um plano de acompanhamento do processo de mudança, a fim de reavaliar as
ações, além da promoção da colaboração da comunidade escolar na construção de novos
conhecimentos. Investe-se na organização de formações para desenvolvimento acadêmico em
serviço, reorganização curricular na formação de base (graduação) e nos processos formativos em
nível de pós-graduação buscando promover a “mudança” desejada e, no entanto, sem o apoio de
uma gestão com visão integrada e inovadora afim de que o ecossistema escolar seja efetivamente
um espaço integrado de ações que promovam inovação, os objetivos não serão alcançados.
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BUSCANDO EVIDÊNCIA EMPÍRICAS PARA APOIAR AS REFLEXÕES
Muito se discute e investe na questão da necessidade de mudar o processo de formação
docente esperando o reflexo positivo no fazer docente, logo, essas mudanças dever atender a todos
atores envolvidos na dinâmica social de forma imbricada. Questionamos se a formação dos gestores
educacionais também contempla tais aspectos, dessa forma, emergem algumas inquietações como:
Estariam os gestores que atuam na rede escolar (em qualquer nível) aptos a compreenderem e
apoiarem, de maneira ampla as mudanças emergenciais que postulam os autores e a comunidade de
pesquisa em Educação? Qual seria a percepção dos docentes acerca dos gestores escolares no que
tange ao acolhimento e compressão deste contexto mutante e instigante que vivemos? Acreditamos
que estes questionamentos nos levaram (e levam) a trilhar muitas investigações que ora se iniciam.
Em função da natureza deste estudo, nos utilizamos da abordagem qualitativa, dentro de
uma perspectiva exploratória-investigativa, a fim de compreender inicialmente as concepções dos
docentes acerca do papel/parceria necessária relacionadas ao “fazer gestionário” versus o fazer
docente no espaço educativo. No sentido de contemplar vários cenários possíveis para esta
interlocução, buscamos a opinião de estudantes de uma Programa de Pós-Graduação em Educação
stricto sensu, sobre seu entendimento da gestão de processos educacionais para construção de um
espaço de fomento à inovação pedagógica. A coleta de dados apoiou-se na aplicação de um
questionário com questões abertas e fechadas, além da realização de um grupo focal com os
mestrandos e doutorandos participantes da pesquisa.
Na análise dos dados, utilizamos a técnica de análise de conteúdo, com foco na análise
temática ou categorial, considerando a “totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da
classificação e do recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) de itens de
sentido”, como aponta Bardin (2016, p. 43). Foi aplicado um questionário on-line com auxílio da
ferramenta Google Forms para a caracterização dos participantes da pesquisa. Ao todo participaram
da investigação 12 (doze) alunos, onde responderam questões gerais sobre a sua formação
(caraterização do grupo) e outras relacionadas ao seu nível de fluência digital, sua atuação (ou não)
na gestão educacional, a esfera da instituição onde sua experiência em gestão se deu, e por fim, o
maior desafio de um gestor na atualidade. A escolha desses sujeitos se deu a partir de características
comuns, especialmente aquelas relacionadas ao seu interesse no aprofundamento de seus estudos na
área de Educação e Tecnologias, qualificando-os para o desenvolvimento da discussão em estudo.
Em um momento posterior, os sujeitos da pesquisa participaram de um grupo focal (GATTI,
2005), para aprofundarmos questões emergentes do questionário aplicado anteriormente.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

504

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Escolhemos a técnica do grupo focal de forma complementar aos dados produzidos pelo
questionário aplicado. Pois o grupo focal nos permitiu perceber uma série de processos de
construção da realidade, e como afirma Gatti (2005), dentro de um apanhado de conhecimento de
representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e
simbologias, relevantes para o tema investigado. No grupo focal, a discussão centrou-se na temática
“A gestão educacional para a inovação no ambiente escolar”, a mediação do processo foi realizada
por outros cinco estudantes de pós-graduação (moderadores dos grupos).
OS ACHADOS DE PESQUISA: UMA APROXIMAÇÃO ÀS PERSPECTIVAS DA GESTÃO
EDUCACIONAL DOS PÓS-GRADUANDOS
Durante o processo de análise dos dados percebemos que neste complexo formado pela
interação entre Educação, Formação e Tecnologia, se estabelecem processos de carácter intrínseco
(endógenos) e extrínsecos (exógenos), que se retroalimentam e estão em constante movimento, se
levarmos em consideração às profundas mudanças que o campo educativo vem sofrendo
especialmente no início do século XX com a dinamização dos processos de gestão (GETALLI;
MARQUEZAN, 2013), às demandas de formação advindas do avanço tecnológico e os novos
modos de “ser, estar e fazer” no mundo digital (NASCIMENTO, 2012).
Esta perspectiva de trabalho nos possibilitou, em alguma medida, compreender – no
conjunto do grupo estudado – a gestão da educação a partir da sua materialização na
vivência/experiência dos sujeitos, e ainda os elementos balizadores que compõem a sua prática.
Desta forma, conseguimos identificar como dimensões de reconhecimento dos processos de gestão
da educação, 4 (quatro) dimensões emergentes neste contexto. Fica claro, ao analisarmos os dados
que a gestão da educação se manifesta (na percepção dos sujeitos da pesquisa) de forma articulada a
categorias clássicas do campo disciplinar da administração: Gestão de Pessoas, Gestão de
Recursos, Gestão da Informação e a Gestão da Inovação.
A Gestão de Pessoas se apresenta como sendo o elemento que busca evocar o
relacionamento entre as pessoas em busca dos objetivos das organizações e dos indivíduos
(CHIAVENATO, 2009), ou seja, é a junção de atitudes e métodos, técnicas e práticas pré-definidas,
que buscam gerenciar comportamentos internos e potencializar o recurso humano na busca por
objetivos comuns. Aqui nos referimos ao fortalecimento do engajamento do grupo, das relações
interpessoais, da mediação de conflitos, da avaliação de processos, da visão sistêmica, entre outros.
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A Gestão de Recursos surge sob uma perspectiva próxima ao modelo institucional de
gestão financeira (ALMEIDA; KELLER-FRANCO, 2016), porém no estudo aqui apresentado, fica
evidente que ao falarem em “recursos” há uma referência direta ao conjunto de estruturas que dão
suporte aos processos de gestão, desde infraestrutura do espaço escolar, passando pelas tecnologias
da informação e comunicação que otimizem o trabalho na escola, até mesmo a disponibilidade de
pessoas no quadro de funcionários para o atendimento às demandas da escola.
A Gestão da Informação por sua vez, desvela um ciclo de atividade da rotina
organizacional de uma instituição. Podemos traduzir essa rotina como um processo de organização
orientada ao conhecimento. Significa empregar o recurso, saber para aumentar a eficiência e
renovar a qualidade, gerando saberes com base nas informações e transformando-os em vantagens
competitivas sustentáveis, que chegarão a ser mensuráveis como êxitos em suas atividades
(NORTH, 2010).
Já a Gestão da Inovação emerge como um elemento de construção de novos saberes para a
transformação do ambiente educacional na contemporaneidade, pois a inovação acaba evidenciando
a necessidade de desinstalação do paradigma fabril dentro da gestão da escola (BRANDÃO, 2005).
O conceito de inovação é polissêmico, próprio e característico dos distintos campos disciplinares do
saber, porém a compressão de Gómez (2000), busca uma espécie de “unidade” onde a inovação se
efetiva a partir de uma modificação praticada de maneira deliberada dentro de um sistema, que
objetiva melhorias ou mesmo aperfeiçoamento de algum aspecto estrutural presente nas dimensões
sociais.
Tendo estas dimensões inseridas no contexto social de cibercultura, surge a necessidade das
instituições educacionais, seus gestores e comunidade escolar utilizarem os conceitos e técnicas de
Mineração de Dados Educacionais (MDE) e do Learning Analytics (LA) como potência para a
efetivação das práticas gestionárias. Para Giraffa (2015, p. 36), a Mineração de Dados é uma
subárea da Computação que apoia o gerenciamento do "grande volume de dados gerados por
diferentes softwares integrados, provendo informações para que docentes e discentes possam tomar
decisões relacionadas aos processos de ensinar e de aprender". E o Learning Analytics seria um
campo de estudos emergente onde são utilizadas sofisticadas ferramentas analíticas para apoiar os
processos de ensino e de aprendizagem.
As quatro dimensões que evidenciamos anteriormente (Gestão de Pessoas, Gestão de
Recursos, Gestão da Informação e Gestão da Inovação) compõem, no seu conjunto, a percepção dos
processos, práticas e desafios da gestão educacional. Porém a complexidade do campo, exige de
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nossa parte outros elementos de igual importância nos processos, como um conjunto adjacente que
circunda as dimensões citadas tanto de forma intrínseca (endógeno) quanto extrínseca (exógeno).
Como elementos endógenos temos, nas percepções dos sujeitos de pesquisa, 2 (dois) fatores:
a formação acadêmica (inicial e continuada) do gestor e a sua relação com as tecnologias quando
nos referimos às práticas gestionárias. A Formação Acadêmica é um importante elemento para se
pensar no desenvolvimento/aplicação das práticas de gestão, pois como afirma Libâneo (2004), há
uma relação íntima entre a formação dos sujeitos e a trajetória escolhida, no sentido de
regular/orientar suas práticas. Já a tecnologia surge a partir da necessidade da (re) significação do
papel e da função do gestor, a tecnologia se apresenta como uma importante ferramenta de
otimização e dinamização do “fazer gestão” (ALMEIDA; ALONSO, 2007) na era digital.
Articulado aos elementos intrínsecos, temos elementos exógenos que representam
movimentos importantes na implementação das lógicas de gestão da educação no contexto da
cibercultura: A participação dos sujeitos e o planejamento da ação educativa. A participação
dos sujeitos não pode ser traduzida apenas como a “simples consulta aos indivíduos”, como aponta
Flach (2012), este modelo não garante uma participação consciente. A participação aqui se mostra
como um processo por meio do qual as diversas camadas têm oportunidade de contribuir na
formação de planos coletivos, objetivando a intervenção na realidade social e histórica. Já o
planejamento da ação educativa surge a partir do estabelecimento de metas e de objetivos que o
espaço educativo deseja alcançar, é nesse espaço que o conhecimento sobre gestão se efetiva, ou
seja, o planejamento é um importante processo de organização e coordenação, serve como ponte
entre a atividade escolar e o contexto social e político natural do ambiente escolar (LÜCK, 2000).
A partir dos dados produzidos pelos instrumentos de pesquisa (questionário e grupo focal),
percebemos que os processos de gestão se mostram dentro de uma complexidade tamanha,
principalmente por optarmos pelo entendimento das percepções dos sujeitos de pesquisa, e seus
diversificados contextos de atuação e vivência. A Gestão da Educação no contexto do estudo
apresentado, tem 4 (quatro) grandes dimensões de percepção dos sujeitos de pesquisa. A Gestão da
Educação se constitui a partir da Gestão de Pessoas, a Gestão de Recursos, a Gestão da Informação
e a Gestão da Inovação, porém estas dimensões são interpenetradas por fatores endógenos que são
intrínsecos aos processos, como a formação acadêmica dos gestores e a incorporação de tecnologias
digitais nas práticas gestionárias. E como fatores exógenos aparecem nesse contexto de forma
extrínseca a Gestão da Educação, a Participação dos Sujeitos frente aos processos de
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efetivação/articulação da Gestão Educacional, e ainda o Planejamento da Ação Educativa no
contexto da Gestão da instituição de Ensino.
Os processos de Gestão da Educação no contexto da cibercultura, não pode ser reduzida
apenas ao uso de tecnologias na implementação de práticas gestionárias no interior das unidades de
ensino. Este processo se efetiva a partir da articulação de uma série de elementos/ações/práticas que
possibilitem a percepção dos sujeitos frente às necessidades e às demandas a serem enfrentadas no
mundo contemporâneo, onde a tecnologia é uma parte importante a ser assimilada, mas não é a
única. A cibercultura, dessa forma, deixa de ser algo estático dirigido a um grupo de sujeitos
específicos, e passa a incorporar a dinâmica social da escola, onde os diferentes sujeitos desta
comunidade, tem em suas práticas cotidianas, elementos da cibercultura como a conectividade, a
interatividade e a cooperação, como aponta Lévy (2009) em seus apontamentos.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Os resultados deste estudo possibilitaram-nos a organização e a articulação de quatro
dimensões emergentes e reconhecidas pelos estudantes de pós-graduação sobre os processos de
gestão da educação: Gestão de Pessoas, Gestão de Recursos, Gestão da Informação e Gestão da
Inovação. Com o grupo focal, além de estimular a troca efetiva entre os participantes, introduzindo
o assunto, e propondo algumas questões, foi garantido que os participantes se expressassem
livremente, trazendo elementos relevantes que circundam de forma intrínseca e extrínseca às
dimensões citadas anteriormente.
Como elementos endógenos foram reconhecidos a Formação Acadêmica (inicial e
continuada) e a relação com as Tecnologias Educacionais como fatores relevantes para o gestor no
mundo digital. O interesse e a formação constante mostram-se como princípios centrais para a
prática de gestão contemporânea. Como elementos exógenos foi reconhecido pelos pós-graduandos
a relevância dos processos de Planejamento das ações educativas juntamente com a Participação ou
colaboração dos envolvidos no processo para o sucesso das intervenções. Todos os elementos
citados são fundamentais para uma prática gestora consciente da atual conjuntura que vivemos, eles
devem dialogar com a cultura organizacional escolar, sofisticando cada vez mais os seus processos.
A gestão da educação se apresenta de forma imbricada nas concepções, vivências e
experiências dos sujeitos da pesquisa, para além do “administrar”. O avanço tecnológico e, por
conseguinte os processos que estamos imersos no contexto da cultura digital faz com que o ato de
“gestar” seja (re) significado cotidianamente. As demandas sociais emergentes dessa cultura, faz
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com a implementação dos processos de gestão, sua articulação e sua execução não se pautem única
e exclusivamente pelo paradigma educacional da “qualidade total”, pelo contrário, as percepções
dos pós-graduandos evidenciam que a própria noção da qualidade é substituída por uma qualidade
social. A gestão educacional, abarca uma série de arranjos no interior das instituições de ensino que
permita – por meio de uma prática gestora inclusiva, participativa e planejada – o reconhecimento
dos sujeitos em um contexto onde as relações estão imersas na cultura digital.
Esses desafios da/na gestão despontam em distintos movimentos do espaço escolar, existe
um importante movimento interno (individual) de sofisticação de pensar e agir na escola, passando
pelos aspectos formativos, a experiência de atuação no campo, a concepção individual do papel da
educação, chegando a dimensões estruturais da ação gestora, como o desenvolvimento do
planejamento estratégico. Podemos apontar ainda a necessidade da ressignificação das práticas
docentes a partir de elementos da cultura digital, onde a sofisticação que apontamos anteriormente
vai tomando outros sentidos e consequentemente produzindo modelos de gestão.
Cabe considerar a emergência de uma formação de gestores que compreenda a
complexidade deste mundo digital, impactada pela cultura digital e carente de uma educação digital.
A inovação pedagógica transcende o espaço de ação docente e necessita de apoio e uma visão
gestionária que permita a sincronicidade de ações e projetos em comum. Esta parceria deve buscar a
formação de indivíduos capazes de serem agentes de transformação do tecido social num mundo
marcado pela crescente desigualdade de oportunidades, cabe a nós, membros do ecossistema
escolar, sincronizar as ações que efetivamente nos levem a construir um espaço de formação
diferenciado e inclusivo.
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Resumo
O ecossistema escolar é composto por distintos membros da comunidade escolar, sendo estes
docentes, discentes, gestores, apoiadores técnicos e a família, de forma a estar inserida num contexto
que sofre constantemente as influências dinâmicas naturais do tecido social. Costuma-se focar a
questão da inovação pedagógica e do atendimento das emergências contemporâneas na formação
docente, já que estes sujeitos são os principais agentes de mudanças e não temos dúvida disso. No
entanto, todo projeto de inovação e transformação necessita de ações sincronizadas e apoiadas em
intervenções concretas e afirmativas por parte da gestão. Desta forma, adotamos uma perspectiva de
interação indissociável do contexto da sociedade em rede e da cibercultura com a gestão educacional.
Com advento da cibercultura, nossa relação com o mundo mudou, nossa comunicação foi radicalmente
transformada, esta intensa interação entre as pessoas e entre as diferentes áreas do conhecimento
originou uma aproximação entre a educação e cultura digital, transformando os indivíduos em produtos
e produtores de conhecimento e organizadores do seu próprio tempo. Neste artigo apresentamos
algumas provocações referentes aos desafios da prática gestora no contexto das tecnologias digitais em
processos de inovação nas instituições educacionais. Busca-se ampliar a discussão relacionada a
inovação de práticas pedagógicas na perspectiva da importante parceria da ação gestora, assim,
buscando elementos adicionais para as discussões realizamos uma pesquisa com grupo focal
envolvendo mestrandos e doutorandos de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação.
Palavras-chave: Gestão Educacional; Inovação Pedagógica; Formação Docente.
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ESPAÇOS DE EXPERIMENTAÇÃO E FORMAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE:
EMERGÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS
Daiane Modelski – Colégio La Salle Dores/PUCRS
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INTRODUÇÃO
Os recursos que mobilizam o desenvolvimento de uma competência refletem-se no conjunto
da ação docente. Isso significa que trabalhar com o desenvolvimento de competências na formação
docente é muito mais complexo que simplesmente oferecer capacitações específicas, isoladas e sem
um diagnóstico do contexto.
As características das gerações digitais afetam profundamente a sociedade na forma como
processam as informações, se comunicam, utilizam os artefatos tecnológicos e se relacionam com o
mundo. Segundo Gabriel (2013, p. 90), “são as novas gerações os principais catalisadores das
transformações sociais, portanto, conhecer essas características, suas consequências e adaptar-se a
elas é essencial para o desenvolvimento de processos educacionais efetivos e adequados”. Ou seja,
em uma sociedade conectada, habilidades e atitudes criativas, de questionamento e reflexão,
tornam-se essenciais na educação.
Assim, o professor que permanece em constante processo de formação, desenvolve a
competência Fluência Digital, por exemplo, pela internalização da cultura de uso e por acompanhar
os avanços tecnológicos no mundo (GABRIEL, 2013; KENSKI, 2012). As condições para que o
processo de ensino e de aprendizagem ocorram são pensadas e executadas pelo professor, logo, o
seu conhecimento, as suas habilidades e suas atitudes interferem diretamente nesse processo.
É importante destacar que cada competência envolve elementos do CHA (Conhecimentos,
Habilidades e Atitudes) que necessitam articular-se para que o professor desenvolva tais
competências conforme salienta Behar (2013). Allessandrini (2002) afirma que competência
representa o resultado do diálogo entre habilidades e aptidões que desenvolvemos. Assim, é
possível proporcionar momentos de formação docente voltado para o desenvolvimento de
competência.
Nesse sentido, a formação docente, inicial ou continuada necessita introduzir uma nova
cultura de aprendizagem voltada para o desenvolvimento de competências alicerçadas no contexto
social, uma vez que aprender é uma atividade que dura a vida toda (VEEN; VRAKKING, 2009). E
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o desenvolvimento de competências está diretamente associado a capacidade de agir em situações
novas, visto que podem ter infinitas situações e contextos. (ZABALA; ARNAU, 2010).
No entanto, a equipe gestora que planeja a formação docente em serviço necessita
entendimento do problema e suas implicações, provocar, intencionalmente, reflexões e trocas de
experiências que contribuam para ampliar as possibilidades didáticas e, consequentemente, o
desenvolvimento de competências. O desafio, portanto, volta-se ao desenvolvimento de
competências de quem planeja as formações docentes de uma Instituição. Vasconcellos (2010)
lembra que é fundamental conhecer o que se planeja, para que as tomadas de decisões sejam
pautadas em ações estrategicamente pensadas.
Buscar novos formatos para desenvolver competências relacionadas à docência, em um
contexto tecnológico digital, se torna um desafio para os gestores que buscam qualificar o processo
de ensino e de aprendizagem. Deseja-se formar docentes diferentes para que eles promovam
mudanças quando eles forem para as escolas, portanto, o espaço de experimentação visa
desenvolver um perfil de professor pesquisador.
Evidencia-se que a temática relacionada a formação de desenvolvimento docente ocorrem de
formas distintas, conforme a proposta pedagógica de cada instituição. Geralmente está baseada em
uma teoria pedagógica, como o Construtivismo, por exemplo, que permite que cada instituição
educacional tenha autonomia em direcionar e adaptar as questões pedagógicas conforme a sua
realidade escolar. Dessa forma, os espaços de experimentação, foco deste estudo, nos permite
pensar estrategicamente como promover espaços planejados que permitam o estudo, a
implementação de propostas metodológicas piloto e o compartilhamento de experiências.
Logo, as escolas, educação formal, precisam definir quais são as aprendizagens e como elas
necessitam ser organizadas para ajudar os estudantes a aprendê-las. Ou seja, o conceito de
Educação perpassa pelas definições do entendimento de como se estrutura os programas de ensino e
de aprendizagem da instituição educacional.
Entende-se que é necessária uma gestão empreendedora para criação de espaços de
experimentação para que a promoção de práticas pedagógicas criativas e inovadoras possam
ocorrer. Não é uma capacitação/treinamento que tem início, meio e fim para desenvolver
habilidades específicas. São espaços formativos de experimentação e trocas de experiências que
visam uma aprendizagem com os erros e os acertos de forma contínua. A formação docente
necessita ser desenvolvida continuamente, pois os problemas que enfrentamos hoje, nas diferentes
áreas do conhecimento, muitas vezes não podem ser resolvidos com os saberes de uma única área.
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É necessário um olhar interdisciplinar e um entendimento transdisciplinar da organização da
solução.
A INOVAÇÃO E O A FORMAÇÃO DOCENTE
O processo de inovação pedagógica na contemporaneidade deve considerar espaços de
interação e de experimentação associados ao fazer docente contextualizado no ambiente onde
acontece a ação educativa. Ou seja, a formação docente deve ser continuada e conectada com o
Projeto Pedagógico Institucional (PDI) e, consequentemente, com Projeto Pedagógico de Curso
(PPC) para atender às especificidades de cada lócus onde ocorre, existir espaço para construção
interativa entre docente e discentes aprenderem mutuamente, a partir do refinamento de
expectativas, entendimento do poder benéfico do erro como ferramenta de aprendizagem.
Espaços de experimentação implicam, necessariamente, em oportunidades de se fazer
ações/atividades como proposta por Martins (2020), quando menciona as práticas pedagógicas
remixadas e Nascimento (2020) que define o professor empreendedor como um sujeito que se
constrói num processo dinâmico e personalizado a partir de suas vivencias pessoais e oportunidades
ofertadas pelo contexto onde atua. Em ambas teses os autores trazem de forma implícita a
recursividade da aprendizagem e a interconexão de ideias, como sugerido por Sanford, Hopper e
Starr (2015).
Acreditamos na potência dos espaços físicos estrategicamente pensados para que o corpo
docente experimente, teste, discuta e troque experiências acerca das possibilidades didáticas de
práticas criadas/adaptadas pelos próprios professores.
O desafio de como criar estes espaços de experimentação é o mote deste estudo. Logo, os
projetos pedagógicos institucionais devem considerar espaços formativos onde as propostas
docentes, que emergirão em complemento àquelas propostas pela instituição, possam ser testadas,
refinadas e discutidas. Costuma-se pensar apenas no sentido top down (da IES para os docentes) o
projeto de desenvolvimento acadêmico e, se defende a importância de considerar o aspecto botton
up (dos docentes para a IES) na organização/construção de prática pedagógicas inovadoras.
Salienta-se que estamos falando de espaços físicos, recursos e, principalmente, na “artesanilidade”
do fazer docente. Como salienta Soares e Cunha (2010) à docência é um trabalho artesanal de
pensar estratégico. Assim sendo, não se pode usar a mesma régua para medir contexto diferentes.
Artesanal é a atividade na qual o pensamento e a ação, a teoria e a prática não se separam. Neste
viés, compreender o conceito de artesania e, por conseguinte, a prática docente enquanto uma
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prática artesanal, requer uma formação docente que supere a mecanização técnica, rotineira e
monótona de qualquer trabalho, porque incorpora a possibilidade de pensar e de sentir, procurando
qualificar o fazer no sentido do prazer e da responsabilidade do trabalho bem feito, do compromisso
na realização de uma obra. (MACHADO; BARBOSA, 2018)
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em decorrência da temática sobre formação de professores ser foco de pesquisa crescente
nos últimos anos, aliado ao contexto de sociedade permeado pelas tecnologias digitais, faz-se
necessária uma verificação, por meio de uma revisão sistemática da literatura, de como as
investigações estão sendo contempladas nas produções científicas na área da Educação.
O método da RSL se caracteriza por ser uma pesquisa em profundidade de um fenômeno de
interesse que apresenta resultados específicos e detalhados, tomando como base as recomendações
apresentadas por Kitchnham (2004). Neste contexto, a RSL foi utilizada visando analisar e
sintetizar dados de publicações científicas que abordem a temática do trabalho.
O estudo foi organizado em três etapas principais, baseado em Kitchnham (2004) e
adaptado, da seguinte forma: planejamento, desenvolvimento e relatório da revisão. Na etapa do
planejamento, definiu-se o objetivo da RSL, o protocolo e as questões da revisão, visando delimitar
a literatura e selecionar os estudos primários. Na etapa 2, desenvolvimento da revisão, identificouse as publicações, aplicou-se os critérios de inclusão e exclusão e, concomitantemente, os critérios
de avaliação da qualidade. Na última etapa, relatório da revisão, categorizou-se os estudos
selecionados para identificação dos autores relevantes para a nossa pesquisa e analisou-se os
estudos incluídos por meio das questões de pesquisa desta RSL.
Neste sentido, o objetivo desta revisão foi analisar quais são os estudos teóricos e empíricos
existentes, entre os anos de 2015 e 2019, que apresentaram as temáticas “inovações pedagógica”,
“espaços de formação docente”, “formação docente continuada” e “inovação no ensino”, estando
relacionadas, em contextos da Educação Básica ou Superior. Além disso, identificar os principais
autores utilizados para fundamentar os estudos, compreender como as instituições de ensino estão
desenvolvendo a formação docente continuada e verificar lacunas na pesquisa atual.
O delineamento das estratégicas de busca consistiu na definição de um protocolo de revisão
que constituiu na escolha da periodicidade das publicações, as línguas, as palavras-chaves, as
strings de busca, as bases de dados eletrônicas, e as questões de pesquisa da RSL. Para Kitchnham

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

514

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

(2004), o protocolo de revisão deve ser revisado por especialistas ou pelos orientadores de pesquisa.
Neste estudo, todas as etapas foram revisadas pela professora orientadora do projeto de pesquisa.
O processo de busca dos estudos primários iniciou-se pelas estratégias de seleção e para tal
isso, foram pesquisadas produções científicas – artigos, dissertações e teses – referente ao período
de 2015 a 2019 ao longo dos meses de julho, agosto e setembro de 2019. Optou-se por esse
intervalo de tempo porque as discussões sobre inovação na formação docente continuada, permeada
pelas tecnologias digitais, são recentes no campo da educação e avançam rapidamente conforme o
avanço tecnológico ocorre na sociedade.
Em relação a língua das publicações, optou-se por buscar na língua portuguesa e inglesa,
independente do país de desenvolvimento do estudo. Para definição das palavras-chave buscou-se
explorar os termos formação docente relacionada com espaços/ambientes e inovação, pois estes
compõem o tema proposto por este projeto de tese. Da mesma forma, as palavras-chave foram
exploradas na língua inglesa.
As strings de busca foram baseadas nas palavras-chave e utilizadas nas buscas das
publicações nas bases de dados, que respondessem os objetivos desta RSL. Identificou-se que ao
testarmos a string “espaços de formação docente” ou “ambiente de formação docente” os resultados
eram escassos ou nulos, e fugiam ao contexto da Educação. Logo, identificou-se uma possível
lacuna de pesquisa, a carência de estudos combinando formação docente continuada e espaços de
formação docente. As strings de busca que retornaram com mais eficácia foi (“formação de
professores” <and> “inovação”) ou (“formação docente continuada” <and> “inovação”) nas bases
de dados brasileiras. Em relação as bases internacionais a string que retornou melhor foi
(“continued teacher education” <and> “teacher education”).
No que se refere as bases de dados, optou-se por três bases eletrônicas brasileiras e duas
internacionais, selecionadas pelo reconhecimento científico dos resultados que fornecem na área da
Educação. Em relação ao Brasil, pesquisamos o Portal de Periódicos da CAPES, a Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD e a Biblioteca Eletrônica Científica Online Sacie-lo, pois apresentam relevância nacional e concentram uma significativa amostra das
publicações brasileiras em seus acervos. Em nível internacional, selecionou-se duas bases
eletrônicas, que são referências na área da Educação, sendo elas a Education Resources Information
Center - ERIC e a Scopus.
Na etapa do desenvolvimento da RSL optou-se por uma triagem em três fases, a saber:
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- 1ª Fase: Resultados das publicações com as strings de busca;
- 2ª Fase: Resultado das publicações a partir da leitura dos títulos, resumos e considerações
finais. Durante essa triagem foram aplicados os Critérios de Inclusão (CI) e Critérios de Exclusão
(CE);
- 3ª Fase: Resultado das publicações a partir da leitura completa das publicações. Durante
essa triagem foram aplicados os critérios de qualidade.

Na primeira fase, todos os estudos

primários encontrados foram avaliados a fim de se identificar aqueles relevantes para responder às
questões de pesquisa. Para Kitchnham (2004) as questões de pesquisa direcionam o pesquisador na
condução da coleta dos dados, otimizando com rigor a seleção dos estudos relevantes para RSL.
A pesquisa foi realizada nos meses de julho, agosto e setembro de 2019 e obteve-se um total
de 1.393 estudos, sendo 158 resultados da base do Portal de Periódicos da CAPES, 86 resultados da
base do BDTD, 59 resultados da base do Scielo, 990 resultados da base do ERIC e 100 resultados
da base do Scopus.
Com o intuito de apresentar de forma mais clara as publicações candidatas, organizou-se os
resultados relacionando as bases de dados utilizadas e as strings de busca. Sendo assim, no Portal de
Periódicos da CAPES, com as strings (“formação docente continuada” <and> “inovação”) foram
encontradas 158 publicações.
Na segunda fase, com intuito de identificar os trabalhos que se aproximassem da abordagem
dessa pesquisa, aplicou-se alguns Critérios de Inclusão (CI) e Critérios de Exclusão (CE) para cada
estudo selecionado na fase 1, a saber: Estudos, na área da Educação, que apenas propõem reflexões
referente a formação docente continuada, sem apresentar resultados, a saber CE2: Não estarem
acessíveis online de maneira gratuita e Artigos duplicados.
Durante essa triagem foram excluídos 1.377 estudos, ou seja, foram inclusas 16 publicações
das 1.393 iniciais. Em relação ao critério 2, apenas no banco de dados do Scopus ocorreram
exclusões de estudos por não estarem disponíveis de forma gratuita, entorno de uns 20 estudos. Em
relação ao critério 3, não se aplicou.
Na terceira fase realizou-se a leitura completa das publicações candidatas, 16 estudos, e
aplicou-se os critérios de qualidade para garantir que os estudos incluídos apresentassem requisitos
mínimos e importantes relacionados a credibilidade dos métodos utilizados como: objetivos claros
de pesquisa; clareza na coleta e análise dos dados; e apresentação dos resultados da pesquisa. Dessa
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forma, embasados em Kitchnham (2004), entende-se que as publicações selecionadas para a etapa
3, análise dos dados, tivessem uma contribuição importante para o resultado da RSL.
Das 16 publicações candidatas, identificou-se somente 3 publicações que atenderam os
critérios. Dessa forma, 3 estudos foram selecionados porque atenderam todos os requisitos de
qualidade exigidas nesta RSL. O número de estudos selecionados nos surpreendeu, mas entendemos
que o fato de utilizarmos um protocolo com etapas rigorosas de seleção, afinou a busca para atender
a temática do estudo. Além disso, demostra a relevância em seguirmos aprofundando a temática dos
espaços de experimentação para a formação do desenvolvimento docente.
Neste sentido, destaca-se que optamos em realizar o levantamento dos principais autores,
que fundamentaram os estudos, com as 16 publicações selecionadas na fase 2, pois abordaram a
temática da formação docente de forma mais ampla e nos interessa verificar a fundamentação
teórica utilizada. Salienta-se que uma das principais fragilidades à validade da RSL está
relacionados a seleção das publicações e aos dados extraídos. Pois, todas as etapas foram realizadas
de forma manual, com strings de buscas definidas pelas pesquisadoras, o que não é possível garantir
que todos os estudos relevantes para o tema desta tese tenham sido coletados, devido aos termos de
busca utilizados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao analisarmos os três estudos selecionados observou-se que ambos foram publicados em
2015, sendo uma publicação de uma base de dados brasileira e duas publicações de uma base de
dados internacional. Neste sentido, os estudos selecionados apresentaram características
fundamentais que contribuirão na sequência da investigação.
Evidenciou-se no percurso de seleção dos estudos que as pesquisas estão direcionadas para
reflexões teóricas reforçando a importância do desenvolvimento de competências relacionadas à
docência e com resultados do mapeamento de tais competências. Além de estudos direcionados as
metodologias ativas e estratégias didáticas que precisam ser desenvolvidas na formação do
desenvolvimento docente. No entanto, nosso objetivo é verificar os espaços onde ocorrem as
formações, as propostas pedagógicas que fundamentam as escolhas adotadas pelas instituições
educacionais e como o conceito de inovação estão sendo abordados na prática.
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Ao analisar as publicações incluídas na RSL, evidenciou-se que em todos os estudos o foco
no compartilhamento das experiências dos docentes foi destacado como fundamental para que as
mudanças relacionadas as práticas de ensino ocorressem.
Dentre todas os achados um deles nos achados especial atenção: a experiência de um Grupo
de Trabalho sobre a Pedagogia para a Autonomia (GTPA) coordenado por um grupo de pesquisa de
uma universidade pública de Minas Gerais em parceria com a Universidade do Minho, Portugal, e
professores do ensino médio de uma escola pública da região. O grupo foi criado com o objetivo de
“compartilhar experiências docentes, estreitando a relação teoria-prática de ensino a fim identificar
os saberes do ensinar, as formas de trabalhar em sala de aula, a intencionalidade da ação e os
resultados da ação planejada” (STANO, 2015, p. 277). Os encontros presenciais foram organizados
para ocorrerem uma vez por mês com os professores do ensino médio, os professores pesquisadores
da Universidade e os alunos de mestrado e doutorado vinculados aos pesquisadores. Além dos
encontros mensais, o grupo criou um espaço virtual para o registro de atividades docentes.
Evidencia-se que a proposta de criar um grupo de trabalho envolvendo professores da
educação básica e da educação superior para compartilhar experiências da sala de aula e discuti-las,
fortalece o processo de formação docente de forma contínua. Isso porque é no exercício de
compartilhamento, “na narrativa da prática que o professor desenvolve a reflexibilidade, ou seja, a
capacidade de afastar-se do familiar para garantir um olhar crítico e analítico do processo de
ensino” (STANO, 2015, p. 279). Neste sentido, a prática, por si só, não é suficiente para um bom
ensino, conforme Zabalza (2012), é necessário pensar sobre a ação e refletir com aporte teórico.
Pois cada professor tem uma história de vida, modos de ser e ver o mundo que constituem o fazer
docente.
Nas considerações finais do estudo, Stano (2015) destaca que o cotidiano escolar e as ações
docentes, no exercício reflexivo, revertem-se em cenários de formação docente continuada, muitas
vezes, mais eficientes que cursos de curta duração. Neste sentido, evidencia-se indicativos que
Modelski, Giraffa e Casartelli (2015; 2019) ressaltaram em relação ao foco da formação docente ser
pensada a partir de ambientes intencionais que favoreçam o desenvolvimento de competências por
meio de experiências dos próprios professores.
Há, portanto, necessidade de avançar nas ações de formação docente para além do
desenvolvimento de habilidades específicas. A preocupação ocorre em nível metodológico e
didático, porque o desafio do professor é pensar em possibilidades de aprendizagem para além da
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sala de aula, pois estamos em constante aprendizagem. Isso pressupõe uma abordagem que leve em
consideração as situações reais do cotidiano da ação docente.
A formação docente continuada, mesmo não sendo planejada de forma intencional pela
escola, ocorreu e demonstra a necessidade de criarmos espaços para fomentar a troca de
experiências, as ideias piloto e as possibilidades de realizar ensaios de alternativas pedagógicas
diferenciadas. Os professores relatavam as suas experiências com os demais dentro do ambiente
escolar e, consequentemente, o ato reflexivo referente ao cotidiano escolar se desvela e se rearranja
a partir do exercício de compartilhamento das experiências vividas. Além disso, as anotações
diárias das práticas realizadas tornaram-se registros importantes e incorporou-se na ação docente
por se tornar significativo para os encontros formativos.
Logo, ao criamos espaços de formação, incentivamos a cultura do compartilhamento de
saberes e experiências, neste estudo, intitulados de “espaços de experimentação”, pois entendemos
que são ambientes estrategicamente pensados para que os professores tenham oportunidades de
compartilhar suas aprendizagens, tirar dúvidas, aprender habilidades específicas, ter liberdade de
criar e testar suas ideias. Autores como Nóvoa (1995), Libâneo (2004) e Hengemühle (2014)
sinalizam que a formação relacionada à docência não se constrói, apenas, por acumulação de cursos
e de capacitações, e sim por meio de estudos, reflexões e discussões críticas sobre as práticas
pedagógicas. Assim, somos desafiados a planejar espaços formativos que permitam uma reflexãoação efetiva, ressignificando as ações nas instituições de ensino.
Nosso desafio é investigar os requisitos necessários a serem estrategicamente considerados
no modelo de gestão pedagógica, pela universidade, considerando os recursos tecnológicos (de
maneira ampla), espaços físicos, formação docente daqueles que já estão trabalhando e a fim de
oportunizar aos professores possibilidades de criarem/testarem práticas pedagógicas inovadoras. Ou
seja, acreditamos que são necessários investimentos em espaços físicos diferenciados (plurimodais),
recursos tecnológicos e, principalmente, na “artesanilidade” do fazer docente, ou seja, à docência é
um trabalho artesanal de pensar estratégico (SOARES; CUNHA, 2010), ou seja, uma habilidade
que envolve visão e ação sistêmica.
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Resumo
Os processos educacionais não acontecem de maneira isolada, fazem parte de um ecossistema escolar
composto por docentes, discentes, gestores, apoiadores técnicos, família e inserido num contexto que
sofre as influências do meio onde está inserido. A emergência por atender às demandas deste mundo
digital, imerso numa cultura digital que clama por uma educação digital faz com que a questão da
formação docente seja reforçada. Neste artigo fazemos um recorte para considerar os aspectos
relacionados ao fazer docente daqueles que estão atuando no sistema escolar, especialmente
considerando a educação superior onde nascem os processos formativos de base para docência. A
antiga formação em serviço foi organizada em cursos específicos e pontuais em função das demandas
de cada contexto e projeto pedagógico institucional. Na contemporaneidade a busca da inovação
pedagógica amplia o conceito de outrora formação para desenvolvimento docente em serviço. Buscase ampliar a discussão relacionada a inovação de práticas pedagógicas na perspectiva da importância de
criar espaços para que a inovação e experimentação aconteçam. Para obter os insumos epistemológicos
e conceituais realizamos uma revisão sistemática de literatura a partir de uma abordagem mista usando
recursos de outras áreas do conhecimento a fim de buscar novas concepções para refletir acerca da
importância dos espaços de experimentação como elementos articuladores da inovação pedagógica.
Palavras-chave: Espaços de experimentação; formação docente; formação de desenvolvimento
docente.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

520

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

MATOFOBIA E A FORMAÇÃO MATEMÁTICA DO PROFESSOR DE ANOS INICIAIS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Caroline Tavares de Souza Clesar – UERGS/PUCRS

INTRODUÇÃO
A Matofobia, o sentimento de “medo” com relação ao estudo da Matemática, comumente é
oriunda de experiências traumáticas relacionadas com a Matemática. É bastante comum, ao
questionar estudantes do ensino superior acerca da sua relação com a Matemática, ouvir relatos
bastante precisos sobre situações constrangedoras nas quais foram submetidos enquanto crianças
como, por exemplo, ditar a tabuada em frente à classe. Situações, essas, que causaram traumas
capazes de fazer com que os indivíduos acreditem que não são capazes de aprender Matemática e, a
partir disso, acabem por se auto sabotar em relação a qualquer atividade que se aproxime da
Matemática.
Papert (1985) já alertava que esse quadro se torna ainda mais preocupante no momento em
que essa crença não é apenas de alguns indivíduos, mas sim da sociedade e podemos afirmar que a
sociedade brasileira sofre de Matofobia, especialmente quando se afirma (e isso ocorre ainda nos
dias atuais) que quem apresenta um bom desempenho em Matemática é mais inteligente do que
aquele que não apresenta um desempenho satisfatório, como se a inteligência lógico-matemática
fosse mais importante que todas as demais inteligências cunhadas por Gardner (1980).
Nesse artigo apresentamos reflexões acerca da formação dos professores que ensinam
Matemática nos anos iniciais e algumas práticas que vêm sendo realizadas na tentativa de
ressignificar a relação dos professores de anos iniciais com a Matemática. Aliada à tradicional
fragilidade advinda das sucessivas reformas nos cursos de formação em Licenciatura em Pedagogia
observa-se o desafio emanado de uma proposta curricular baseada em competências e a indicação
da inclusão do Pensamento Computacional (PC) como ferramenta de trabalho indicada na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e que pode ser utilizada como uma estratégia dentro do
ensino de Matemática.
Hoje os computadores fazem parte massivamente do cotidiano das pessoas, estamos
conectados praticamente 24 horas por dia, por meio de dispositivos móveis, da nuvem e da Internet
das Coisas (IoT). Esperamos ter acesso total, todos os dias, com 100 por cento de confiabilidade e
conectividade, respostas instantâneas, capacidade de armazenar tudo de qualquer lugar a qualquer
momento. As classes de usuários de tecnologia associada a computação não se limitam a cientistas
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e engenheiros, como ocorria antigamente. Todo esse acesso exige alguns conhecimentos mínimos
de computação, ou seja, habilidades relacionadas ao PC (WING, 2008). Além disso, há inúmeras
aplicações que se utilizam da computação nas áreas das engenharias, saúde, economia, urbanismo,
design, linguística, neurociência, humanas, entre outras. Somos afetados direta e indiretamente pela
ciência da computação neste mundo digital.
Outro fator importante para a disseminação do PC é que a computação está sendo
considerada um dos mercados de trabalho de mais rápido crescimento. Assim como Wing (2006) e
Guzdial (2008), Valente (2016) corrobora a ideia de que o PC é uma competência fundamental para
o século XXI, independente da área em que se estuda ou que se irá atuar. Um dos precursores do
conceito de PC foi Seymor Papert (1980), que foi pioneiro na ideia de crianças desenvolverem o
pensamento processual através da programação LOGO, e foi retomado e popularizado no ano de
2006 por Jeannette Wing. Papert (1980) defendia que os computadores não apenas podiam
melhorar a aprendizagem, mas também apoiavam formas diferentes de pensar e aprender a resolver
problemas. Para ele solucionar problemas por meio da “tartaruga” - elemento gráfico que responde
aos comandos do algoritmo transcrito na linguagem de programação LOGO - externaliza a
concepção da pessoa sobre determinada situação. Para Papert (1980) um programa é uma
representação da forma de um processo mental.
Retomando esta ideia, principalmente ancorada nos pressupostos de pensamento e
programação processual preconizadas no construcionismo de Papert (1980, 1996) e trazendo novos
elementos que foram revisados e ampliados para abranger vários conceitos básicos da Ciência da
Computação, Wing (2006) defende que o PC representa uma atitude e uma habilidade aplicáveis a
todos, não apenas aos cientistas da computação. Junto às habilidades da leitura, escrita e aritmética
compõem as necessidades analíticas do sujeito no contexto atual, ou seja, o PC é um tipo de
pensamento analítico. Ela propõe que se o PC está sendo usado em todos os lugares, e de fato isso
acontece no mundo digital que nos afeta direta ou indiretamente, então isso levanta um desafio
educacional.
Segundo Cuny e Snyder o PC é “[...] o processo de pensamento que envolve a formulação
de problemas e suas soluções, para que estas sejam representadas de uma forma que possam ser
efetivamente realizadas por um agente de processamento de informações [computador – homem ou
máquina, ou os dois em conjunto]” (CUNY, SNYDER, WING, 2010, p. 1,). Àqueles que podem
argumentar que tal conteúdo não cabe para Educação Básica nos apoiamos em Grover, Pea (2013)
que afirmam ser a programação não apenas uma habilidade fundamental para a Ciência da
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Computação e, sim, uma ferramenta chave para apoiar as tarefas cognitivas envolvidas na resolução
de problemas que é a base do conhecimento lógico-matemático.
A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS
E POSSIBILIDADES ADVINDAS DA BNCC
Considerando que o pedagogo é o responsável pelo ensino de Matemática nos anos iniciais,
espera-se que ao longo da sua graduação sejam trabalhados os conceitos/conteúdos matemáticos a
serem ensinados na etapa inicial. Todavia o que se percebe nos cursos de Licenciatura em
Pedagogia é uma preocupação exacerbada com o como ensinar, ficando em segundo plano o que
ensinar acerca dos conhecimentos matemáticos (DINIZ, 2012).
A compreensão da pluralidade dos saberes docentes e a necessidade de uma formação
específica da área do conhecimento é corroborada pelas ideias de Pimenta e Anastasiou (2005, p.
71) ao afirmar que:
Nos processos de formação de professores, é preciso considerar a importância dos
saberes das áreas de conhecimento (ninguém ensina o que não sabe), dos saberes
pedagógicos (pois o ensinar é uma prática educativa que tem diferentes e diversas
direções de sentido na formação do humano), dos saberes didáticos (que tratam da
articulação da teoria da educação e da teoria de ensino para ensinar nas situações
contextualizadas), dos saberes da experiência do sujeito professor (que dizem do
modo como nos apropriamos do ser professor em nossa vida). Esses saberes se
dirigem às situações de ensinar e com elas dialogam, revendo-se, redirecionando-se,
ampliando-se e criando.

Ou seja, para formar um professor para ensinar Matemática nos anos iniciais, é preciso
proporcionar uma formação que contemple os conhecimentos matemáticos abordados nessa etapa
de ensino e ir além daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes etapas da escolaridade.
Segundo Pires (2003), o conhecimento que o professor possui do conteúdo a ser ensinado é
essencial para que ele possa propor e criar boas situações de aprendizagem.
De acordo com Borges (1989), sem o domínio e o conhecimento da Matemática e suas
aplicações, o ensino da Matemática acaba se tornando algo mecânico, baseado em decorar e aplicar
algumas regras, sendo que, em geral, os professores não sabem justificar a aprendizagem de tais
conceitos, utilizando como justificativa a própria vida escolar. Para sustentar essa relação, os
professores acabam por supervalorizar a avaliação e, consequentemente, o erro ocupa um valor de
destaque como algo definitivo e que está relacionado ao insucesso. Desse modo, a formação do
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professor que ensina Matemática nos anos iniciais se torna necessária para que esse modelo de
ensino seja descontruído e, para isso, é necessário formar um bom professor e um bom especialista,
no sentido de possuir domínio dos conhecimentos específicos das disciplinas a serem ensinadas.
A formação inicial possui um espaço significativo dentro da profissão docente, pois é a
partir dela que o professor irá construir seus saberes profissionais e sua identidade como professor,
e, a partir de uma formação inicial significativa e reformulada, poder-se-á buscar uma revalorização
do docente. Entretanto, é sabido que a formação do professor não se esgota (ou não deveria se
esgotar) na sua formação inicial.
Para que se desenvolva o domínio da Matemática, é preciso, no curso de graduação, propor
espaços nos quais o futuro professor possa vivenciar novas experiências matemáticas que o permita
sentir-se capaz de entender Matemática, assim como construir conhecimentos matemáticos. Sem
essa (re) construção e (re) significação dificilmente o professor, que vivenciou experiências
regressas de insucesso na aprendizagem matemática, poderá reconhecer nos seus alunos a
capacidade de aprender Matemática (CARVALHO, 1994).
A Base Nacional Comum Curricular aponta uma importante mudança que já vinha sendo
construída na comunidade pela premência do mundo digital, cultura digital e a necessidade de uma
educação digital onde a ênfase em educar por competências venham a permear todas as etapas da
educação básica de forma interdisciplinar. Deste modo, por meio do desenvolvimento destas
competências, articulando na construção de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, busca-se
uma educação mais humana e justa (BRASIL, 2018).
Que a educação precisa mudar todos sabemos, o que não sabemos é como fazer isso se
fomos formados dentro de uma educação por conteúdo, iniciamos nossa docência na lógica
conteudista e agora (mesmo que não seja uma discussão que tenha iniciado a pouco) o que a
sociedade nos pede é que passemos a ensinar por competências. Allessandrini (2002) afirma que a
maior tarefa e, talvez, o maior desafio de nós, professores, está em não reproduzir aquilo que
vivenciamos enquanto estudantes. Mas o que isso significa? Quais as mudanças que estão em jogo?
Como fazer isso?
Pensar no movimento do conteúdo para as competências não significa jogarmos fora tudo o
que foi construído na área da educação ao longo de toda a história, mas sim pensar num caminho
que vem sendo percorrido e que vem crescendo com maturidade. É importante termos claro que os
conteúdos são imprescindíveis para a construção de competências, assim como as habilidades
(PÉREZ GÓMEZ, 2015).
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Embora o conceito de competências gere inúmeros sentimentos pelos profissionais da área
da educação, adotamos o conceito de Pérez Gómez (2015, p. 74):
Competências são sistemas complexos, pessoais, de compreensão e de atuação, ou
seja, combinações pessoais de conhecimentos, habilidades, emoções, atitudes e
valores que orientam a interpretação, a tomada de decisões e a atuação dos indivíduos
humanos em suas interações com o cenário em que habitam, tanto na vida pessoal e
social como na profissional.

Pérez Gómez (2015) foge da dicotomia conteúdos

competências e apresenta as

competências como esse sistema complexo que dependem dos conteúdos, ou seja, não se pode
desenvolver competências sem os conteúdos, todavia afirma que as competências são muito mais
que os conteúdos. De maneira análoga, sem habilidades não há competências, mas as competências
são muito mais que as habilidades. Nessa perspectiva, conteúdos e habilidades não são conceitos
opostos, mas sim complementares e imprescindíveis na aquisição de competências. (PÉREZ
GÓMEZ, 2015).
O foco da educação básica está voltado explicitamente para as disciplinas, contudo o que
permanece de mais valioso são as competências pessoais desenvolvidas tacitamente por meio das
disciplinas (MACHADO, 2002). A vida escolar não pode estar centrada em si mesma, não
aprendemos a Matemática do primeiro ano para aprender a Matemática do ano subsequente ou, pelo
menos, não deveríamos aprender por esses motivos. Ou seja, as disciplinas e os conteúdos devem
ser um meio, não um fim em si mesmos.
Com relação às competências gerais da educação básica, em relação ao Ensino
Fundamental, a BNCC especifica que a organização se deu em cinco áreas de conhecimento, que se
relacionam constantemente com os conhecimentos e saberes dos componentes curriculares.
Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso são as
grandes áreas do conhecimento apresentadas pela BNCC. Havendo, após, a divisão com os
componentes curriculares – em que cada área do conhecimento possui seus componentes
específicos.
Sendo a Matemática uma área do conhecimento composta por um único componente
curricular, compreendemos a sua importância na formação integral do ser humano e, nesse sentido,
medidas de combate à Matofobia se tornam necessárias. O presente estudo investigou a formação
dos professores de Matemática dos anos iniciais por compreender a importância dessa etapa do
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conhecimento para a construção do conhecimento matemático como um todo e também por
identificar que os professores dessa etapa possuem, de forma geral, eles mesmos Matofobia.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa iniciou com o levantamento dos cursos de Licenciatura em Pedagogia ofertados
no estado do XXXXXXXXXXXXX, por meio de uma consulta ao site do Ministério da Educação
(MEC), no qual foram identificadas 46 Instituições de Ensino Superior (IES). Dessas, duas não
foram localizadas, uma delas oferta o curso apenas na modalidade à distância e uma oferta o curso
de Pedagogia Empresarial. Sendo assim, resultaram 42 IES aptas a serem investigadas.
Após a coleta inicial foi realizado um levantamento acerca do currículo dos cursos de
Licenciatura em Pedagogia dessas IES por meio de uma consulta ao site de cada instituição,
buscando identificar os componentes curriculares relacionados com a Matemática e a presença de
competências relacionadas ao Pensamento Computacional. Identificados os componentes, foi
iniciada uma busca das ementas de tais componentes, por meio de consulta ao site das instituições e
solicitação feita mediante envio de e-mail aos coordenadores dos cursos.
Conforme referido, buscou-se analisar as ementas de cada componente, visando identificar
os objetivos, o conteúdo programático e a bibliografia utilizada. Obteve-se um retorno de 29 IES,
sendo que dessas 23 atendiam aos critérios previamente estabelecidos e estas foram utilizadas como
a amostra deste estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Buscou-se compreender como está sendo realizada a formação matemática do professor que
atua nos anos iniciais a partir da análise dos cursos de Licenciatura em Pedagogia. É de
conhecimento daqueles que atuam em escolas de Educação Básica que nem todo professor de anos
iniciais possui graduação em Pedagogia, tendo em vista os docentes que são habilitados pelo Curso
Normal/Magistério, contudo esses docentes fogem ao escopo desta investigação.
As quarenta e duas IES que ofertam o curso de Licenciatura em Pedagogia no XXX na
modalidade presencial, estão distribuídas em um centro de ensino, quatro centros universitários, 17
faculdades, 19 universidades e um instituto federal, sendo seis instituições públicas e as demais
privadas. Cerca de 33% dessas IES localizam-se em Porto Alegre e região Metropolitana, as demais
estão distribuídas na região da serra, litoral e no interior do Estado.
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Um importante achado desta pesquisa foi constatar que todas as IES investigadas possuem,
no mínimo, um componente que contempla a Matemática, sendo que a metade dessas IES ofertam
dois componentes com essa abordagem. Com relação ao Pensamento Computacional, nenhum dos
cursos investigados contempla esse conceito.
Embora uma abordagem inicial possa dar uma ideia de que a Matemática está sendo
contemplada nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, não se pode afirmar, com base em números
de disciplinas ofertadas, como está formação está sendo feita. Dessa forma, foram analisadas as
ementas das disciplinas de modo a buscar compreender quais os conteúdos/competências estão
sendo contemplados. Para tanto, foram selecionadas as ementas que apresentavam os seguintes
elementos: ementa, objetivos, conteúdo programático e bibliografia utilizada.
Foram analisadas as ementas das 13 IES que atenderam aos critérios adotados nesta
pesquisa. Buscou-se identificar quais IES apresentam os conteúdos das áreas temáticas que o MEC
indica, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para o ensino de Matemática nos anos
iniciais, sendo eles: Números, Geometria, Medidas e Unidades e Probabilidade e Estatística,
classificando as IES em cinco categorias: não contemplam estes conteúdos; contemplam alguns
destes conteúdos numa abordagem de ensino/reconstrução destes conhecimentos; contemplam
alguns destes conteúdos numa abordam metodológica, contemplam todos estes conteúdos numa
abordagem de ensino/reconstrução destes conhecimentos; contemplam todos estes conteúdos numa
abordam metodológica.
Ressalta-se que as categorias que destacam a reconstrução dos conteúdos não deixam de
contemplar as metodologias para o ensino de Matemática. Desse modo, apenas 30% das IES
investigadas apresentam disciplinas que atendem aos conteúdos e às metodologias para o ensino de
Matemática.
Por meio dessa análise, pode-se destacar que a formação inicial dos professores que ensinam
Matemática nos anos iniciais está mais voltada para as metodologias e, na sua maioria, não atendem
aos conteúdos matemáticos que deverão ser ensinados nessa etapa. Embora este achado pareça
promissor no que tange as competências não foi achado sequer um sinalizador que contemple a
questão do PC.
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CONCLUSÕES
O ser professor hoje é uma tarefa muito mais complexa do que em outrora, o professor
precisa ter inúmeras competências para instigar nos seus estudantes o desejo de aprender e criar
diferentes trilhas de aprendizagem para os diferentes modos de conhecimentos que se encontram
num mesmo espaço escolar.
A formação inicial do futuro docente de anos iniciais é fragmentada, não suficiente e carente
de revisão. Acredita-se que é necessária uma reforma de estrutura do currículo para acomodar essas
demandas da BNNC e da educação digital, todavia entende-se que isso é difícil com esses
movimentos de enxugamento de currículo, com os cursos de formação de professores cada vez mais
enxutos com duração média de três anos, gerando um desafio para as universidades e centros de
formação de professores muito grande.
Finalizamos esta reflexão citando Martins (2015, p.27) que afirma:
Justamente por não saber ao certo o que, efetivamente devemos/precisamos fazer,
visto que vivenciamos um novo paradigma, um bom caminho a seguir é fomentar
processos criativos e desenvolver práticas pedagógicas para resolver problemas
comuns ao processo de ensino, por meio da experimentação de estratégias docentes
com base no remix (criar/combinar/testar) de tendências emergentes da cultura digital,
impactando na proposição de situações de aprendizagem desafiadoras e coerentes aos
estudantes.

A autora defende a emergência do preenchimento do que chamamos de brecha entre o que
formamos e o que necessitamos adotando uma postura de formação docente que permita a
experimentação e adoção de múltiplas oportunidades ofertadas pela cultura digital. Embora
emergente, defendemos que as mudanças necessárias dentro do campo da educação não são simples
ou rápidas de serem feitas, porque se tratam de mudanças culturais. Vivemos um momento muito
importante onde estamos deixando de lado velhos hábitos para nos lançar ao novo, porém lidamos
com incontáveis barreiras, como, a formação docente.
A proposta deste artigo não era apresentar receitas, até porque acreditamos que o processo se
faz caminhando, mas sim trazer para a discussão a necessidade de repensarmos o ecossistema
escolar. A ação docente está imbricada no ecossistema escolar constituído de docentes, discentes,
gestores, apoiadores e famílias. Logo, ao fazer uma inserção/modificação em um destes elementos é
necessário fazer “ecoar” os reflexos nos demais componentes.
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Resumo
Os resultados das avaliações internacionais têm destacado um fato que já é de conhecimento de
pesquisadores da área: os estudantes brasileiros não aprendem Matemática e um dos principais
responsáveis por isso é a Matofobia, ou seja, o medo de aprender Matemática. Contudo, a Matofobia é
uma construção social geralmente oriunda do próprio ambiente escolar. Para romper com isso é preciso
reinventar o ensino da Matemática, mas, para isso, o professor precisa ter uma formação que o capacite
para pensar e elaborar novas formas de ensinar. Defende-se que a formação do professor deve
contemplar aspectos relacionados com o como (metodologias) e o que (conteúdos) ensinar. Tendo em
vista a relevância dos conteúdos matemáticos estudados nos anos iniciais, realizamos um estudo para
analisar como está sendo feita a formação inicial dos professores que ensinam Matemática nesta etapa.
Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico dos cursos de Licenciatura em Pedagogia
ofertados no Rio Grande do Sul e analisadas as disciplinas que contemplam a Matemática e buscamos
evidências relacionadas a contemplação das competências relacionadas a BNCC no que tange ao
Pensamento Computacional. Discute-se, também, neste artigo as interlocuções emergentes com a nova
BNCC relacionadas ao Pensamento Computacional como ferramenta auxiliar na resolução de
problemas. Os resultados dessa investigação apontam para a fragilidade da formação matemática dos
professores de anos iniciais e o mesmo pode se expandir para as demais áreas do conhecimento da
atuação do pedagogo. É emergente repensar a formação do pedagogo, que a partir de um currículo
generalista, acaba por não formar professores aptos a fazer frente com os desafios e as emergências
contemporâneas.
Palavras-chave: Tecnologia; Matofobia; Formação de professores; Pensando Computacional.
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Resumo
A proposta deste painel abordará como tema central, em diferentes desdobramentos, a relação entre
educação e tecnologias digitais, pautando a formação de professores, a Didática e a prática pedagógica.
Assumindo o contexto contemporâneo demarcado pela cultura digital e suas características centrais
para os processos educativos - autoria, coautoria, resolução de problemas, autonomia, interatividade e
colaboração - apresenta propostas aplicadas à formação de professores (em serviço e em formação), à
formação profissional e na Educação Básica. Assim, o primeiro artigo discute as experiências de um
curso que teve por objetivo oportunizar um espaço de reflexão teórica e de produção de
conhecimentos sobre cultura digital e suas implicações na formação docente, pautados pela vivência da
cultura da convergência e da participação. A organização didático-metodológica desta experiência
realizada a distância, desenvolvida em cinco edições (2015 a 2019), envolveu orientações de estudo,
participação em fórum de discussão e atividades de aprendizagem com a apropriação de recursos
tecnológicos para reflexão sobre uma situação-problema. O segundo artigo aborda uma discussão sobre
estratégias metodológicas exploradas para o ensino de Sistemas Operacionais, juntamente com os
desafios enfrentados e os resultados da experiência de parte de um projeto de pesquisa que trata sobre a
Personal Learning. Com o intuito de aproximar metodologias utilizadas nas Ciências Humanas às
desenvolvidas no campo das Ciências Exatas, foi analisada uma experiência baseada na metodologia de
resolução de problemas, que buscou fortalecer os princípios da autoria e autonomia na formação. Por
fim, o terceiro artigo apresenta uma experiência desenvolvida que analisou a incorporação de
dispositivos móveis no processo de escrita colaborativa na disciplina de Produção Textual em uma
turma de 9º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa desenvolvida contribuiu também para demonstrar
que práticas pedagógicas baseadas na interatividade e colaboração, aliadas ao uso das tecnologias
digitais no processo pedagógico, oportunizam novas aprendizagens.
Palavras-chave: Educação; Tecnologias Digitais; Didática; Prática Pedagógica; Cultura Digital.
CULTURA DIGITAL E FORMAÇÃO DOCENTE: DIÁLOGOS EM MOVIMENTO
Karina Marcon – UDESC

INTRODUÇÃO
As interlocuções necessárias entre cultura digital e formação docente precisam de reflexões
sobre o contexto sociotécnico contemporâneo a partir de diferentes olhares. Um dos olhares,
proposto por Jenkins (2009), discute o tema a partir da abordagem da cultura da convergência e a
cultura da participação.
O argumento de Jenkins (2009) é que a convergência não pode ser compreendida somente
como um processo tecnológico que unifica múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. “Em
vez disso, a convergência representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são
incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia
dispersos” (JENKINS, 2009, p. 29-30). Em outras palavras, diz respeito principalmente à relação
dos seres humanos com os diferentes formatos de mídias e às interações entre os sujeitos acerca dos
conteúdos midiáticos decorrentes dessas inter-relações.
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Já ao refletir sobre a cultura participativa, é preciso destacar o papel da internet e da web
2.0. Na opinião de Primo, “[...] a internet criou tanto a cultura participativa quanto foi criada por
ela” (2010, p. 06). A web 2.0 é constituída por plataformas de interação e de compartilhamento, e a
inteligência coletiva conduz as ações na rede. O exercício da criatividade é constantemente
incentivado, e Jenkins (2009) acredita que foi através da web que a revolução criativa alcançou seu
auge, até agora. “O processo de criação é muito mais divertido e significativo se você puder
compartilhar sua criação com outros, e a web, desenvolvida para fins de cooperação dentro da
comunidade científica, fornece uma infraestrutura para o compartilhamento das coisas [...]”
(JENKINS, 2009, p. 193).
É nesse sentido que Primo afirma que cada vez mais é visível o “borramento da fronteira
entre produção e consumo” (2010, p. 09). Na concepção do autor, através da rede foram acentuadas
a liberdade de expressão e da circulação de informações, tendo em vista a simplificação das
ferramentas de produção e a popularização de redes sociais. Isso ocasionou um “empoderamento
das pessoas desvinculadas de instituições midiáticas” (PRIMO, 2010, p. 09).
O consumidor passa a ter condições de participar de forma mais efetiva na elaboração do
conteúdo midiático. Cria-se um status de hipersociabilidade, ou seja, “[...] várias formas de
participação e interações sociais entre consumidores” (JENKINS, 2009, p. 159).

Essa

transformação ocasionada pela convergência midiática influencia todos os setores sociais, inclusive
as práticas educativas e os agentes envolvidos nesses processos. De acordo com Jenkins,
[...] ao tratarmos da pedagogia midiática, não podemos mais imaginá-la como um
processo em que os adultos ensinam as crianças aprendem. Devemos interpretá-la
como um espaço cada vez mais amplo, onde as crianças ensinam umas às outras e
onde, se abrissem os olhos, os adultos poderiam aprender muito (JENKINS, 2009, p.
284).

Diante desse cenário, parece urgente considerar tais aspectos sob o risco de alijar a escola do
contexto, sob o perigo de conceber uma educação que desconhece as possibilidades de construir
conhecimentos, de formar para a participação cidadã em um mundo cada vez mais conectado. Mas
como pensar a escola e a educação frente a esse lugar no qual as mudanças se fazem visíveis e
radicalmente desconcertantes para o mundo escolar? De que maneira podemos pensar a formação
dos professores em serviço para atuar com o potencial das tecnologias?
É a partir destas reflexões que socializamos, neste trabalho, as experiências de uma ação
desenvolvida pelo Centro de Educação a Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina
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(CEAD/UDESC) e realizada por meio de um curso online de 40 horas. Tendo como base a obra
“Cultura da Convergência”, de Henry Jenkins (2009) e outros autores contemporâneos, esse curso
teve por objetivo oportunizar um espaço de reflexão teórica e de produção de conhecimentos sobre
cultura digital e suas implicações na formação docente, propondo aos cursistas a apropriação de
recursos tecnológicos que estimulem características que compreendemos serem inerentes ao
contexto social contemporâneo: autoria, coautoria, criatividade e participação.
CULTURA DIGITAL E OS DESAFIOS À EDUCAÇÃO
O educador Serpa (2004) já argumentava que, em se tratando de uma pedagogia intrínseca
às novas tecnologias, o professor deixa de ser o nó central nos processos de aprendizagem. “Ora o
professor é o centro, ora o aluno, ora outro ator diferente de professor e aluno” (SERPA, 2004,
p.173). Isso caracteriza um processo educativo horizontal e flexível, em que a aprendizagem pode
acontecer em diferentes momentos e contextos.
Jenkins considera que “a escola ainda está presa num modelo de aprendizagem autônoma
que contrasta nitidamente com a aprendizagem necessária aos estudantes à medida que eles entram
nas novas culturas do conhecimento” (JENKINS, 2009, p. 257). O autor argumenta:
Até agora, nossas escolas ainda se concentram em gerar aprendizes autônomos; [...]
No entanto, na vida adulta, estamos dependendo cada vez mais dos outros para nos
fornecer informações que não conseguimos processar sozinhos. Nosso local de
trabalho tornou-se mais cooperativo; nosso processo político tornou-se mais
descentralizado; estamos vivendo cada vez mais no interior de culturas baseadas na
inteligência coletiva (JENKINS, 2009, p. 184).

Vemos que o autor nem direciona seu pensamento para o acesso às tecnologias. Ele refere-se
unicamente às concepções de educação que são trabalhadas nas escolas. Por mais que conheçamos
algumas escolas com projetos que diferem das colocações do autor, a realidade ainda aponta que o
formato tradicional prevalece nos espaços escolares. Isso se pode afirmar por vários fatores, entre
eles a própria disposição física das salas e carteiras, a prática pedagógica transmissiva de alguns
professores, além dos sistemas de avaliação fragmentados e descontextualizados.
As crianças chegam à sala de aula com uma vivência tecnológica muitas vezes além das
experimentadas pelos seus professores. Computadores, celulares e tablets fazem parte do seu
contexto diário e elas não têm medo de conhecer um novo aplicativo ou software, elas
simplesmente o fazem. As crianças participam de redes sociais, acessam sites, blogs, constroem
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textos e participam de comunidades virtuais, colaborando com seu grupo, enfim, são
comprometidas com causas muitas vezes ignoradas e temidas pelos próprios professores.
Na concepção de Jenkins (2009), o pensamento convergente implica diretamente no
remodelamento da própria cultura. Lemos (2003) já argumentava que o avanço tecnológico
provocou um atravessamento das tecnologias na cultura contemporânea, caracterizando e
impulsionando o desenvolvimento da cibercultura, ou seja, a cultura contemporânea marcada pela
presença das tecnologias digitais.
Os professores, mais do que reconhecer o potencial educativo dessas tecnologias, terão
possibilidades que fomentar espaços em que as crianças consigam vivenciar as habilidades
consideradas basilares para o exercício dos seus direitos na cultura emergente. De acordo com Silva
(2011, p. 33), “o exercício da profissão docente assume, na atualidade, toda a pressão das
transformações do mundo social”. Ao professor é atribuída a necessidade de integrar-se e de
responder às demandas da sociedade contemporânea.
Destarte, para que os docentes em exercício e em formação tenham uma apropriação social
das tecnologias e que efetivamente vivenciem as características da rede, é preciso pensar no
conceito de inclusão digital. Entendemos inclusão digital como um processo que fomenta
apropriações tecnológicas nas quais os sujeitos são compreendidos como produtores ativos de
conhecimento e de cultura, em uma dinâmica reticular que privilegia a vivência de características
nucleares na sociedade contemporânea, como a interação, a autoria e a colaboração (MARCON
2015).
Inclusão digital pressupõe o empoderamento dos sujeitos por meio das tecnologias, a
garantia a equidade social e a valorização da diversidade, suprindo necessidades individuais e
coletivas, visando a transformação das próprias condições de existência e o exercício da cidadania
na rede. Nesse sentido, consideramos que o conceito perpassa necessariamente por três eixos
fundamentais: 1) Apropriação/Fluência/ Empoderamento Tecnológico; 2) Produção/Autoria
individual/coletiva de conhecimento e de cultura; 3) Exercício da cidadania na rede (MARCON,
2015). É a partir deste referencial teórico e destas reflexões que o curso “Diálogos sobre Cultura
Digital e Formação Docente” foi planejado e desenvolvido em suas cinco edições.
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METODOLOGIA
No desenvolvimento do curso, por meio das atividades propostas, baseadas em situaçõesproblemas, buscamos despertar a reflexão como uma ação educativa ajustada a esses tempos de
fluxos comunicativos nas redes digitais. Destacamos que os dados apresentados e analisados neste
trabalho foram coletados no ambiente virtual de aprendizagem – Moodle, plataforma utilizada no
curso. Foram considerados os planejamentos da equipe executora e as interações dos professores
cursistas, principalmente nas atividades de aprendizagem.
Além das observações no ambiente virtual, no último módulo do curso realizamos uma
avaliação junto aos professores cursistas, por meio de um questionário elaborado no Google Drive.
Os cursistas foram convidados a responder o questionário ao final da oferta do curso, após terem
realizado todas as atividades de aprendizagem, de forma a refletir sobre suas percepções acerca das
atividades desenvolvidas, tanto em relação ao aspecto pedagógico quanto ao aspecto tecnológico.
Além desse objetivo, tínhamos como propósito obter um feedback que possibilitasse a avaliação do
curso quanto à forma de organização, aos conteúdos selecionados, à definição das metodologias e
às tecnologias selecionadas, visando, a partir dos resultados, a ressignificação das diretrizes
pedagógicas que embasaram o planejamento didático e novas ofertas do mesmo. Dos 43 concluintes
do curso, 32 responderam o questionário.
Importante destacar que nos anos 2018 e 2019, observando a intensa procura e quantidade
de inscritos nas edições anteriores, optamos por ofertar o curso como um MOOC, buscando atender
professores de diversas regiões do país. Ressaltamos que o foco, deste trabalho, não abrange as
ações desenvolvidas no MOOC, por se tratar de uma metodologia diferenciada das ofertas
anteriores.
PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CURSO
Antes de iniciar a análise, descrevemos o curso, seus módulos e atividades. Como o curso
foi reeditado, pequenas modificações foram realizadas ao longo das três primeiras edições, na
medida em que observávamos os feedbacks dos participantes e as avaliações da própria equipe
executora. Assim, optamos por relatar, neste texto, a edição do curso realizada no ano de 2017.
Como ponto de partida para as atividades do Curso, propomos que a primeira semana fosse
de “ambientação”. Neste módulo os participantes deveriam conhecer a ferramenta Voki
(www.voki.com), um recurso da web 2.0 que permite a criação de avatares. A ideia era que cada

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

536

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

participante do curso criasse seu avatar e por meio dele se apresentasse aos demais colegas. Assim,
propusemos que o participante gravasse um áudio ou escrevesse um texto na própria ferramenta
trazendo os seguintes elementos: nome, instituição em que trabalhava, ano e/ou disciplina em que
atuava, experiências profissionais, experiências com tecnologias em sua prática docente e outras
informações que julgassem importantes.
Importante ressaltar que para o desenvolvimento de todas as atividades foram
disponibilizados tutorias para auxiliar os participantes que poderiam apresentar dificuldades
técnicas no uso de algum recurso. Esses tutoriais foram pesquisados na internet, sendo
disponibilizados tanto em linguagem escrita quanto em linguagem audiovisual. Somado a isso,
disponibilizamos um fórum de dúvidas técnicas, o qual tinha atenção e mediação imediata da
equipe formadora.
O Módulo 2 tinha como tema “Cultura da convergência e cultura da participação”. O
objetivo era levar os participantes ao encontro de alguns teóricos destas temáticas para assim
auxiliar na compreensão da dinâmica social tecnológica contemporânea. Os participantes foram
convidados a realizarem leitura de alguns fragmentos da obra de Henry Jenkins (2009), material
criado em um recurso do Moodle, exclusivamente para esse fim (recurso “Livro”). Trata-se de uma
compilação de passagens escritas pelo autor na obra “Cultura da Convergência” (2009).
Após a leitura do documento os participantes foram orientados a participar de um Fórum
para que pudessem expressar situações que observam em seu cotidiano e no cotidiano da escola,
que se aproximassem dos aspectos retratados pelo autor em sua obra. Partindo do pressuposto da
pluralidade de ideias, julgamos importante oferecer aos participantes outras leituras para que
pudessem se aprofundar ainda mais sobre a temática. Criamos, assim, um espaço chamado de
Midiateca e disponibilizamos textos de outros autores, além de vídeos escolhidos no YouTube que
sintetizavam ou ampliavam os conceitos trabalhados.
A atividade proposta neste Módulo foi a criação de uma história em quadrinhos, para a qual
os participantes deveriam tomar como base a situação-problema 01:
Quadro 1. Situação-problema 01 da atividade referente ao Módulo 2
Lucas é um adolescente conectado. Aos seus 16 anos, passa boa parte do seu tempo navegando na
internet, escutando música, compartilhando vídeos, imagens e textos nas redes sociais. Além disso,
ele mantém um blog sobre o seu filme favorito: Harry Potter, no qual ele se comunica com outros
fãs do mesmo filme. Pensando no potencial das mídias sociais e da web 2.0, Lucas pretende recriar
uma história baseada no seu filme favorito e com isso trabalhar em coautoria com outros
entusiastas de Harry Potter.
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Os participantes foram orientados a recriar uma pequena história baseada na série Harry
Potter. Sugerimos, para essa atividade, que utilizassem o recurso "Toondoo" ou o site “Fábrica de
Tirinhas”, entretanto, caso conhecessem outro recurso da web 2.0 que permitisse a criação de
histórias em quadrinhos, poderiam ficar a vontade para criar sua história e compartilhar com os
colegas. O ToonDoo é um site que permite criar histórias em quadrinhos, desenhos animados,
tirinhas e cartoons personalizados, escolhendo cenários, personagens e objetos a partir do menu
oferecido. Após a criação, é possível salvá-la em uma conta no próprio “ToonDoo” ou divulgá-la
em blogs, sites ou outros serviços da rede. Depois que os participantes criaram suas histórias,
postaram em um fórum no Moodle, sendo que a ideia era que outros participantes dessem
continuidade às histórias produzidas.
O Módulo 3 tinha como tema a Inclusão Digital. Antes da realização das atividades, os
participantes deveriam realizar leituras de textos selecionados sobre as temáticas, bem como
participar em um fórum de discussão. Dessa maneira os professores participantes puderam conhecer
estudos sobre a inclusão digital como um processo de apropriação das tecnologias digitais de forma
crítica, autoral e criativa. Após a leitura, propusemos a participação no Fórum para dialogar sobre
as questões encontradas nos textos, além de uma atividade a partir da situação-problema 02:
Quadro 2. Situação-problema 02 da atividade referente ao Módulo 3
Na Escola de Educação Básica Carlos Drummond é frequente os professores utilizarem a sala de
aula informatizada para que os estudantes realizem pesquisas ou digitem trabalhos. A
coordenadora pedagógica da escola entende que a utilização do laboratório de informática poderia
ser otimizada, mas como conhece pouco dos recursos tecnológicos, não sabe como auxiliar os
professores.

A partir dessa situação-problema, os professores foram orientados a refletirem sobre a
seguinte questão: De que forma o(a) professor(a) poderia ampliar as possibilidades de utilização da
sala de aula informatizada para articular com planejamento pedagógico da sua disciplina?
Para desenvolver essa atividade, orientamos que os cursistas criassem um Prezi, um
software online indicado para a criação de apresentações, elencando as possibilidades, sugestões,
relatos de experiência e demais questões que poderiam propor para o uso planejado da sala de aula
informatizada.
O Módulo 4, “Informática educativa como espaço de inclusão digital” tinha como objetivo
pensar em práticas de apropriação das tecnologias na realidade escolar. Os participantes foram
convidados a realizar leituras de textos que traziam relatos de experiências de inclusão digital em
espaços educativos formais e, após as leituras e com base na situação-problema 03, tinham como
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atividade criar um vídeo no qual apresentariam propostas para a resolução do problema
apresentado.
Quadro 3. Situação-problema 03 da atividade referente ao Módulo 4
Você é um(a) professor(a) que trabalha em uma escola pública de educação básica e percebe
que muitos dos seus alunos utilizam o celular e suas diversas funcionalidades. Considerando,
ainda que esta não seja uma realidade, que em sua escola o uso do aparelho celular é
permitido, você resolve propor atividades com o uso deste dispositivo tecnológico. Para
tanto, precisa apresentar um planejamento para a realização desta(s) atividade(s).

A partir desta situação problema, os professores cursistas foram orientados a criar um vídeo
no qual apresentassem as sugestões e estratégias pedagógicas para utilização do celular em sala de
aula. Tais sugestões deveriam compor o planejamento de pelo menos uma atividade.
Sugerimos que utilizassem a ferramenta Movie Maker para a criação deste vídeo, que
poderia ser produzido de diferentes formas: depoimento, dramatização/teatro, fantoches, telejornal,
encenação, narração de imagens, entre outros.
O último módulo foi disponibilizado um questionário online, elaborado no Google Drive, no
qual os professores cursistas nos deram um feedback qualitativo sobre o desenvolvimento do curso,
resultados que apresentamos a seguir.
RESULTADOS E AVALIAÇÃO DOS CURSISTAS
De modo geral a equipe executora deste curso entende que os objetivos propostos em sua
concepção foram atendidos, e destaca que essa formação oportunizou um lócus importante de fazer
e pensar educação a partir do contexto social contemporâneo. Nas temáticas propostas para o
desenvolvimento deste curso, encontramos a possibilidade de aliar a teoria e prática, bem como
interagir com a realidade dos educadores participantes, buscando a ressignificação de suas práticas
pedagógicas.
Durante a realização do curso percebemos algumas dificuldades por parte dos cursistas, as
quais foram sendo desconstruídas na medida em que as mediações nos fóruns de discussão e os
feedbacks das atividades iam ocorrendo. Percebemos que os professores sentiam insegurança ao se
apropriar das ferramentas, um fato que julgamos natural quando lidamos com as tecnologias. Ao
questionarmos os participantes sobre as facilidades e dificuldades encontradas durante a realização
da formação, destacamos os seguintes feedbacks:
Tive muita facilidade em compreender as atividades propostas, pois estavam muito
bem explicadas e com tutoriais para facilitar a realização. Tive dificuldades em
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desenvolver algumas atividades, pois eram programas que eu não conhecia, mas me
desafiei a fazer seguindo os tutoriais e as orientações. Tenho muito medo/insegurança
de mexer em um programa que não conheço, mas esse curso me mostrou que sou
capaz sim, e com pesquisa e estudo todos somos capazes (Cursista 01).
As facilidades é que em todas as atividades tivemos um tutorial para seguir e o apoio
dos professores quanto a possíveis dúvidas. A maior dificuldade é encontrar tempo em
nossa agenda para nos apropriarmos de todo o material disponível na midiateca, que
por sinal é muito rica (Cursista 03).
Como facilidades, posso apontar os ótimos textos disponibilizados, um curso ótimo,
de boa reflexão, com métodos diferentes e interessantes (Cursista 04).

Dos apontamentos trazidos pelos cursistas, destacamos a apresentação de tutoriais para a
apropriação dos recursos tecnológicos indicados na realização das atividades, como uma facilidade
do curso. Já com relação às dificuldades, percebemos uma reflexão que considera principalmente a
falta de fluência tecnológica por parte dos participantes e a necessidade de ingressar de forma mais
ativa na cultura digital, no que se refere à apropriação das tecnologias.
Sobre a execução do curso, a resposta dos cursistas quanto ao desenvolvimento da ação,
considerando os aspectos organizacionais, metodológicos, tecnológicos e de conteúdo, 66,6% dos
participantes consideram muito bom o desenvolvimento do curso, 15,8% bom, 12,5% satisfatório e
apenas 6,3% regular. Já com relação ao atendimento das expectativas de aprendizagem e da
relevância da formação para seu desenvolvimento profissional, 81,3% entendem que o curso atingiu
suas expectativas de aprendizagem e 18,8% entende que atingiu parcialmente. Esse mesmo
percentual se repete quando questionados se as discussões efetivadas no curso contribuíram para
seu desenvolvimento profissional. Observamos que a maioria dos professores cursistas considera
que o curso superou as expectativas de aprendizagem, bem como contribuiu para seu
desenvolvimento profissional, e um pequeno número entende que o curso atende parcialmente essas
questões.
Por fim, ao solicitarmos aos participantes que destacassem outras informações sobre o curso
(sugestões, críticas, etc.), temos os seguintes feedbacks:
Avalio que mais iniciativas neste sentido são importantes para aproximação da teoria
com a prática e divulgação de outras possibilidades de recursos tecnológicos que
podem ser incorporados ao cotidiano escolar (Cursista 05).
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Gostaria de parabenizar toda a equipe envolvida, por nos proporcionar um curso tão
prazeroso e ao mesmo tempo relevante para nosso desenvolvimento profissional
(Cursista 06).
Gostaria que os professores tivessem feito comentários em todas as publicações de
cada cursista e em cada módulo, assim teríamos uma melhor avaliação do que foi
proposto e do que entregamos (Cursista 07).
Talvez um curso pudesse ter um tempo um pouco maior. Talvez também, um
dispositivo que, a cada dois dias, por exemplo, disparasse um email lembrando o
tempo que falta para a entrega das atividades (Cursista 08).

A partir das falas desses sujeitos, podemos observar a importância de formações continuadas
com a temática da formação docente e da cultura digital e a relevância das tecnologias escolhidas
para a prática profissional dos sujeitos cursistas. Como aspectos que devemos observar para
(re)pensar a formação em uma futura edição, destacamos o feedback individualizado aos cursistas,
tarefa difícil de ser aplicada, uma vez que optamos por realizar turmas grandes com mais de 100
inscritos em cada edição. Além disso, constatamos a solicitação de tempo maior de duração do
curso e de uma comunicação mais intensa entre equipe executora e cursistas, principalmente sobre
as datas de entrega das atividades de aprendizagem, tal como observamos no último comentário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Curso “Diálogos sobre Cultura Digital e Formação Docente” buscou oportunizar aos
professores cursistas a apropriação de tecnologias digitais e a reflexão sobre cultura digital e
contextos educativos escolares. A intenção do curso é contribuir com a ampliação das discussões
sobre a temática e a vivência de experiências digitais dos professores em formação ou em serviço.
Entendemos que ao propiciarmos um espaço de exercício da apropriação das tecnologias
digitais, estaremos contribuindo para ampliar as experiências docentes com esses artefatos, além de
possibilitarmos possíveis transformações nos contextos educativos escolares, provocando a inclusão
de tecnologias no cotidiano das práticas educativas destes professores.
Quando lemos um feedback como este abaixo, entendemos que, de alguma forma, este curso
de cumpre com sua função social, uma vez que esses professores cursistas passam a ser
multiplicadores dos conhecimentos adquiridos em seus locais de trabalho:
Sugiro poder participar destes cursos futuramente, adorei participar, aprendi muito e
até preparei um projeto em minha escola para tentar colocar em prática utilizando
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jogos manuais, digitais e recursos tecnológicos. Isso se for aprovado pela Secretaria de
Educação meu projeto será muito proveitoso e com certeza poderei praticar esses
recursos com meus alunos (Cursista 09).

Ao pensar no potencial pedagógico de uma tecnologia precisamos, inicialmente, romper
com ideia que os recursos tecnológicos servem unicamente para "motivar", "inovar", "dinamizar" a
prática do professor em sala de aula. Inicialmente é preciso apropriar-se da tecnologia: utilizar,
testar, conhecer as funcionalidades, as limitações, os recursos disponíveis, os aspectos técnicos, as
linguagens, enfim, conhecer o recurso que está sendo trabalhado. Ao entender de forma
aprofundada as funcionalidades do recurso, precisamos ter clareza sobre a adequação da ferramenta
à etapa da educação básica que estamos trabalhando. O recurso digital selecionado é adequado ao
grupo que estou atuando? Além disso, é preciso considerar a intencionalidade pedagógica: quais são
os objetivos de ensino e quais são os objetivos de aprendizagem? Que conteúdos serão estudados?
Que conceitos estarão sendo trabalhados? Como a atividade será avaliada? (GOEDERT;
MARCON, 2017).
As tecnologias selecionadas para este curso foram pensadas a partir das características e
elementos que compõem à cultura da convergência, quais sejam: participação ativa, autoria,
coautoria e criatividade, as quais entendemos que podem ser trabalhadas na educação básica. A
ferramenta Voki, por exemplo, é uma ferramenta que dispõe de uma coleção de avatares com os
quais é possível criar personagens com fala personalizável. A ideia é de estimular os alunos que têm
dificuldade na leitura e escrita a trabalharem letramento e oralidade, além da criação de uma
identidade no ciberespaço. Nessa mesma linha, buscou-se com as ferramentas Toodoo e Fábrica de
Tirinhas, apresentar as possibilidades de estimular a autoria e coautoria entre os alunos. Essas
ferramentas permitem a criação de histórias em quadrinhos e tirinhas. Escolhendo os personagens, o
cenário e criando enredos é possível criar contextos de autoria e de criatividade entre os estudantes.
No domínio da cultura midiática, na qual muitas crianças e adolescentes já estão inseridas,
fica mais evidente suas habilidades para a criação de narrativas imersivas e discutir como se
estabelece esse domínio e essa dinâmica pode ser um ganho para a educação básica. O Prezi, por
exemplo, é uma ferramenta que permite a criação de apresentações dinâmicas e não lineares,
próprias da cultura da convergência. Ainda nesse domínio, a narrativa audiovisual, base sobre a
qual se articulam os discursos nos meios, também foi trabalhada no Curso, por meio da ferramenta
Movie Maker, na qual é possível editar vídeos e criar uma narrativa audiovisual. Para tanto, podem
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lançar mão dos dispositivos móveis tão comuns hoje em dia para criar os vídeos. Junto com os
professores, podem criar enredos com vários temas, criar um vídeo, editar e compartilhar.
É importante ressaltar que essa ação nasce da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão. Destacamos que cada vez mais é urgente a promoção de discussões sobre cultura digital e
tecnologias educacionais, tendo em vista essa imersão tecnológica em que vivemos, realidade que,
não tendo como ser diferente, incide sobre os processos de ensino-aprendizagem escolares.
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Resumo
O presente trabalho socializa as experiências de um curso que teve por objetivo oportunizar um espaço
de reflexão teórica e de produção de conhecimentos sobre cultura digital e suas implicações na
formação docente. O curso "Diálogos sobre Cultura Digital e Formação Docente", oferecido pelo
Centro de Educação a Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina (CEAD/UDESC),
direcionou-se para licenciandos e professores das redes municipal e estadual de Santa Catarina e do
Brasil, e propôs aos cursistas a apropriação de recursos tecnológicos que estimulam características que
compreendemos serem inerentes ao contexto social contemporâneo: autoria, coautoria, criatividade e
participação. Com o propósito de desafiar os participantes a se apropriarem de recursos tecnológicos
digitais para vivenciarem a cultura da convergência e da participação, a ação foi realizada totalmente
online, sendo organizada por meio de cinco módulos temáticos, cuja organização didáticometodológica envolveu orientações de estudo, com indicações de leitura obrigatória e complementar,
participação em fórum de discussão e atividades de aprendizagem que compreenderam a apropriação
de recursos tecnológicos para reflexão sobre uma situação-problema, como o Voki, Toondoo, Fábrica
de Tirinhas, Prezi e MovieMaker. O curso foi realizado em cinco edições (2015 a 2019), sendo
ampliado para um MOOC (Massive Open Online Course) em 2018 e 2019. Nas cinco edições contou com
mais de 1650 participantes. Foi direcionado para professores em serviço e em formação e
problematizou a apropriação de tecnologias digitais de rede em contextos educativos escolares e suas
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implicações na docência na educação básica, contribuindo para a efetivação de diálogos sobre essas
temáticas tão atuais no cenário educacional contemporâneo.
Palavras-chave: Cultura Digital; Formação Docente; Formação de Professores.
A DIDÁTICA BASEADA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA ENSINO DE SISTEMAS
OPERACIONAIS
Patrícia Grasel da Silva – IFRJ
Cristiane Koehler – UFMT

INTRODUÇÃO
As disciplinas na área das ciências exatas normalmente, são marcadas por um número
considerável de reprovação e evasão, o que muitas vezes é resultado da falta de compreensão do
aluno sobre aplicação do conteúdo na sua profissão. Pesquisas como a do INEP
(http://inep.gov.br/dados) entre 2014 a 2018 mostram que evasão nas universidades passa de 50%.
Sendo a falta de identificação com curso e desinformação na opção por uma carreira profissional
um dos fatores mais apontados pelos estudantes. Entre os cursos com maior evasão estão
Matemática e Computação. Estamos em tempos de cultura digital, em que há abundância de
oportunidades de atuação profissional para aqueles que apresentam competências e habilidades
digitais. O conceito de competência e habilidade na cultura digital relaciona-se aos termos
conhecimentos, procedimentos e atitudes práticas, que trata de um saber em ação, possibilitando um
trabalho de fluxo e tempo mais dimensionado, ampliado, de maior alcance e conexões. Para a
Comissão Europeia, referente ao quadro europeu de qualificações (QEQ) (2006, pág. 18)
competência é “a capacidade comprovada de utilizar o conhecimento, as aptidões considerando-se
que o conhecimento é resultado das assimilações de informação por meio do processo de
aprendizagem [...]” As competências e habilidades digitais estão relacionadas ao conhecimento do
uso e conhecimento para aplicabilidade significativa das tecnologias da informação e comunicação.
As competências e habilidades digitais podem ser perceptíveis a partir de atitudes dos
sujeitos simples até as mais complexas, como por exemplo da facilidade de navegação, da
usabilidade de recursos digitais; do acesso e seleção de informações; das formas e canais de
comunicação online exploradas até mesmo da organização e dimensão do network; da inserção em
comunidades virtuais de trabalho e/ou estudo, entre outros. Castells (1999, pág.51) fala que “ [...] a
difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os usuários apropriam-se
dela e a redefinem [...]” Trata-se de processos comportamentais que são constituídos pelo e através

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

544

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

das tecnologias da informação e comunicação. Os alunos presentes nos espaços educacionais não
dependem mais apenas do professor para ter acesso à informação. Veen e Vrakking (2009) já
denominavam esse perfil de aluno como nativos digitais, em que apresentam como características
de estilos de aprendizagem:
•

Conhecimento de diversas tecnologias da informação e comunicação

•

Familiaridade com uso de jogos digitais, redes sociais, ambientes imersivos...

•

Conhecimento “comunitário”, ou conhecimento prévio através de grupos de fóruns
de discussões disponíveis pela e na internet.

•

Facilidade para desenvolver representações do pensamento, através de esquemas
gráficos

•

Facilidade de interação em rede

•

Maior tempo de conectividade

Segundo Daniela Melaré Barros (2018) busca-se na teoria dos estilos de aprendizagem
compreender como se constitui o processo de aprendizagem no contexto educativo atual a partir da
personalização da aprendizagem e do uso das tecnologias no cenário educativo. Edgar Morin (2005,
p. 69) afirma que aprender é um processo evolutivo em espiral, no qual os termos inato/adquirido se
encadeiam, se permutam e se produzem, desenvolvendo a cerebralização e, por intermédio disso, as
competências inatas aptas a adquirir conhecimento. A formação voltada ou que perpasse pelas
tecnologias da informação e comunicação ganha ênfase no interesse de muitos que iniciam e/ou
reiniciam sua trajetória profissional. No entanto, nem sempre os sujeitos que ingressam nessa área
chegam a se formar e atuar no mercado, por diversos motivos, sendo um deles por fragilidade de
aproximação dos conhecimentos da formação humana na formação do docente de ciências exatas, o
que deixa perceptível um descompasso entre ensino e aprendizagem. A Resolução nº 005/2016
referente aos cursos de formação inicial em computação, trata do perfil do profissional e em seu
Art. 4º tratar do desenvolvimento de uma visão crítica na identificação e resolução de problemas na
área:
Os cursos de bacharelado e de licenciatura da área de Computação devem assegurar a
formação de profissionais dotados: I - de conhecimento das questões sociais,
profissionais, legais, éticas, políticas e humanísticas; II - da compreensão do impacto
da computação e suas tecnologias na sociedade no que concerne ao atendimento e à
antecipação estratégica das necessidades da sociedade; III - de visão crítica e criativa
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na identificação e resolução de problemas contribuindo para o desenvolvimento de sua
área; IV - da capacidade de atuar de forma empreendedora, abrangente e cooperativa
no atendimento às demandas sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo; V - de
utilizar racionalmente os recursos disponíveis de forma transdisciplinar; VI - da
compreensão das necessidades da contínua atualização e aprimoramento de suas
competências e habilidades; VII - da capacidade de reconhecer a importância do
pensamento computacional na vida cotidiana, como também sua aplicação em outros
domínios e ser capaz de aplicá-lo em circunstâncias apropriadas; e VIII - da
capacidade de atuar em um mundo de trabalho globalizado. (BRASIL, 2016)

A forma de aprender hoje já não é mais a mesma de algumas décadas atrás. Novas formas de
interação com a informação, com a produção de conhecimento emergem com advento da internet.
A informatização dos dados possibilita interação com a informação. O aluno pode através da
edição, realizar articulações hipertextuais, em que imprime a sua compreensão, colaboração e visão
sobre tal informação. Empresas como Google e IBM são exemplos de que a busca pelo perfil
profissional também mudou. Busca-se por competências e habilidades voltadas às soluções,
práticas, rápidas e colaborativas, que possam principalmente ganhar dimensão em seus resultados.
As propostas de cursos de formação profissional e, principalmente, as ementas das disciplinas,
precisam dialogar com essas características da sociedade atual.
O desafio é pensar em estratégias metodológicas para cursos que são tradicionais, com
conteúdos que são específicos e essenciais a serem ensinados, mas que nem sempre apresentam
práticas educativas que dialogam com linguagens midiáticas. Obviamente neste artigo não se tem a
pretensão de dizer como devem ser as práticas de ensino, mas sim de possibilitar reflexões, sobre
possibilidades metodológicas, sobre necessidades emergentes da cultura digital. Sabe-se que o papel
aceita com facilidade receitas, dicas, passo a passo, mas a profissão docente não é feita de manual,
justamente por lidar com sujeitos vivos, com relações humanas e com a complexidade do saber. Os
comportamentos mudam, as formas de interagir também, consequentemente as formas de ensinar
precisam ser adaptadas, ajustadas, organizadas, pensadas e planejadas a partir do tempo e espaço
atual de cada turma.
Um professor trabalha, portanto, com e sobre os seres humanos. Ora, os seres
humanos apresentam algumas características que condicionam o trabalho docente.
Eles

possuem,

primeiramente,

características

psicobiológicas

que

definem

modalidades de aprendizagem concretas que os professores precisam, de um modo ou
de outro, respeitar em sua docência, adaptando-a justamente às competências e
atitudes dos alunos. (TARDIF, 2012, p. 69)
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A partir da problemática “Até que ponto o paradigma tradicional de ensino e aprendizagem
implica na construção do conhecimento em tempos de cultura digital?” Esse trabalho teve como
objetivo geral explorar metodologias de ensino, através de estratégias pedagógicas, que desafie os
alunos a se posicionar diante de problemas do cotidiano da informática. Sendo objetivos
específicos:
•

explorar estratégias de ensino pautadas na resolução de problemas;

•

identificar a presença e uso de tecnologias da informação e comunicação para
produção do conhecimento;

•

compreender as implicações de estratégias baseadas em resolução de problemas na
demanda do trabalho docente;

•

apontar as percepções dos alunos diante da exploração de tais estratégias
metodológicas ao longo da disciplina.

Esse trabalho é parte da pesquisa sobre Conceito a Aplicabilidade da Personal Learning no
ensino de Informática, desenvolvida desde 2018/2 no grupo de pesquisa de Tecnologias
Educacionais e Educação a Distância (TEEaD) do IFRJ, que surgiu a partir de um projeto
contemplado no PROINOVA de 2018/2019. A pesquisa busca pesquisar por modelos pedagógicos
inovadores, principalmente na formação profissional, em que o centro do processo é o aluno. A
metodologia de Personal Learning deve ser pautada em um planejamento que tem o aluno como
centro do processo e as tecnologias digitais como recursos disseminadores de informação. Dessa
forma, tem como premissa oportunizar ao aluno diferentes momentos de interação com objeto de
conhecimento, delineados pelo próprio aluno, de acordo com orientação do professor, para construir
seu plano de aprendizagem, adequado ao seu tempo e condição para estudo. Acredita-se que essa
metodologia que explora a autonomia e organização do aluno contribui para uma construção do
conhecimento mais adequada a cultura digital.
Santos (2016, pág. 11) fala que “pode-se dizer que mídia-educação se sustenta em três tipos
de ação educativa, transdisciplinar e preferencialmente indissociáveis: educar com a mídia, educar
para a mídia e educar por meio da mídia.” Esse trabalho trata de educar com a mídia, pois buscou
englobar esforços da construção de arquiteturas pedagógicas que reinventam e dinamizam as
práticas docentes. Foi feito uso de conceitos e recursos das tecnologias da informação e
comunicação para proporcionar uma melhor condição no processo de aprendizagem.
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A APRENDIZAGEM BASEADA EM RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A ABP é um modelo de ensino, que busca incentivar aos alunos refletirem sobre questões do
cotidiano, problemas do mundo real, que devem ser significativos com sua prática profissional e
social, através de ações colaborativas na busca por soluções. Entre os autores que tratam da
aprendizagem baseada na resolução de problemas destacam-se Bender (2012), Barell (2010), Baron
(2010), Belland e French (2009), Lamer e Mergendoller (2010). Esse modelo de ensino não é novo,
desde 1986 já se tratava de resolução de problemas, com os estudos de Bransford, teve seu início no
ensino na área da medicina e hoje são exploradas por diferentes áreas do saber. A partir de recursos
e tecnologias digitais a aprendizagem baseada em resolução de problemas ganhou mais evidência.
A ABP auxilia no envolvimento dos alunos sobre o conteúdo, ao convidá-los a pensar sobre a
problemática, pesquisarem alternativas e informações relevantes e apresentarem soluções. Os
alunos são envolvidos em ações colaborativas, em que a intencionalidade é a imersão deles no
conteúdo. Através de problemas autênticos e realistas são apresentadas questões, em que devem
resultar em tarefas ou atividades que devem ser desenvolvidas pelos alunos. Bender e Rives (2012)
falam que “a educação baseada em projetos de resolução de problemas é o futuro da educação. Não
podemos mais preparar os alunos para o mundo globalizado de hoje com métodos de ensino
tradicionais [...]”
Bates (2016, pág.60) fala que com as tecnologias da informação e comunicação é possível
contribuir para desenvolvimento de competências e habilidades digitais, no que se refere habilidade
de comunicação, capacidade de busca de informação, autonomia, trabalho em equipe e colaboração.
A DISCIPLINA DE SISTEMAS OPERACIONAIS
A disciplina de Sistemas Operacionais (SO) é componente do curso Técnico Subsequente
em Informática para Internet, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus de São João de
Meriti. Em que ocorreu no ano letivo de 2019, em duas turmas iniciais no turno da manhã e no
turno da tarde. O número de alunos ao todo envolvido com esse trabalho são 24, distribuídos nas
turmas do turno da manhã e da tarde, no ano letivo de 2019. Em que a faixa etária vai de 17 a 23
anos, alguns alunos ainda matriculados no ensino médio e outros já finalizados. Dos 24 alunos dois
atuam na área da informática como estágio não obrigatório. Três alunos com atuação profissional
fora da área e os demais sem experiência profissional até o momento. Dos 24 alunos nove são
meninas e o restante meninos. Dois alunos apresentavam conhecimentos prévios e iniciais sobre
sistemas operacionais. O conteúdo programático contempla os seguintes assuntos: conceitos de
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sistemas operacionais, arquitetura e funções dos sistemas operacionais, prática de sistemas
operacionais desktop. O conteúdo semestral da disciplina foi trabalhado no 1o bimestre com
conceitos básicos sobre sistemas operacionais e sobre a estrutura e arquitetura dos SO, e no 2o
bimestre, com a parte de gerenciamentos e instalação de um SO em computador desktop.
A metodologia explorada foi materializada através das atividades de participação em aula.
Com base na resolução de problemas eram desenvolvidos atividades de instrumentos avaliativos de
participação em aula semanalmente que foram parte de todo o segundo bimestre. A partir de
problemas fictícios, do cotidiano do âmbito profissional do técnico de informática, disponibilizados
na plataforma e-learning uma semana antes da antes da aula os alunos foram incentivados a
pesquisar, selecionar e trazer para aula conteúdos e informações pertinentes as possíveis soluções
do problema, para a partir do software VirtualBox (software simulador de uma máquina virtual)
aplicarem na prática as ações pesquisadas. Na imagem a seguir é possível observar um exemplo dos
problemas apresentados aos alunos.
Figura 1. Resolução de problemas da disciplina de SO

Ao final da resolução de problema cada aluno tinha que entregar um relatório personalizado
com a empresa fictícia criada por eles, descrevendo o problema, as ações desenvolvidas e o passo a
passo para solucionar. O relatório primeiramente foi construído a partir das normas da ABNT, com
criação de um logotipo, de dados de identificação da empresa criada por cada grupo de alunos, além
de ter sido trabalhado a forma, intencionalidade e linguagem escrita no relatório quando se trata do
âmbito profissional. Mapas mentais foram elaborados com a síntese dos conteúdos.
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Figura 2. Mapa mental de um dos estudantes

Na imagem a seguir é possível observar a plataforma e-learning utilizada como apoio ao
ensino presencial, para disponibilização de materiais e entrega de atividades, foi nesse ambiente
virtual de aprendizagem em que os conteúdos foram organizados.
Figura 3. Tela do ambiente virtual Moodle utilizado na disciplina de SO

A avaliação foi processual, desde o início do semestre até o final os alunos tiveram diversos
momentos em aula para verificar sua produção de conhecimento. Foram quatro instrumentos
específicos mais as atividades participativas em aula. Em que inicialmente foi aplicada uma prova
presencial e individual, disponibilizada via plataforma e-learning (MOODLE) e entregue via
plataforma também. A prova teve foco na parte conceitual e histórica sobre os conteúdos de SO. Na
sequência foi realizado um trabalho em dupla sobre tipos e funções de SO. Depois um trabalho
individual que se trata de um relatório com a descrição de um problema e o passo a passo para
solução referente ao gerenciamento de processos do SO. Por fim um trabalho em grupo, que foi a
construção de um website, referente a simulação de uma empresa prestadora de serviços na área de
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SO, em que tinha que explicar o que era SO, exemplificar gerenciamento de memória, arquivo e
processos. Esse último trabalho foi desenvolvido de forma interdisciplinar com a disciplina de Web
Design, que também é oferecida no curso de Informática para Internet. Além das atividades de
participação que foram descritas detalhadamente na metodologia da disciplina.
CONCLUSÕES
Não foi uma experiência fácil, foi necessário realizar um acordo pedagógico logo no início
do semestre, explicando a metodologia baseada na resolução de problemas, as responsabilidades e
papéis de cada um – professor e aluno – comprometimento e principalmente, articular todas as
atividades em instrumentos avaliativos. As estratégias de ensino exploradas foram híbridas, no que
tange a exploração de momentos individuais, em dupla e em grupos, sempre presencial, mas com
uso e exploração de recursos das tecnologias da informação e comunicação. Buscou-se elaborar
instrumentos avaliativos constantes que trouxessem o conteúdo relacionado ao mundo de trabalho,
me que os futuros alunos atuarão. Considera-se que as estratégias metodológicas exploradas
aumentaram significativamente a presença e uso das TIC´s. Entre as tecnologias da informação e
comunicação utilizadas destaca-se a plataforma e-learning Moodle, que foi fundamental para
organização

do

conteúdo,

para

compartilhamento

de

materiais

complementares,

para

encaminhamento de atividades presenciais, para entrega de tarefas avaliativas e principalmente para
incentivar a interação para além do horário e das paredes da sala de aula. Foi utilizado também a
exploração do coggle.it (software colaborativo e online) para construção de mapas mentais sobre o
conteúdo. O software VirtualBox para aplicação dos conceitos e ações práticas das soluções
encontradas. A exploração do editor de texto word para construção do relatório de cada problema
solucionado. O Canva (software colaborativo e online) para design gráfico do logotipo da empresa
fictícia criada pelo grupo de alunos. Linguagem HTML para construção do website da empresa com
os conteúdos sobre SO estudados ao longo do semestre. Além da internet, como fonte de pesquisa
para vídeos, imagens esquemáticas e informações diversas relacionadas aos problemas
apresentados. A demanda de trabalho docente foi maior, devido a elaboração de problemas
condizentes a realidade de cada turma, as turmas apresentavam compreensões diferentes e graus de
dificuldade diferentes sobre os mesmos problemas. O que exigiu uma adaptação aos problemas
apresentados para uma das turmas. O que fez com que o trabalho de elaboração de problemas
levasse mais tempo. A demanda de trabalho durante o planejamento aumentou em duas horas
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semanais por turma para elaboração dos problemas. No entanto, acredita-se que com o tempo há
possibilidade de construir um banco de problemas referente aos conteúdos da disciplina.
As avaliações das turmas foram surpreendente, pois esperava-se que todas as turmas
apresentassem algum grau de satisfação sobre as estratégias metodológicas exploradas. No entanto,
uma das turmas apresentou resistência a aprendizagem baseada em resolução de problemas. O que
nos remete ao problema inicial do trabalho: Até que ponto o paradigma tradicional de ensino e
aprendizagem implica na construção do conhecimento em tempos de cultura digital?” Somos
oriundos de uma educação básica que nos ensinou a aprender em um formato mais rígido de
possibilidades metodológicas. Fomos educados a receber perguntas e a partir dessas fornecer
respostas. Quando somos desafiados a partir de um case identificar o problema e propor possíveis
soluções e/ou respostas invertemos a lógica da qual estamos acostumados a pensar. Em uma turma
de doze alunos, quatro não se sentiram confortáveis com a forma proposta para o processo de
ensino e aprendizagem. Houveram momentos de questionamentos e solicitação para voltar ao
modelo tradicional de ensino. Ainda assim, optou-se em permanecer com a metodologia da ABP,
obviamente com uma atenção maior ao determinado grupo de alunos, para fazer as devidas
mediações pedagógicas necessárias. A outra turma, com nove alunos teve 100% de aceitação da
metodologia explorada. Todos os alunos trouxeram em suas autoavaliações termos que remetem aos
sentimentos identificados ao longo da disciplina: a autonomia, a desacomodação, a necessidade de
busca por informações, a necessidade de (re)aprender a pensar, a necessidade de aprender a
trabalhar em equipe, a praticidade da colaboração, a importância de saber usar as tecnologias da
informação e comunicação, o desafio que (re)aprender a estudar. Sendo esses termos presentes no
que pesquisas e bibliografias apresentam como competências e habilidades digitais.
Como desafio fica planejar e desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem articuladas
com as linguagens digitais e com as necessidades da cultura digital, para que possamos – alunos e
professores – aprender a reaprender. O desafio é redescobrir possibilidades de construção do
conhecimento, pois a certeza que se tem é de fato os processos de ensinar e aprender sofreram
implicações pelas mudanças da sociedade em rede, agora resta saber quais as formas de ensinar e
aprender que de fato resultam em aprendizagens significativas. Esse artigo não defende que a
aprendizagem baseada em resolução de problemas seja a melhor estratégia, mas defendem que é
uma possibilidade para desacomodar nossa forma de pensar, tanto no papel de professores, quanto
de alunos. Cabe aos professores e pesquisadores da área das tecnologias na educação investigar o
perfil do aluno na cultura digital.
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Resumo
Neste artigo são apresentadas estratégias metodológicas exploradas para ensino de Sistemas
Operacionais, no curso de Informática para Internet, do Instituto Federal do Rio de Janeiro,
juntamente com os desafios enfrentados e os resultados da experiência, parte de um projeto de
pesquisa que trata sobre a Personal Learning. Por compreender que as metodologias exploradas no
ensino das ciências exatas precisam dialogar com as metodologias do ensino das ciências humanas, o
objetivo deste trabalho foi explorar uma metodologia baseada na resolução de problemas para
contribuir com o processo de construção do conhecimento. Dessa forma, buscou-se fugir do modelo
predominante nos espaços educacionais, em que é apresentado o conteúdo, são sanadas dúvidas dos
alunos e é utilizado algum instrumento de avaliação. O ponto de partida da pesquisa foi a partir de
problemas do cotidiano do mercado de trabalho provocar aos alunos à descoberta de possíveis
soluções na prática. Os resultados mostraram que as estratégias de ensino, pautadas na resolução de
problemas, contribuíram para os alunos sentirem-se autores e autônomos durante seu processo de
aprendizagem. As estratégias de ensino exploradas durante o semestre da disciplina mostram que é
possível aproximar e articular práticas metodológicas das ciências humanas com ciências exatas, que em
conjunto essas colaboram para desenvolvimento de competências, habilidades digitais, voltadas para o
trabalho em equipe, autonomia, raciocínio lógico e apontamentos de soluções, entre outras
características necessárias na cultura digital.
Palavras-chave: Cultura Digital; Ensino e Aprendizagem; Metodologia Ativa; Sistemas Operacionais;
Resolução de Problemas.
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A ESCRITA COLABORATIVA NA CIBERCULTURA: UM NOVO OLHAR SOBRE A
PRODUÇÃO TEXTUAL
Paula Fernanda Rodrigues Brum – SME Herval/RS
Janaína Martins Corrêa – SMED Santa Vitória do Palmar/RS
Juliana Brandão Machado – UNIPAMPA

INTRODUÇÃO
A revolução tecnológica é visível neste tempo em que vivemos a partir da propagação da
internet e sua presença nas escolas e salas de aulas, trazidas principalmente pelas mãos dos alunos.
Ou seja, permitidas ou não, elas invadiram os muros da escola e as portas das salas de aula.
Atualmente “criar, compartilhar, remixar, reutilizar informações e saberes em rede de forma
colaborativa são desafios para a educação em tempos de cibercultura na era da mobilidade”
(SANTOS, 2014, p. 48). A partir dessa premissa entendemos que é necessário pensar outras formas
de ensinar, que venham ao encontro do tempo em que vivemos, tendo em vista que “os jovens
abraçam essas novidades e se envolvem com elas de maneira mais naturalizada” (SIBILIA, 2012, p.
51). Contudo, o ensino atualmente exige mais flexibilidade e menos conteúdos rígidos, pois
conforme Santos (2014, p.48) atualmente é preciso “Aprender para além dos bancos das salas de
aula e para além do modelo comunicacional unidirecional que separa emissão (professor) da
recepção (alunos)”.
O indivíduo aprende quando consegue fazer uma integração ou relação do que lhe foi
ensinado com o mundo em que está inserido. Hoje, o docente tem inúmeras possibilidades
metodológicas de ampliar a sua didática em sala de aula, devido também ao avanço das tecnologias
digitais. É importante salientar que “não se trata aqui de utilizar as tecnologias digitais a qualquer
custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização” (LÉVY,
1999, p. 172).
Um dos motivos que podem tornar atualmente algumas escolas públicas desmotivadoras, no
que tange ao ensino contemporâneo, é a falta do uso das tecnologias digitais no seu processo de
ensino e de aprendizagem, tendo em vista que em alguns espaços os alunos não têm permissão para
utilizar toda a gama de conteúdo que possuem ao alcance das mãos. Destarte, entende-se que é
necessário estar incluído nesse processo, pois atualmente só não participa das tecnologias quem está
em situação de exclusão na sociedade da era digital. Assim, conforme Spinello e Teixeira (2009,
p.163) apontam
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torna-se imprescindível ultrapassar a questão de que incluir é proporcionar apenas o
acesso às tecnologias de rede. Deve-se, sim, considerar a forma como os indivíduos se
apropriam dessas tecnologias, uma vez que a apropriação necessita se dar de maneira
criativa, dinâmica e interativa.

Há inúmeros documentos legais que trazem embasamento para o uso das tecnologias digitais
no processo de ensino e de aprendizagem, entretanto em alguns espaços educativos a realidade
ainda é bastante oposta a isso.
Na educação entende-se por tecnologia todo e qualquer instrumento que possa ser usado
como ferramenta pedagógica. Durante séculos o próprio quadro e o giz funcionavam como uma
excelente tecnologia. Porém, só estes recursos nos dias de hoje não dão conta de uma aprendizagem
satisfatória, visto que há uma constante mudança no mundo em que vivemos. Autores destacam
certo descompasso entre o antigo e o contemporâneo. Para Sibilia (2012, p. 51)
Todavia surge um choque digno de nota: justamente essas crianças e adolescentes, que
nasceram ou cresceram no novo ambiente, têm de se submeter todos os dias ao contato
mais ou menos violento com os envelhecidos rigores escolares. Tais rigores
alimentam as engrenagens oxidadas dessa instituição de confinamento fundada há
vários séculos e que, mais ou menos fiel a suas tradições, continua a funcionar com o
instrumental analógico do giz e do quadro-negro, dos regulamentos e boletins, dos
horários fixos e das carteiras alinhadas, dos uniformes, da prova escrita e da lição oral.

Visto deste modo, percebe-se que a escola está deixando-se ficar ultrapassada na sua forma
de ensinar, porém há inúmeras maneiras de construir conhecimento no mundo em que vivemos hoje
e usar as tecnologias digitais é uma das possibilidades para que possamos tornar as aulas mais
significativas para os alunos, uma vez que, atualmente, grande parcela da população mundial está
conectada de uma forma ou de outra e que já não é mais possível viver sem esse avanço
tecnológico.
DOCÊNCIA E CIBERCULTURA
No atual contexto educacional torna-se necessário e imprescindível que a escola, enquanto
instituição formal de ensino, esteja aliada às tecnologias digitais e preparada para um novo modelo
de docência, a fim de atender às mudanças que vêm ocorrendo constantemente na evolução
humana. Segundo Sibilia (2012, p.174)
Onde imperavam as normas ríspidas do confinamento para educar cidadãos
oitocentistas com a força do sangue, do suor e da palavra, agora se estendem as tramas
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atraentes da conexão, que opera de outro modo e com objetivos diferentes:
enfeitiçando os consumidores contemporâneos com suas incontáveis delícias
transmidiáticas.

Nos contextos em que temos atuado, os alunos estão na escola, porém a escola parece não
oferecer ainda uma educação dinâmica, interativa, atualizada e integrada com o tempo em que se
vive hoje. Neste sentido, é necessário que a escola esteja adequada a receber este novo sujeito que
nela adentra. Para que se concretize essa adequação parece ser necessário que a instituição de
ensino reveja sua maneira de ensinar, tendo em vista que “novas possibilidades de comunicação
móvel são trazidas cotidianamente (PRETTO, 1996, p. 106). Assim, uma possibilidade relevante é
que a escola potencialize o uso das tecnologias digitais no seu processo de ensino, colaborando para
que o educando utilize a informação que hoje tem disponível – na palma da mão – no processo de
aquisição do conhecimento. Segundo Sibilia (2012, p.181)
enquanto os alunos de hoje vivem fundidos em diversos dispositivos eletrônicos e
digitais, a escola continua obstinadamente arraigada em seus métodos e linguagens
analógicos; isso talvez explique por que os dois não se entendem e as coisas já não
funcionam como se esperaria.

Assim, observando com um olhar mais atento e considerando que as tecnologias digitais
ainda não são incorporadas nas práticas pedagógicas nas redes em que as autoras atuam, percebe-se
que os alunos tornam-se excluídos, à margem de uma aprendizagem desejada e fundamentada no
princípio de uma educação inovadora, dinâmica e atrativa em que os discentes estejam inseridos e
incluídos em um processo de ensino contemporâneo. Neste sentido, Costa (2006, p. 2) nos diz que
“estar inserido digitalmente hoje é condição fundamental para a existência de cidadãos plenos na
interação com esse mundo da informação e comunicação”.
A partir dessa premissa começa a surgir um novo modelo de docência. Esse modelo está
então conectado à cibercultura que, segundo Lemos (2003, p. 16) “é a forma sociocultural que
emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias”. Na visão de Lévy
(1999, p. 17) o termo cibercultura “expõe uma nova forma de comunicação gerada pela
interconexão de computadores ao redor do mundo”. E Santos (2012, p. 161) considera que
cibercultura é “a cultura contemporânea estruturada pelas tecnologias digitais em rede e vem se
caracterizando atualmente pela emergência de mobilidade ubíqua (em todos os lugares) em
conectividade com o ciberespaço e as cidades”. Assim, compreendemos que a cibercultura é a
cultura do ciberespaço e do espaço físico em conexão.
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Desta forma, nós já vivemos neste contexto da cibercultura, onde qualquer indivíduo pode
emitir e receber informações em tempo real para os mais longínquos lugares do planeta. Essas
novas possibilidades levam-nos então a pensar também no ciberespaço, que conforme Santos (2012,
p.162)
é ao mesmo tempo, coletivo e interativo, uma relação indissociável entre o social e a
técnica. Essa perspectiva nos leva a pensar o ciberespaço, então, como um
potencializador de infinitas ações interativas, um novo espaço de comunicação, de
sociabilidade, de reconfiguração e de autorias.

Toda essa nova maneira de viver na cibercultura acarreta transformações na sociedade da
informação e determina novos padrões de comportamento. Segundo Toffler (1995, p.142) “Essa
nova civilização traz consigo novos estilos de família; maneiras diferentes de trabalhar, amar e
viver; uma nova economia; novos conflitos políticos; e acima de tudo uma consciência
modificada”. Destarte, a cibercultura propicia hoje uma nova maneira de conviver em rede,
possibilitando o acesso aos mais variados espaços. Para Santaella (2011, p. 45) o ciberespaço é
visto como “o espaço que se abre quando o usuário se conecta com a rede [...] é um espaço feito de
circuitos informacionais navegáveis”.
Assim, o ciberespaço é composto de vários elementos que constituem inúmeras
possibilidades de comunicação. Ainda, neste sentido, Santos (2005, p.19) nos diz que
no tempo e no espaço do ciberespaço, pessoas podem colaborar e criar laços de
afinidades, constituindo-se em comunidades, trocando informações, recriando
significados, participando, colaborando e compartilhando informação em rede.

Lévy (1999, p. 126) afirma que “aqueles que fizeram crescer o ciberespaço são em sua
maioria, anônimos, amadores dedicados a melhorar constantemente as ferramentas de software de
comunicação”. Ou seja, o ciberespaço é um lugar plural, caracterizado pela ubiquidade (LEMOS,
2002) de rostos e vozes que, embora muitas vezes anônimos, são indispensáveis para seu
crescimento.
No âmbito educacional, são inúmeras as transformações que podem ocorrer na conexão com
o ciberespaço, potencializando as salas de aula a partir da inclusão das tecnologias digitais.
Contudo, a união entre as tecnologias digitais e a escola ainda parece evoluir lentamente, embora a
época em que vivemos seja a da chamada “sociedade do conhecimento” (HARGREAVES, 2004),
de transformações que afetam os mais variados setores da sociedade. Desta forma, a sociedade do
conhecimento exige outros saberes por parte da escola, e não mais aqueles que têm se desgastado ao
longo dos anos, tendo em vista que o “foco das iniciativas políticas em todo o mundo está sendo
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redirecionado para a criação de escolas voltadas à sociedade do conhecimento” (HARGREAVES,
2004, p. 35). Neste sentido, é importante que a escola perceba o seu papel atual na sociedade
contemporânea:
as escolas e seus professores não podem nem devem renunciar a suas
responsabilidades de promover as oportunidades, o envolvimento e a inclusão dos
jovens no mundo altamente especializado do conhecimento, da comunicação, da
informação e da inovação. Todas as crianças devem ser adequadamente preparadas
para a sociedade do conhecimento e para a sua economia. (HARGREAVES, 2004,
p.37)

Pensar a docência na cibercultura implica, necessariamente, assumir o contexto da sociedade
do conhecimento e reconhecer a importância da construção de redes que potencializem os processos
de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, seguimos com a discussão sobre a escrita
colaborativa no contexto educacional, considerando que trabalhar colaborativamente é uma
característica que emerge na cibercultura.
A ESCRITA COLABORATIVA NO CONTEXTO EDUCACIONAL
A aprendizagem colaborativa em educação insere-se em conjunto de tendências pedagógicas
que a embasam. Dentre estas, temos a Teoria Sociocultural de Vygotsky. Segundo essa concepção,
a atividade humana é mediada pelo uso de ferramentas, que são criadas e modificadas pelo ser
humano como forma de se unirem ao mundo real e regularem suas ações e interações com o mundo
e com seus pares. Para Torres e Amaral (2011, p. 52) “a aprendizagem colaborativa pode ser
definida como o processo de construção do conhecimento decorrente da participação, do
envolvimento e da contribuição ativa dos alunos na aprendizagem uns dos outros”. Esse conceito
permite algumas formas de interpretação: o número de sujeitos pode ser variado, podendo ser duas
ou milhares de pessoas; aprender algo também é um conceito consideravelmente amplo, pois pode
significar o acompanhamento de um curso ou ainda a participação em diversas atividades como, por
exemplo, as de resolução de problemas; o aprender “em conjunto” pode ser interpretado de diversas
maneiras, como situações de aprendizagem presenciais ou virtuais, síncronas ou assíncronas,
esforço totalmente em conjunto ou com divisão de tarefas. Destarte, a prática de aprendizagem
colaborativa pode assumir múltiplas caracterizações, podendo haver dinâmicas e resultados de
aprendizagem diferentes para cada contexto específico.
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A leitura e a escrita são atividades construtivas, assim como construídas socialmente. A
escrita colaborativa se constitui como prática social que tem adquirido cada vez mais espaço. A
colaboração, por sua vez, é um processo de produção compartilhada: dois ou mais sujeitos, com
habilidades complementares, interagem para criar um conhecimento compartilhado. Lévy (2001,
p.98) aponta que
o uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação interativa
acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o saber. Ao prolongar
determinadas capacidades cognitivas humanas (memória, imaginação, percepção), as
tecnologias intelectuais com suporte digital redefinem seu alcance. E algumas vezes
até mesmo sua natureza. As novas possibilidades de criação coletiva distribuída,
aprendizagem cooperativa e colaboração em rede oferecida pelo ciberespaço colocam
novamente em questão o funcionamento das instituições e os modos habituais de
divisão do trabalho, tanto na empresa como nas escolas.

Neste sentido, Silva (2000, p. 71) também nos traz sua contribuição considerando que
aprender em um processo colaborativo é planejar, desenvolver ações, receber,
selecionar e enviar informações, estabelecer conexões, refletir sobre o processo em
desenvolvimento em conjunto com os pares, desenvolver a interaprendizagem, a
competência de resolver problemas em grupo e a autonomia em relação à busca e a
fazer por si mesmo.

O grupo que trabalha em colaboração é autor e condutor do processo de interação. Cada
membro do grupo torna-se também responsável pela própria aprendizagem e corresponsável pelo
desenvolvimento dos seus pares. Assim, o professor trabalha junto com os alunos e os incentiva a
colaborarem entre si, sendo este, por sua vez, também parte do processo. Os principais objetivos
dessa proposta colaborativa, centrada no aluno, são a modificação no papel do professor, que passa
a ser um facilitador, o desenvolvimento de outras habilidades e a ampliação da aprendizagem por
meio da colaboração.
Analisando por este viés, em um processo de colaboração, as tecnologias digitais podem
auxiliar a escrita num espaço de produção coletiva. Segundo Vygotsky (1998) a aprendizagem
inicialmente acontece de forma interpsíquica, ou seja, no coletivo, para depois acontecer a
construção intrapsíquica. Na visão do autor, o convívio e as interações sociais são fatores
fundamentais para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Desta forma, entende-se que a escrita
colaborativa no âmbito educacional é um fator relevante, visto que tem a possibilidade de alcançar
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bons resultados, levando em consideração que é um trabalho coletivo. Conforme Shäfer et al.
(2009, p. 6)
as habilidades colaborativas já são uma realidade para o aluno da cultura digital. Ele
estabelece redes, cria comunidades e nelas compartilha ideias. Os ambientes descritos
são profícuos à autoria em rede: embora não garantam, por si só, o surgimento de uma
inteligência coletiva, apresentam condições de possibilidade para o desenvolvimento
de tal proposta.

Sendo assim, pode-se dizer que no processo de escrita colaborativa no meio educacional os
sujeitos envolvidos compartilham a aprendizagem, podendo vir a transformar-se individualmente e
socialmente. Na sequência, será aprofundado um aspecto deste processo: a produção textual através
da escrita colaborativa, tendo em vista que a aprendizagem colaborativa promove um trabalho
dialógico e de compartilhamento de ideias.
METODOLOGIA
A pesquisa realizada se desenvolveu com alunos de uma turma de 9º ano do Ensino
Fundamental, cuja faixa etária era de 14 a 16 anos, de uma escola pública do município de
Herval/RS. A turma era composta por vinte e cinco alunos. Destes alunos, vinte eram do sexo
feminino e cinco do sexo masculino. Os estudantes eram bem ativos quanto ao uso dos seus
dispositivos móveis, sendo que todos possuíam os aparelhos, o que também facilitou a realização
das atividades.
Em contraposição às aulas da disciplina de Produção Textual realizadas somente com o uso
do caderno e lousa, foi realizada uma atividade que fosse além do tradicional já vivenciado pelos
alunos. A atividade realizada com as tecnologias digitais demandava que os alunos interagissem
com seus pares, assumindo assim um papel ativo e colaborativo frente à sua aprendizagem. Neste
sentido, trazemos a contribuição de Marcon (2015, p. 34) a qual nos diz que “atualmente o sujeito
sente-se capaz de participar, interagir, produzir e distribuir conteúdos, principalmente porque
reconhece o potencial comunicativo que é inerente à rede, assim como outras características como a
cooperação e participação”.
A pesquisa ocorreu em oito encontros, totalizando dezesseis horas-aulas de estudos
síncronos. A atividade de escrita colaborativa no conteúdo de produção textual foi realizada em
duas horas-aulas semanalmente, pois a grade curricular da escola era organizada desta maneira no
que dizia respeito à disciplina de Produção Textual. Essa atividade foi realizada na ferramenta de
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escrita colaborativa Google Drive. A atividade contemplou o conteúdo relacionado aos textos
narrativos, descritivos e dissertativos, sendo que os alunos puderam escolher o tipo de texto para
realizarem a tarefa. Para a realização das atividades tiveram a possibilidade de utilizar dispositivos
móveis (notebooks, smartphones ou tablets) bem como o laboratório de informática da escola.
Os assuntos tratados na produção textual foram: educação, saúde, segurança pública, redes
sociais, escola e avaliação na escola e tecnologias digitais. Estes temas foram escolhidos por serem
de interesse dos alunos escreverem sobre eles, serem relevantes socialmente e também para
perceber a visão dos jovens a respeito destes temas. A turma foi organizada em grupos de cinco
alunos. Os próprios discentes tiveram a oportunidade de se organizarem em grupos.
O primeiro encontro foi realizado no laboratório de informática da escola. A partir do
segundo encontro os alunos realizaram as produções textuais na sala de aula, utilizando uma rede de
acesso wi-fi, que foi disponibilizada pela escola
A PRODUÇÃO TEXTUAL COLABORATIVA: DISCUTINDO SOBRE OS DADOS DA
PESQUISA
Nos dias de hoje, com a disseminação da internet e seu alcance na palma da mão, nos
transformamos em escritores e leitores ubíquos, ou seja, ao passo que nos deslocamos nos
comunicamos, exercendo a “habilidade de comunicação a qualquer hora e tempo, por meio dos
dispositivos móveis” (SANTOS, 2013, p.289). Desta forma, a atividade de leitura, escrita e
comunicação alcançou os mais variados espaços, bastando para isso somente um dispositivo móvel.
Analisando as possibilidades e as diversas formas de comunicação atualmente, dialogamos com
Santaella (2013, p. 53) quando nos diz que “os dispositivos móveis serão cada vez mais poderosos
nos aspectos de usabilidade”. Desta forma, no tempo em que vivemos, já é possível perceber as suas
mais diversificadas possibilidades de uso. As intervenções realizadas na turma demonstraram uma
dessas possibilidades, no que tange à área educacional, tendo em vista que os alunos tiveram a
possibilidade de utilizar o smartphone para outra finalidade, diferente da que estavam habituados.
O objeto de estudo da pesquisa foi proporcionar aos alunos outras formas de produzir textos,
que saíssem do uso tradicional do papel e da caneta e adentrasse o mundo digital, tendo em vista
que o público-alvo envolvido na pesquisa possuía acesso às tecnologias digitais e em muitas aulas
apresentava resistência às atividades de escrita de textos. Desta forma, utilizar outras metodologias
de ensino e de aprendizagem tornou-se uma tarefa fundamental no mundo contemporâneo, tendo
em vista que o conhecimento está em todos os lugares, num simples toque de tela.
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Considerando que o conhecimento pode ser construído socialmente e em colaboração,
trabalhar a produção textual na perspectiva da coletividade, foi algo que promoveu uma
aprendizagem ativa por parte dos envolvidos, estimulando os alunos a participarem e resolverem
questões juntos, ao passo que cada participante, ao realizar a produção textual podia tanto auxiliar
quanto aprender com o seu colega. Conforme Pinheiro (2011, p.228)
a colaboração criaria um signiﬁcado compartilhado sobre um processo, um produto ou
um evento. Isso signiﬁca que, ao trabalharem em grupo, os sujeitos podem produzir
melhores resultados do que se atuassem individualmente. Num trabalho de escrita em
grupo, pode ocorrer a complementaridade de capacidades, de conhecimentos, de
esforços individuais, de opiniões e pontos de vista, além de uma capacidade maior
para gerar alternativas mais viáveis para a resolução de problemas.

Essa forma de ensinar e aprender pode tornar o aluno mais responsável, à medida que o
estudante percebe que é parte integrante e fundamental para a evolução do seu grupo. No decorrer
da pesquisa os grupos trabalharam em processo de colaboração, ao passo que se auxiliavam e
dividiam as responsabilidades com a tarefa. Isso ficou evidente quando os próprios alunos
integrantes do grupo chamavam a atenção uns dos outros para a realização da atividade em
situações como: Só eu que tô escrevendo, tendo em vista que no Google Drive o participante sabe
quem colaborou, devido à ferramenta possuir esse recurso. Desta forma, entendemos que quando os
colegas do grupo iniciavam a escrita ou voltavam a sua tarefa, atendendo ao chamado dos colegas,
estava também havendo o processo de colaboração, considerando que cada um dos participantes,
embora disperso em algum momento, sempre retornava à escrita. Assim, em todo o percurso da
pesquisa, assumiram-se como válidos os componentes individuais e coletivos da atividade, sendo
que os próprios alunos atuaram na autoavaliação e na avaliação dos colegas enquanto interagiam na
tarefa.
Uma das características fundamentais das tecnologias digitais é oportunizar a interatividade,
ou seja, a possibilidade de trocas mútuas de informação. Conforme Silva (2001, p. 2)
A disposição interativa permite ao usuário ser ator e autor fazendo da comunicação
não apenas o trabalho da emissão, mas co-criação da própria mensagem e da
comunicação. Permite a participação entendida como troca de ações, controle sobre
acontecimentos e modificação de conteúdos. O usuário pode ouvir, ver, ler, gravar,
voltar, ir adiante, selecionar, tratar e enviar qualquer tipo de mensagem para qualquer
lugar. Em suma, a interatividade permite ultrapassar a condição de espectador passivo
para a condição de sujeito operativo.
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Quando os alunos utilizam ferramentas colaborativas em situações pedagógicas, têm a
possibilidade de desenvolver inúmeras competências, como a ampliação da capacidade de
raciocínio, análise crítica, comunicação e interação com o grupo. No trabalho em colaboração, os
alunos assumem, na sala de aula, a responsabilidade por sua própria aprendizagem e desenvolvem
habilidades para dirigir seu próprio aprendizado e isso foi oportunizado na prática da escrita
colaborativa:
A escrita colaborativa é, antes de tudo, um empreendimento ativo e social que possui
duas forças de impulsão interrelacionadas: o grupo, como agente de apoio individual,
e o participante, cujo envolvimento para colaborar repousa no seu interesse em
partilhar com o grupo a realização das tarefas. (PINHEIRO, 2011, p.229)

Quando há a interação entre pessoas de forma colaborativa, elas trazem seus esquemas
próprios de pensamento e suas perspectivas para a atividade. Um elemento fundamental para a
interação é o diálogo. Assim, pudemos observar que foi através do diálogo que os grupos
construíam suas produções textuais em colaboração, à medida que antes do início da atividade
sempre debatiam sobre o tema proposto para o encontro e, assim, inteiravam-se mais do assunto,
ouvindo as contribuições e posições dos colegas.
Essa aprendizagem colaborativa foi percebida em situações de falas dos alunos, como: com
estas atividades, nós alunos tivemos a chance de aprender a trabalhar em grupo e dividir opiniões.
Neste sentido, dialogamos com Silva (2001, p. 9) quando nos diz que
A participação do aluno se inscreve nos estados potenciais do conhecimento
arquitetados pelo professor de modo que evoluam em torno do núcleo preconcebido
com coerência e continuidade. O aluno não está mais reduzido a olhar, ouvir, copiar e
prestar contas. Ele cria, modifica, constrói, aumenta e, assim, torna-se co-autor.

Em uma visão mais ampla do que significa aprender colaborativamente, pode-se dizer que,
de maneira geral, espera-se que ocorra a aprendizagem como efeito de uma interação entre pares
que trabalham em uma relação de interdependência na resolução de problemas ou na realização de
uma tarefa proposta pelo professor. É relevante salientar, conforme Silva (2001, p. 15), que
o essencial não é a tecnologia, mas um novo estilo de pedagogia sustentado por uma
modalidade comunicacional que supõe interatividade, isto é, participação, cooperação,
bidirecionalidade e multiplicidade de conexões entre informações e atores envolvidos.
Mais do que nunca o professor está desafiado a modificar sua comunicação em sala de
aula e na educação. Isso significa modificar sua autoria enquanto docente e inventar
um novo modelo de educação.
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Neste sentido, as tecnologias digitais atuaram como facilitadoras da interatividade entre os
alunos participantes da pesquisa, potencializando assim também a aprendizagem. Dessa maneira,
percebemos que a escrita colaborativa foi uma alternativa de construção de conhecimentos em rede
pelos estudantes, reconfigurando as práticas pedagógicas vivenciadas por eles habitualmente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pudemos perceber com a pesquisa que os alunos reconhecem essa lacuna que existe nas
escolas atualmente em relação aos usos das tecnologias digitais e compreendem que elas podem
proporcionar melhores resultados na aprendizagem.
Um dos objetivos da pesquisa pautou-se em proporcionar uma atividade de produção textual
com maior envolvimento pelos discentes, tendo em vista que tal atividade às vezes é motivo de falta
de interesse nos alunos dessa faixa etária. Refletindo acerca disso, pudemos constatar que
proporcionar ações que envolvessem os seus dispositivos móveis, aparelhos que os acompanham
diariamente, foi o ponto alto para concretizar com êxito a pesquisa e tornar a proposta pedagógica
relevante. Desta forma, percebemos que o uso desses dispositivos proporcionaram uma
aproximação maior dos alunos com a disciplina de Produção Textual.
Outro fator relevante no decorrer da pesquisa foi a colaboração em grupo proporcionada
pelo Google Drive, o que propiciou que os alunos colaborassem mutuamente, acompanhando
instantaneamente a participação e interação dos seus pares. Tal proposta possibilitou que houvesse
também um compartilhamento de ideias, discussões em grupos e momentos de diálogos acerca do
tema abordado em cada encontro, o que também possibilitava aos alunos tanto compreender a visão
dos colegas da turma bem como interagir no grande grupo. Ainda que a prática não tenha
extrapolado os limites da sala de aula, ela se constituiu como uma alternativa para, em momentos
futuros, os estudantes perceberem o potencial de interatividade pedagógica da rede, em escala
maior.
Com isso, defendemos que as tecnologias digitais ampliam as práticas pedagógicas e atraem
a atenção dos alunos, levando-os a apresentar maior interesse pelas atividades propostas e indicam a
necessidade de reformulação das práticas pelos docentes. Caso contrário, não tem efeito reproduzir
discursos saturados de falta de interesse por parte dos discentes se o educador não evoluir, não
alinhar sua práxis ao seu tempo.
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Resumo
Este artigo apresenta uma pesquisa realizada em uma escola pública no município de Herval, no Rio
Grande do Sul. A pesquisa teve como tema o uso das tecnologias digitais no processo de ensino e de
aprendizagem, numa perspectiva orientada pelo conceito de cibercultura. A fundamentação teórica foi
pautada pela discussão sobrea relação entre docência e cibercultura e sobre a escrita colaborativa no
contexto educacional. O estudo teve como objetivo geral analisar a incorporação das tecnologias
digitais no processo de escrita colaborativa na disciplina de Produção Textual em uma turma de 9º ano
do Ensino Fundamental, procurando avaliar se tal intervenção colaborou com o processo de ensino e
de aprendizagem através da utilização das tecnologias digitais. A pesquisa aplicada consistiu numa
intervenção pedagógica desenvolvida em oito encontros com duração de 1h e 30 min cada, entre os
meses de agosto a outubro de 2018, com a participação de 25 discentes. A intervenção consistiu,
basicamente, na produção textual de forma colaborativa sobre temas específicos. No decorrer da
pesquisa os alunos utilizaram como ferramenta principal para realização da atividade os seus
dispositivos móveis. Com base nos encontros realizados e na participação ativa dos alunos envolvidos
na pesquisa, percebe-se que os estudantes reconheceram que podem utilizar seus dispositivos móveis
também no processo de ensino e de aprendizagem, fazendo com que isto possibilite novas
aprendizagens e contribua na construção do conhecimento. Desta forma, a pesquisa desenvolvida
contribuiu também para demonstrar que práticas pedagógicas baseadas na interatividade e colaboração,
aliadas ao uso das tecnologias digitais no processo pedagógico, oportunizam novas aprendizagens.
Palavras-chave: Cibercultura; Escrita Colaborativa; Produção Textual.
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Resumo
Esse painel tem por objetivo apresentar experiências didáticas em contextos metodológicos
participativos considerando o apoio das tecnologias digitais. A arte, ciências e filosofia se encontram
nesse trabalho constituído pela indissociabilidade da teoria e prática. O primeiro artigo intitulado
“Experiência de ensino em oficinas e-arte/educativas: uma possibilidade na Educação Básica”
apresenta oficinas didáticas e-arte/educativas como ação de extensão universitária. Nesse sentido,
integra arte e tecnologia na sua proposição voltada para a arte, o letramento digital e a
interdisciplinaridade. Com base na questão “como os letramentos digitais e a interdisciplinaridade
podem contribuir na formação de professores e alunos da Educação Básica?” foram pensadas as
oficinas que teriam como mediação os recursos tecnológicos digitais usando dispositivos móveis de
comunicação. O segundo artigo aborda o contexto participativo em Química partindo de uma realidade
de recuperação de alunos do Ensino Médio. O trabalho denominado “Projeto de recuperação
participativa: utilizando um aplicativo de mensagens como suporte de ensino-aprendizagem de Química
do Ensino Médio” versa sobre uma experiência didática que fortaleceu o processo de ensino e
aprendizagem de alunos com dificuldade em Química. O desafio foi posto a partir do estágio
supervisionado trazendo a questão “como promover processos de recuperação, com elementos da
avaliação formativa, com os estudantes da escola campo do estágio obrigatório supervisionado II
utilizando como suporte tecnologias da informação?” Desse modo vários vídeos explicativos foram
elaborados com vistas a auxiliar os estudantes. O terceiro artigo apresenta um trabalho no campo da
filosofia e aborda a educação para o pensar. A tecnologia digital tornou possível o planejamento e
acessíveis os materiais utilizados para sessões de diálogo entre alunos do Ensino Médio. A experiência
intitulada “Comunidade de investigação filosófica no Ensino Médio: diálogo e digitalidade apoiando a
‘educação para o pensar’ de Matthew Lipman” aponta que em tempos de tensão e de políticas
desfavoráveis, o diálogo e a busca do conhecimento devem ser motivadores de novas práticas de
ensino. Os três trabalhos concordam na utilização didática das tecnologias digitais para o ensino de
forma crítica e dialógica fomentando o exercício da educação para o pensar.
Palavras-chave: Educação; Educação Básica Tecnológica; Experiências didáticas; Ensino; Tecnologias
digitais.
EXPERIÊNCIA DE ENSINO EM OFICINAS E-ARTE/EDUCATIVAS: UMA POSSIBILIDADE
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Jacqueline Flávia Santos da Silva – E.M.P.S.A.M.
Maria Cecília Silva de Amorim – UFG/SME

INTRODUÇÃO
A Semana de Educação, Ciência e Tecnologia - SECITEC, promovida pelo Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, é uma das atividades da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia - SNCT. Contribui com meios para uma educação continuada utilizando
novas práticas de ensino a partir da extensão universitária e atendendo a uma demanda formativa da
comunidade escolar, considerando novas propostas didáticas que envolvem a educação e a
tecnologia.
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No caso dessa experiência, trazemos duas oficinas realizadas no evento do Câmpus
Luziânia, ministradas em parceria com duas professoras da Educação Básica da Rede Municipal de
Ensino. A motivação partiu da Conclusão do curso de Especialização em Arte-educação
Intermidiática Digital da Universidade Federal de Goiás – UFG.
O fundamento teórico/prático para a produção das oficinas foram os Sites “FormArte
Digital” e “Educar-se: Interdisciplinaridade e Autoaprendizagem nas Artes Visuais”, constituídos
na plataforma Wix ao longo de dois anos e utilizados como formas criativas de ensino e formação.
Apresenta-se ainda a ideia de autoaprendizagem, com vistas ao desenvolvimento do uso didático e
crítico das novas tecnologias.
A ideia de transpor os sites para oficinas híbridas, partiu do diálogo de companheiras de
trabalho que percebem a importância de levar novas maneiras de atuação e produção significativas
para o campo educativo das práticas de ensino frente a educação e-arte /educativa, ou seja,
abordagem tecnológica pela Arte.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O SECITEC ocorreu no período de 21 a 24 de outubro de 2019, com o tema “Bioeconomia:
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” desenvolvido por meio de minicursos,
palestras, oficinas, apresentações de trabalhos e atividades culturais no viés da extensão
universitária.
A abordagem educativa da tecnologia digital precisa fazer parte da formação inicial e
continuada, pois o mundo tende a ser cada vez mais mediado pelas tecnologias digitais nos meios
de comunicação e produção, além do mundo do trabalho. A busca pela formação apoia-se no tripé
da universidade – ensino, pesquisa e extensão- e a partir da abertura da comunidade acadêmica para
a socialização de pesquisas engendra a necessidade de compartilhamento com a comunidade
externa.
A tecnologia digital tem feito parte do cotidiano, por esse motivo faz-se necessário pensar
novas formas de ensino e aprendizagem que mobilizem a autonomia e criticidade daqueles a quem
se quer alcançar. A diversidade de sites e ambientes virtuais existente na internet levam as
informações à população. O uso de aplicativos também se tornou popular a usuários de todas as
idades. Sites, aplicativos e softwares passaram a ser necessariamente pensados em função da
educação formal. Nesse sentido,
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A produção de um site pedagógico aponta para a formação no campo da tecnologia
aplicada à educação sob a perspectivas histórico-crítica, visto que o contexto social do
qual o professorado faz parte é considerado também parte integrante do conhecimento.
Nesse sentido, a construção de um site de autoaprendizagem que possibilite ao
professor informar-se, formar-se melhorando suas habilidades técnicas por meio do
uso de aplicativos e softwares, sites e blogs poderá favorecer o trabalho pedagógico de
forma crítica e reflexiva. (AMORIM, 2019, on-line)

Os Sites Educar-se e FormArte têm como base a exploração de ferramentas digitais no
ensino e elaboração de videoaulas para apoiar a prática educativa usando arte intermidiática e os
letramentos digitais de forma interdisciplinar. “Letramentos digitais: habilidades individuais e
sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito
crescente dos canais de comunicação digital.” (DUDENEY, HOCKLY, PEGRUM, 2016, p. 17)
"Letramento" é um conceito plural, um ponto que foi assumindo cada vez maior
importância na era digital... letramentos, mais que habilidades ou competências
individuais, são práticas sociais(...) Porque todos os letramentos se conectam com a
comunicação de sentido, seja por meio da linguagem, seja por outros canais
frequentemente complementares (...) o letramento digital, então, é ainda mais
poderoso e empoderador do que o letramento analógico. (DUDENEY, HOCKLY,
PEGRUM, 2016, p.19)

A formulação de oficinas como opção didática para o trabalho teórico-prático inspiradas nos
referidos sites, enquanto forma de ensino significativo, envolvendo as linguagens artísticas e
tecnológicas. Destarte,
A interação ou o diálogo entre os diversos tipos de linguagens artísticas potencializa a
leitura e visão do mundo; bem como, proporciona o aprendizado de ideias e
instrumentos emancipatórios, em especial, no meio digital. Essa prática investigativa
pode se relacionar à formação de educadores e educandos, que se potencializará na
ação-reflexão da sua práxis pedagógica e diversificação dos meios de aprendizagem.
A disponibilização de recursos pedagógicos variados no site visa a autoaprendizagem,
por meio de blog, galerias interativas, experiências exitosas, videoaulas, material de
apoio, dentre outros. (SILVA, 2019, on-line)

No contexto da arte-educação, o conceito da abordagem triangular desenvolvido por Ana
Mae Barbosa (CUNHA, 2012) no início dos anos 90 é pensada a partir de processos mentais: o ler,
o fazer e o contextualizar na prática artística. Tais processos mentais, fomentam a aprendizagem e
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foram relidos por Cunha (2012) para o contexto virtual, compondo a e-arte/educação. Assim,
fornecendo a eles as características digitais por meio do e-ler, e-fazer e o e-contextualizar.
O Sistema Triangular Digital é uma abordagem e-arte/educativa, cujo paradigma
educacional também é pós-moderno, cultural, cognitivo, contextual, interacionista e
está fundamentado em três processos mentais que constituem sua triangulação, que se
interligam por meio da linguagem digital. (CUNHA, 2012, p.245)

Mesmo com a internet e as diversas possibilidades de utilização das tecnologias digitais em
dispositivos móveis, ainda nos deparamos com práticas pedagógicas que não estimulam o potencial
criador humano, pois a forma de expressão dos estudantes e dos professores nas escolas ainda é a
de passividade diante dos objetos de aprendizagem, sendo que esses representam elementos de
instrução ou ensino, de forma digital ou não digital, que podem ser utilizados como mediadores e
facilitadores em processos de ensino e aprendizagem.
O papel da educação (FREIRE, 1996) em meio às tendências e possibilidades
contemporâneas, necessita de uma reinvenção do modo a utilizar a facilidade tecnológica e a
criatividade artística a favor das melhorias educacionais. Ressaltando que
Principalmente no contexto tecnológico digital, é necessário convencer-se da
insuficiência da especialidade disciplinar. O caráter disciplinar mais aprecia a destreza
intelectual do professor do que a aprendizagem do alunado, ou então, mais valoriza a
visão de conhecer como conceitos acumulados em detrimento de conhecer como
construção [...] (MAININE, in TERÇARIOL, 2016, p.139)

Vale destacar que a interdisciplinaridade, historicamente datada do século XX, possui
diferentes abordagens e contextos. Aplicada à educação não possui uma pedagogia única, mas um
pensamento cuja aplicabilidade se demonstra nas atitudes interdisciplinares ou hábitos integradores
da mente. Assim,
[...]o trabalho em colaboração é um dos meios para chegar à comunidade,
normalmente por intermédio de exercícios e projetos de pequenos grupos. em virtude
de a investigação em colaboração alterar a hierarquia entre professor e aluno, os
papéis tradicionais são algumas vezes redefinidos no processo. aprendizado baseado
na prática e na descoberta, assim como jogos e dramatização também encorajam as
conexões, como os modelos de aprendizado processuais e dialógicos, que põem peso
na consciência do papel do pensamento crítico. (KLEIN in FAZENDA, 2012, p. 119120
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Logo, “o processo interdisciplinar desempenha um papel decisivo no sentido de dar corpo ao
sonho de fundar uma obra de educação à luz da sabedoria, da coragem e da humanidade.”
(FAZENDA,2018, p.08)
A abordagem nas oficinas apresenta cunho teórico/prático e envolve a arte e suas linguagens
juntamente com a tecnologia digital vinculada a desafios do cotidiano. Anastasiou e Alves (2004,
p.96) ressaltam que “das categorias da construção do conhecimento a significação e a práxis são
determinantes numa estratégia como a oficina.” Esses autores definem oficina (laboratório ou
workshop) como um pequeno grupo, de até vinte pessoas, com objetivo de estudar e trabalhar para
o conhecimento ou aprofundamento de um tema, sob a orientação de mediadores.
Para tanto os conhecimentos prévios dos partícipes são considerados para fazer algo,
mediante a aplicação de conceitos abordados, predominando as seguintes operações de pensamento:
observação e organização de dados; interpretação; aplicação de fatos e princípios a novas situações;
decisão; planejamento de projetos e pesquisas; além do resumo. Sendo que a avaliação dessa
abordagem formativa poderá ser descritiva, auto avaliativa e/ou pelas materializações das
produções dos participantes. (ANASTASIOU e ALVES, 2004)
Essa discussão que a tecnologia e a educação suscitam, faz parte de um conjunto de novas
aprendizagens que podem ser fomentadas interdisciplinarmente e se encaminham para a adoção de
práticas educativas integradas, como é o caso demonstrado no item seguinte.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A oficina foi o procedimento metodológico utilizado para a atividade extensionista
ministrada pelas autoras. Utilizando-se de grupo de WhatsApp – ambiente virtual de mensagens,
aplicativos, exploração de materiais diferenciados e para a avaliação, formulário digital on-line do
Google Forms. O momento formativo foi planejado se em quatro etapas: acolhida, trabalho teórico,
atividade prática e avaliação.
A primeira oficina, denominada “Mãos na Terra: e-ler, e-fazer, e-contextualizar”, foi
inspirada no site “Educar-se” e numa experiência de ensino em sala de aula da Educação Básica. A
segunda oficina, designada “Arte-educação e Tecnologia: luz, câmera e ação”, foi fruto do trabalho
executado a partir do site “FormArte Digital”.
A oficina “Mãos na Terra: e-ler, e-fazer, e-contextualizar” foi inspirada numa experiência
híbrida usando o aplicativo para dispositivo móvel Let’s Creat! Pottery Lite e videoaula, formulada
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pela professora e apresentada por meio do YouTube. Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I, da
Escola Municipal Professor Sebastião de Araújo Machado, puderam conhecer mais sobre a cultura
indígena e arte cerâmica, além de desenvolver atividades de matemática e linguagem.
Houve a transposição do trabalho interdisciplinar realizado em sala de aula, sob o contexto
indígena e a educação tecnológica digital. Com apoio dos estudos teóricos realizados na
especialização em Arte/Educação Intermidiática Digital e a análise de aplicativo que
fundamentaram a composição de uma poiésis - atividade arte-educativa realizada no Memorial dos
Povos Indígenas, tendo como elemento condutor a metalinguagem - a qual serviu como recurso
didático inicial para exploração em sala de aula.
Foram trabalhados ainda conceitos da arte, cultura e novas tecnologias na produção de
cerâmicas, empreendedorismo, sistema monetário e leitura, interpretação de textos verbais e nãoverbais, relacionando o contexto das atividades que foram desenvolvidas com o uso do livro
didático, grupos e atividade artística usando modelagem com argila. A orientação didática para
utilização do aplicativo Let’s Creat! Pottery Lite foi realizada por meio de videoaula motivando a
autoaprendizagem para realização de uma “Tarefa de Casa Virtual”.
No SECITEC, a oficina foi realizada em 22 de outubro de 2019, no período noturno, com
carga horária de 2 horas e foi ministrada para um grupo misto de 15 pessoas, a saber, professores da
rede municipal, estudantes do Câmpus e comunidade externa. O objetivo foi o de inserir os
participantes em processo de aprendizagem interdisciplinar por meio da Arte e da Tecnologia na
utilização do aplicativo Let’s Creat! Pottery Lite e produção de objetos com argila ilustrada na
fotografia 1, em anexo.
O aplicativo Let’s Creat! Pottery Lite tem interface simples e mostra como o usuário pode ser um
artesão de olaria fazendo vasos e comercializando-os no próprio aplicativo de acordo com a
sofisticação das peças. A cada nova fase, o usuário ganha como bônus tintas e adereços para
confecção dos vasos de argila virtuais. O aplicativo é atraente por ser sonoro e exigir trabalho
delicado de quem molda o objeto de argila no ambiente virtual. A cada nova elaboração, há um
desafio de leiloar e valorizar ainda mais o produto. Nesse contexto de natureza e exploração da
habilidade virtual de moldar o barro, os partícipes da oficina se encantaram.
A acolhida dos participantes foi realizada utilizando vídeo motivacional e inserção dos
mesmos no grupo de WhatsApp por meio de QRCode. O trabalho teórico utilizou o site “Educar-se”
com a demonstração da poiésis e da videoaula sobre o aplicativo. Para a execução da oficina foram
utilizados: data show, notebook com acesso à internet; smartphones dos participantes com acesso à
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internet; aplicativo Let’s Creat! Pottery Lite, argila; borrifadores, palitos, plásticos, objetos de
cerâmica feitos pelos alunos do Ensino Fundamental anteriormente e formulário Google Forms para
avaliação.
A Segunda oficina desenvolvida, realizada no dia 23 de outubro de 2019, a partir do site
FormArte Digital (AMORIM, LOBATO, CAMPOS in ALMEIDA et al, 2019), cujo objetivo era
fomentar o letramento digital na formação de professores. Tal proposta, se aprimorou sendo que no
SECITEC foi realizado numa versão intitulada “Arte-educação e Tecnologia: luz, câmera e ação”,
ilustrado pela fotografia 2, em anexo.
Os principais objetivos da oficina foram discutir o uso produtivo das TDICs – Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação - no âmbito social e educacional, explorar e utilizar o
aplicativo KineMaster, planejar, desenvolver e compartilhar uma videoaula ou performance em
grupo. Com carga horária de 3 horas, teve a participação de 7 pessoas, sendo composto por
professoras do ensino fundamental, e alunos do instituto. O aplicativo KineMaster foi explorado por
ser um editor de vídeo de fácil manuseio e executável pelo smartphone. Conta com ferramentas
básicas de imagem e som para edições amadoras.
A acolhida foi realizada com dinâmica integrativa e inserção em grupo de WhatsApp. O
trabalho teórico trouxe a concepção de letramentos digitais e seu uso proficiente no cotidiano. A
atividade prática partiu do planejamento de execução de uma videoaula cujo objetivo seria de
divulgar uma performance ou ensinar algum conteúdo. Os recursos utilizados foram: projetor
multimídia, notebook com acesso à internet, smartphones dos participantes com acesso à internet,
livros, sala ampla e mais silenciosa e, materiais cênicos como fantoches e adereços. A avaliação se
deu por meio da produção criativa final em formato de vídeo e formulário on-line no Google
Forms.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A oficina “Mãos na Terra: e-ler, e-fazer e e-contextualizar” foi proposta para 15
participantes, no entanto, compareceram 11, sendo 72,7% do sexo feminino; cinco participantes na
faixa-etária entre 31 a 40 anos; quatro, 21 a 30 anos; uma de 41 a 50 anos; e, uma com mais de 60
anos.
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Nas discussões teóricas e práticas, bem como no formulário de avaliação verificou-se que
63, 6% dos participantes não fizeram uso das tecnologias digitais em sala de aula quando crianças
nas escolas, ou seja, no atual Ensino Fundamental I.
Os participantes sinalizaram que desejavam mais tempo para oficina a fim de atender todo o
entusiasmo que cada momento proporcionou. Como as atividades propostas foram trabalhadas
inicialmente em aulas com crianças, o tempo das mesmas foi adaptado para o público adulto.
Dentre os resultados, pode-se destacar o envolvimento dos participantes e a curiosidade no
uso do aplicativo Let’s Creat! Pottery Lite e de suas funcionalidades. Quanto ao manuseio da argila,
causou nostalgia e surpresa, além da sensibilização no uso de um recurso natural para elaborar com
as próprias mãos um produto tridimensional após o virtual.
A Oficina “Arte-educação e tecnologia: Luz, câmera e ação” contou com 7 participantes dos
quais 71,4% eram estudantes do Câmpus e 28,6% professores do Ensino Fundamental I. Quanto à
preferência pela oficina em detrimento de outras 57,1% afirmaram que acharam o tema atraente e
42,9% esperava conhecer e contribuir com o trabalho. Quanto ao aplicativo mais utilizado, o
WhatsApp teve 100% da preferência. Sobre a exploração anterior de aplicativos de vídeo, o
KineMaster teve 28,6%, o Vídeo Show 14,3%, o SnapTube 14,3%, outros aplicativos 42,9%.
Desse modo, a utilização do KineMaster com o grupo alcançaria o objetivo. Os participantes
foram questionados sobre a dificuldade em elaborar vídeos, assim 28,6 % teriam dificuldade com
edição, outros 28,6% ficariam tímidos e para 42,9% essa seria a primeira experiência com vídeo.
As produções em vídeo foram duas performances de 3 minutos cada uma, planejadas e
produzidas pelos participantes em dois grupos. O primeiro grupo contou com o protagonismo de
uma das participantes contando a “História do Barquinho”, que foi narrada com auxílio de uma
dobradura de barco e teve efeitos especiais de raios, nuvens e chuva. A produção foi realizada em
um smartphone com alguma dificuldade dos participantes. Porém, realizada com sucesso e com
apoio do coletivo. O segundo vídeo, foi uma performance usando fantoche. A participante
emprestou a voz à boneca e narrou a história da “A festa no Céu”. Conseguiram manusear o
aplicativo sem dificuldades e usando a criatividade inseriram fundo de estrelas e som na produção.
As duas oficinas foram avaliadas positivamente pelos participantes de maneira que ambas
alcançaram mais de 55% para o item “foi além das expectativas” e 25% afirmou que “a oficina
ampliou sua visão sobre aliar as tecnologias digitais no dia a dia”. Desse modo, ambas as oficinas
oportunizaram a interação dos participantes com as tecnologias digitais na construção de um
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produto final criativo, estético e sensível, por meio da experimentação significativa. Os percentuais
relacionados foram baseados nos resultados da pesquisa via formulário on-line do Google Forms.
CONCLUSÕES
A proposta do SECITEC alcançou seus objetivos como atividade extensionista, se abrindo
para a participação efetiva de membros de outras instituições como parceiros ministrantes de
oficinas e elaborações de proposições criativas anteriormente executadas na primeira fase do Ensino
Fundamental e fruto de Trabalhos de Conclusão de Curso. O trabalho dinâmico e híbrido utilizando
oficinas com apoio das tecnologias digitais, ampliou as possibilidades educativas.
A abordagem criativa possibilitou aos participantes o contato com dois sites formulados com
base na e-arte/educação e em aplicativos com funcionalidades atuais e intuitivas, demonstrando que
a tecnologia digital e os aplicativos podem ser utilizados de forma integrada ao ensino e à produção,
inclusive na academia.
Dessa forma, oficinas propiciam o desenvolvimento de ideias e habilidades, individuais e
em grupo, que se tornam cada vez mais significativas para o ensino e a formação humana. As
oficinas pedagógicas representam abordagens formativas motivadoras, pois possibilitam a
manipulação do objeto e do processo formativo de maneira intelectual, emotiva e sensorial,
atendendo dessa forma às necessidades de trocas sociais dos seres humanos em seus processos de
aprendizagem.
Retomando a questão inicial deste trabalho: “Como os letramentos digitais e a
interdisciplinaridade podem contribuir na formação de professores e alunos da Educação Básica?”,
pode-se inferir que por mais intuitivo que seja o aplicativo, com orientações direcionadas pode ser
útil ao uso educativo formal a depender da intencionalidade proposta, para além do entretenimento,
tornando-se eficiente ferramenta interdisciplinar para alunos e professores, por exemplo, na
educação financeira, empreendedorismo, contações de histórias, produção de conteúdos, produção
e edição de vídeos de forma crítica para a comunidade e o ensino.
As oficinas “Mãos na Terra: e-ler, e-fazer e e-contextualizar” e “Arte-educação e tecnologia:
Luz, câmera e ação” propiciaram processos de imersão convergentes, tanto no planejamento quanto
nas elaborações dos produtos finais, uma vez que a utilização dos aplicativos nas oficinas como
propostas híbridas no ensino tornaram-se evidentemente possíveis.
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Desse modo, houve nas duas experiências a congruência entre a arte, a educação e a tecnologia
digital, pilares para um ensino mais criativo e atraente com produtos relevantes e significativos,
ressaltando a necessidade de um trabalho dialógico com as pessoas envolvidas, com os recursos virtuais
e os recursos naturais valorizando as diversas habilidades do potencial criador humano.
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ANEXOS
Fotografia 1. Produção artesanal usando aplicativo Let’s Creat! Pottery Lite e objeto de argila na oficina “Mãos na
Terra: e-ler, e-fazer, e-contextualizar”.

Fonte: Acervo das autoras (2019)
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Fotografia 2. Produção de vídeos na usando o KineMaster Oficina “Arte-educação e tecnologia: Luz, câmera e ação”.

Fonte: Acervo das autoras (2019)

Resumo
Esse trabalho tem por objetivo apresentar duas experiências didáticas realizadas na IV SECITEC Semana de Ciência e Tecnologia - promovida pelo Instituto Federal de Goiás, Câmpus Luziânia em
outubro de 2019. Pelas vias da extensão universitária houve a parceria com as ministrantes, ambas
professoras na Rede Municipal de Ensino, as quais após a aprovação da proposta submetida à
instituição, executaram as proposições. As metodologias utilizadas foram oficinas planejadas a partir de
sites de autoaprendizagem desenvolvidos pelas autoras como Trabalho de Conclusão do Curso de pósgraduação Latu Sensu em Arte-educação Intermidiática Digital, em 2019. Com base na questão “como
os letramentos digitais e a interdisciplinaridade podem contribuir na formação de professores e alunos
da Educação Básica?” foram pensadas as oficinas que teriam como mediação os recursos tecnológicos
digitais usando dispositivos móveis de comunicação. A partir do estudo fundamentado em autores
como Dudeney, Hockly, Pegrum (2016), Fazenda (2001), Terçariol et al (2016) dentre outros,
discutimos acerca do uso das tecnologias digitais usando aplicativos para desenvolver habilidades
artísticas como moldar vasos virtuais de argila, gravar e editar um vídeo utilizando dispositivo móvel. O
público foi de alunos do IFG, do Ensino Médio e Ensino Superior e comunidade externa. O resultado
foi a produção individual de objetos virtuais e tridimensionais de argila e dois vídeos de contação de
histórias planejados, executados e editados pelos participantes. Consideramos tais experiências de
ensino inovadoras para e educação e a tecnologia, pois, partindo de uma realidade virtual, a
reverberação em oficinas mostrou-se factível e envolvente, possibilitando até desmistificar o uso das
tecnologias digitais que, para muitos, parece ter utilidade apenas de entretenimento, passando a recurso
didático para o ensino e aprendizagem de forma interdisciplinar.
Palavras-chave: Educação; Oficinas; e-Arte/Educação; Aplicativos; Interdisciplinaridade.
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARTICIPATIVA: UTILIZANDO UM APLICATIVO DE
MENSAGENS COMO SUPORTE DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE QUÍMICA DO ENSINO
MÉDIO
Ânderson Jésus da Silva – IFG

INTRODUÇÃO
Para apresentarmos e defendermos a concepção pedagógica para o Ensino de Química
(Ciências) que defendemos, iniciamos reforçando as críticas às metodologias classificadas no
escopo do “tradicionalismo”, isso porque, o método tradicional centrado no professor com os alunos
organizados em fileiras e sentados individualmente, é o mais praticado nas salas de aula do ensino
das ciências naturais, que por sua vez, tem apresentado índices de aproveitamento de aprendizagens
insatisfatórios na rede de ensino pública de Goiás.
Um desdobramento disso, em nossa visão, é que os processos avaliativos praticados nas
escolas sejam também, os mesmos já convencionais da metodologia tradicional ensino. Ou seja, a
avaliação praticada na Educação Básica tem cumprido mais a função de classificar o aluno do que
diagnosticar lacunas de/na aprendizagem. Daí surge o problema aqui explorado: como promover
processos de recuperação, com elementos da avaliação formativa, com os estudantes da escola
campo do estágio obrigatório supervisionado II utilizando como suporte tecnologias da informação?
Essa problemática, considera que os estudantes e a professora já passaram pelo processo
ensino-aprendizagem e que muitos alunos (ainda) não alcançaram os objetivos planejados pela
professora. Nesse sentido, observando o que é proposto na ementa da disciplina de Estágio II, nasce
o Projeto de Recuperação Participativa, quando a(s) licencianda1(s) estagiária(s), une(m) esforços
com a professora regente e com os estudantes da escola campo, para dialogar e planejar atividades
de recuperação para os conteúdos de Química.
No âmbito da disciplina estágio II, as licenciandas precisavam conhecer a realidade e
dinâmica da escola, diagnosticando as dificuldades que limitavam as oportunidades de processos de
recuperação formais, previstas na proposta pedagógica em ação do projeto político pedagógico
(PPP) da escola. Apesar de previsto algum tipo de recuperação (de notas), são encontrados
empecilhos para que uma recuperação fosse implementada, desses dois assumem papel crucial,
quais sejam: a falta de um espaço físico disponível para ser utilizado pela docente e alunos para
aulas de recuperação (sala de aula, sala de estudos, biblioteca etc.) e a indisponibilidade dos alunos
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em ir para a escola em turno contrário ao de suas aulas regulares, associado ao fato de que a carga
horária da professora, que abarcava os dois turnos diurnos na escola.
Para contornar estas dificuldades foi sugerido em conjunto a proposta de utilização do
ambiente virtual de mensagens WhatsApp. Nesse ambiente, a estagiária criaria grupos de estudos
virtuais com os estudantes para ajudar aqueles com baixo rendimento na compreensão dos objetos
de conhecimento, negociados pela professora, previstos no currículo de referência do Estado de
Goiás conforme publicado no currículo de referência da SEDUCE – Secretaria de Estado de
Educação (GOIÁS, 2012, p. 376).
Esta proposta de intervenção, surge na perspectiva de formação de professores que se pauta
na epistemologia da práxis (CURADO SILVA, 2008, 2011 e 2014), desdobrando, assim, reflexões
referentes à formação inicial para a(s) licencianda(s) e de formação continuada para a professora
regente. Nesse sentido, incentivamos a imersão na prática docente e compreensão da dinâmica do
cotidiano escolar onde se busca construir aprendizados a partir da indissociabilidade entre a teoria e
a prática.
Observamos no processo que essa imersão se tornou uma via de mão dupla, uma vez que a
professora da escola campo aproximou-se das reflexões teóricas promovidas entre a licencianda e
o(s) professor(es) da Instituição de Ensino Superior. Nesse sentido, a práxis é vista como condição
para produção de reflexões sobre os saberes do aprendizado docente que se consubstancia na
dinâmica, no processo, no cotidiano escolar, a partir da relação entre professora em exercício
profissional e professora(s) em formação.
Nos encontros entre os professores e licenciandos envolvidos no projeto, tentou-se ainda,
promover reflexões quanto ao diálogo de saberes entre professor e estudantes (da Educação Básica).
Com o objetivo de pensar estas questões a partir da prática de início da docência, no
desenvolvimento de atividades com os alunos na tentativa de estabelecer o diálogo entre a prática
no contexto da escola campo e a teoria no contexto da formação inicial no Instituto Federal de
Goiás (IFG) no curso de Licenciatura em Química.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1.Dos ambientes virtuais e a educação
Acompanhamos nos últimos anos uma revolução na internet devido à consolidação de
aplicações voltadas para a criação de redes sociais e, com isso, a abertura de novas possibilidades
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para a processos educativos suportados por esses ambientes. Desde os blogs e do Orkut (este último
desativado em 2014), ferramentas para publicação e compartilhamento de informações vem
acumulando usuários, o que repercutiu na criação de outras redes sociais como Facebook e Twitter
e de aplicativos para smartfones como o WhatsApp e o Telegram. Essas plataformas que hoje
acomodam centenas de milhões de usuários em todo o mundo, estão disponíveis, acessíveis e
disseminadas em praticamente todas as classes sociais compartilhando momentos na forma de
mensagens, informações, vídeos, imagens etc.
As interações propiciadas pelas redes sociais sejam, talvez, o atrativo principal que tem
expandido as fronteiras cotidianas de convivência para experiências virtuais. É nesse contexto que
identificamos as possibilidades de se utilizar o WhatsApp, por ser o aplicativo mais popular entre os
alunos da escola campo, para promover interações de ensino e aprendizagem de conceitos químicos
e correção de exercícios e problemas sugeridos pela professora regente das turmas.
É importante ressaltar que o uso de tecnologias digitais já está presente no ensino de
Química há algum tempo, por exemplo, a seção Educação em Química e multimídia, da revista
Química Nova na Escola (QNEsc), traz várias publicações específicas sobre o assunto e, também,
em outros artigos da revista, em seções diferentes, ainda que não seja como tema ou objeto central
do trabalho como afirma Giordan (2015).
2.Possibilidades da Avaliação Formativa na “recuperação”.
Identificamos na escola campo que a avaliação praticada é a avaliação classificatória, cujo
objetivo principal é focado na aprovação, ou reprovação dos estudantes, essa avaliação praticada
está tão impregnada na cultura escolar que se torna extremamente difícil libertar-se dela (VILLAS
BOAS, 2001, 2007 e 2009). Contrariamente à avaliação classificatória, a Avaliação Formativa (AF)
traz em sua essência a busca de promoção de aprendizagem do aluno e do professor, ao mesmo
tempo em que promove o desenvolvimento da escola, sendo, portanto, aliada de todos.
A AF, é processual, despe-se do autoritarismo e do caráter seletivo e excludente da
avaliação convencional praticada na escola, como defende Villas Boas (2001, 2007 e 2009). Esta
autora afirma que avaliar não é dar notas, fazer médias, reprovar, ou aprovar os alunos, mas sim um
processo educativo que necessita de uma nova ética participativa no sentido da construção, da
conscientização, busca da autocrítica, do autoconhecimento entre todos os envolvidos no ato
educativo, investindo na autonomia, envolvimento, compromisso e emancipação dos sujeitos.
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As características da AF convergem com nossa proposta de formação de professores na
perspectiva da epistemologia da práxis, ao contribuir para o lapidar da ação docente, fornecendo ao
professor informações (feedbacks) para adequar seus procedimentos de ensino às necessidades dos
estudantes. Nesse sentido, ao proporcionar o processo educacional tendo a AF como meio
pretendemos proporcionar aos estudantes da Educação Básica, à(s) licencianda(s) em formação
inicial e à docente da turma um campo fértil de reflexões, crescimento profissional (inicial e
continuado) e de aprendizagens.
3.Formação de professores e epistemologia da práxis
Para viabilizarmos o projeto de avalição participativa, em nossos encontros semanais, a
professora repassava suas percepções quanto ao que “deu certo” e o que “poderia ser melhor” em
suas aulas, assim, era promovido em conjunto com o professor do Estágio II do Câmpus Luziânia
do IFG, circuitos de discussão de elementos que estavam presentes na formação inicial da
licencianda que poderiam auxiliar na superação das dificuldades junto às turmas, possibilitando o
permanente diálogo entre teoria e prática.
Seria esse formato de formação, então, pautada na epistemologia da práxis (CURADO
SILVA, 2008, 2011 e 2014), que levou em conta o plano estrutural, conjuntural e as práticas
cotidianas do trabalho docente previamente planejado e a relação do vivenciado/observado pela
professora e licencianda(s) estagiária(s) na tentativa de decantar da formação teórica indicativos
para melhorar o processo prático vivido como iniciação à docência.
Na nossa opinião, esta é a base de uma fundamentação epistemológica sólida necessária à
formação de professores (inicial e continuada), que necessita ser dialética e reflexiva, no qual o
docente, em sua prática, intencionalmente, construa situações educativas de transformação social
incluindo neste processo e em sua experiência docente os futuros professores. Esta concepção de
práxis, como indissociabilidade da teoria e a prática, é defendida em Vásquez (2011), como pode
ser observado no trecho transcrito a seguir.
A filosofia marxista, sendo necessariamente uma interpretação científica do mundo,
corresponde às necessidades práticas humanas; expressa, por sua vez, uma prática
existente e, por outro lado, aspira conscientemente a ser guia de uma práxis
revolucionária. Com isso se enfatiza a função ideológica e social de uma filosofia que
só pode ser prática no momento em que exclui a utopia e transcende seus elementos
puramente ideológicos para ser ciência. O que a diferencia das doutrinas filosóficas a
que alude Marx na primeira parte de sua Tese XI sobre Feuerbach, assim como de
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outras doutrinas socialistas, é, portanto, seu caráter científico, mas também – e não
secundariamente – o fato de se conceber-se a si mesma em função da práxis, Isto é,
como filosofia a serviço da transformação efetiva, real, do mundo, integrando assim a
práxis revolucionária com como fim da teoria. (VÁSQUEZ, 2011, p. 237)

Destarte, a formação de professores, nessa perspectiva, objetiva dar condições aos docentes
(e futuros docentes) de considerar toda a complexidade social da atualidade e seus limites
históricos, subjetivando o real, para confrontá-lo com o teórico, como “representação ideal do
movimento real” (PAULO NETTO, 2011), e (res)signifique o trabalho docente, com totais
condições de transcender no processo pedagógico os conhecimentos próprios da formação inicial,
utilizando-os, também, e não somente, como base teórica, com os quais, em processos dialéticos,
objetive ações visando ao desenvolvimento emancipado do ser social. Esse movimento se faz no
conjunto de campos do saber, como o do papel da História, Filosofia e Sociologia das Ciências da
Natureza, discutindo valores éticos e morais, a estética e demais elementos constitutivos da cultura
humana necessária ao processo.
Em se tratando do ensino de Química, pensamos a educação como meio para a formação
cidadã, mediante o relacionamento dialógico entre a ciência, a tecnologia e sociedade. A
perspectiva adotada, nesse sentido, é o da educação com Orientação nas relações CiênciaTecnologia-Sociedade (CTS) (SANTOS e MORTIMER, 2000 e 2001; SANTOS e SCHNETZLER
2000; SANTOS 2010), cujas contribuições para o ensino de Química partem de um arcabouço
metodológico consolidado, de onde citamos a abordagem do cotidiano, temática, a
contextualização, letramento científico e um olhar especial para a experimentação no ensino de
Química.
Nessa perspectiva, os professores precisam compreender que os alunos demandam mais do
que simplesmente escrever, ouvir e resolver atividades para cumprir um planejamento curricular
centrado em si mesmo. É essencial ir mais além e proporcionar momentos de descontração,
harmonia entre aluno-aluno e aluno-professor, em busca de uma coparticipação, uma vivência
benéfica que construa a individualidade e sua marca pessoal.
Neste sentido, o planejamento e execução do projeto de recuperação participativa teve como
objetivo favorecer a interação entre os envolvidos, numa reflexão da prática (vivenciada pela(s)
licencianda(s) e professora regente da escola campo) baseada na teoria (vivenciada pela(s)
licencianda(s), professora regente e professor do Estágio II do IFG). Consolidando, portanto,

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

583

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

momentos formativos (inicial e continuado) em que foram propostas situações para a prática de
ensino de Química.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Baseado no exposto teórico, com o intuito de melhorar o desempenho dos alunos na
disciplina de Química da escola campo do Estágio II, durante os meses de Abril e Maio (primeiro
ciclo) e Setembro e Novembro (segundo ciclo) no ano de 2019, duas alunas do Estágio
Supervisionado II (a primeira matriculada e executando o trabalho no primeiro semestre de 2019 e a
segunda no semestre seguinte), em conjunto com o professor da disciplina (Estágio II), foram
organizadas algumas ações de integração da teoria para dar suporte aos estudantes nas ações
práticas planejadas e aplicadas pela professora regente das turmas de Ensino Médio.
Na disciplina de estágio II, está prevista a proposição de um “projeto de recuperação” a ser
aplicado na escola campo. Com este objetivo, durante os dois primeiros bimestres de 2019,
debruçou-se sobre o contrato didático da professora regente com as turmas para traçar as estratégias
de suporte avaliativo para os alunos. De forma semelhante, nos dois semestres seguintes do ano de
2019, realizou-se o segundo ciclo de intervenções na escola.
Nesse sentido, foram organizados pequenos vídeos que forneciam reflexões sobre
metodologias de resolução de problemas e exercícios. Conforme a professora ia aplicando nas
turmas o que havia planejado para o ensino de Química, a(s) estagiária(s), em cada situação
específica, identificavam in loco as dificuldades dos estudantes para, por conseguinte, propor ações
de suporte/recuperação/aprofundamento para o processo de ensino aprendizagem.
Identificadas as dificuldades dos estudantes, solicitava-se à professora que providenciasse
listas de atividades para, em seguida preparar os vídeos e disponibilizar para os alunos. Com a
resolução dessa lista oportunizou-se aos alunos processos de interação virtual com os exercícios
propostos, os quais tem potencial de promover a “recuperação” (aprendizagem) dos conteúdos
previstos e negociados no decorrer das aulas.
A intervenção foi planejada, organizada e efetivada nas dependências da escola campo ou no
laboratório de ensino do Instituto Federal Câmpus Luziânia. A participação dos estudantes era
voluntária no planejamento e gravação dos vídeos. Os estudantes contaram, ainda, com a
convivência diária com a(s) estagiária(s) durante as observações de aulas (ação obrigatória do
Estágio II), momento que consideramos de diagnóstico e interação com os estudantes. A
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culminância de toda essa vivência se consolidava com a publicação dos vídeos e com as trocas de
mensagens entre os componentes dos grupos de WhatsApp das turmas de segundo ano do Ensino
Médio.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A figura 1 (anexos) representa uma sequência de prints da interação entre a licencianda e os
estudantes de uma das turmas de segundo ano do Ensino Médio do primeiro ciclo de recuperação,
realizado no primeiro semestre de 2019.
Neste exemplo, após a professora ter finalizado o processo de ensino e avaliado os
estudantes, a estagiária solicitou à docente uma relação dos estudantes que ficaram abaixo da
média, logo precisavam de “recuperação”. Em seguida, (re)tomou-se a lista de exercícios de
fixação, elaborada e disponibilizada pela professora para os alunos estudarem para a prova. Para
complementar a lista a estagiária buscou em outras fontes exercícios similares.
Com a lista de exercícios em mãos, elaborou-se os vídeos com as resoluções. Em seguida,
disponibilizou-se os vídeos para os estudantes que foram interagindo com os colegas e estagiária na
busca da compreensão conceitual. Após a disponibilização dos vídeos, analisou-se que os impactos
foram positivos, uma vez que, segundo a professora da turma, aumentaram consideravelmente as
interações na turma durante a “aula de revisão”, que aconteceu antes de uma avaliação elaborada
para recuperar as notas baixas daquele bimestre.
Naquele bimestre letivo a professora tinha cinco turmas de segundo ano numa média de
quarenta alunos por turma, apenas três turmas participaram do acompanhamento da estagiária.
Segundo relato da professora, as turmas que tiveram suporte pela estagiária apresentaram os
melhores resultados no final do bimestre.
Esta também foi percepção da estagiária, que se sentiu integrada ao processo, com grande
número de chamadas e trocas de mensagens entre os alunos e entre a estagiária e os estudantes. Na
proposta que aqui apresentamos, na forma de texto de painel, a professora regente e o professor do
estágio II não participaram dos grupos de discussão via WhatsApp. Também, não trouxemos os
dados levantados no segundo ciclo de intervenções com a segunda licencianda envolvida no projeto
em 2019.
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O projeto de Recuperação participativa poderá ter uma nova fase, agora com suporte de um
canal do YouTube. Nessa plataforma os vídeos ficarão disponíveis e podem ser organizados por
assunto. Tal ação estará vinculada à reaplicação do projeto.
CONSIDERAÇÕES
Os ambientes virtuais de aprendizagem possuem a capacidade de ampliar os espaços
pedagógicos, saindo das salas de aula e ganhando espaços nunca antes imaginados. O uso de
ambientes virtuais de aprendizagem na educação pode apresentar diversas formas de tratar o
conhecimento, tornando o processo de ensino aprendizagem mais dinâmico, o que para os
estudantes dessa geração é fundamental.
Estando o celular inserido na sociedade que se transforma diuturnamente, cabe aos
educadores planejarem ações que integrem o ensino curricular com as novas tecnologias. Nesse
sentido, cabe aos professores coordenar, questionar, contextualizar e adaptar os processos à esta
nova realidade virtual. Mas, nada disso será possível se as novas tecnologias forem usadas de forma
superficial, sem critérios e aprofundamento teórico alinhado com referenciais da pesquisa
educacional.
Percebemos o quanto é relevante para a formação inicial e continuada docente vivenciar e
conhecer a rotina diária escolar. Ao propor no Ensino Médio atividades pautadas na práxis
pedagógica, observamos que a metodologia adotada possibilitou experimentar, elaborar e conhecer
mais, com isso, pode-se propor aprendizagens que extrapolaram as paredes da sala de aula.
A proposta de Recuperação Participativa, assim como qualquer outra proposta metodológica
apresenta suas limitações, no presente trabalho, nas condições dadas pelas instituições envolvidas,
alunos e professores, obtivemos resultados que consideramos satisfatórios, principalmente pelo
aprofundamento reflexivo promovido pela convergência entre a Avaliação Formativa e a Formação
de professores na perspectiva da epistemologia da práxis.
Como resultado das ações desenvolvidas do projeto sentimos uma boa aproximação entre as
instituições, por isso, agradecemos a grande oportunidade e esperamos que as discussões aqui
levantadas tragam inspirações e fomentem novas intervenções didáticas nas perspectivas da AF,
epistemologia da práxis e tecnologias da informação aplicadas ao processo de ensinoaprendizagem, aumentando o número de trabalhos que possam auxiliar na construção de boas
práticas docentes no ensino de Química e de formação de professores.
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Nota de fim
Como explicado na metodologia são duas licenciandas envolvidas no projeto de recuperação e uma docente, porém, as
licenciandas são de turmas diferentes do estágio II, de forma que a segunda deu continuidade nos trabalhos iniciados
pela primeira licencianda. Por esse motivo, preferimos fazer a notação de licencianda(s) indicando que processos
podem ter sido vivenciado por uma ou pelas duas mesmo que em tempos e espaços diferentes.
1
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ANEXOS
Figura 1. Registros “prints” de diálogos e atividades compartilhadas em ambiente virtual.

Fonte: Acervo dos autores (2019)

Resumo
O presente trabalho é fruto de um Projeto de Recuperação Participativa construído no âmbito do
estágio II, para alunos do Ensino Médio. Tal plano, foi pensado com o intuito de superar algumas
dificuldades observadas na escola campo, as quais, limitavam as oportunidades de processos de
recuperação formais. Mesmo preconizada na proposta pedagógica da escola a recuperação dos
estudantes com dificuldades em Química não vinha acontecendo na prática por vários motivos. As
principais dificuldades, apontadas pela docente e pela coordenadora da escola, que inviabilizavam a
oferta de aulas de recuperação foram: falta de espaço físico no turno e no contraturno das turmas em
questão e indisponibilidade de horários dos alunos e da professora. A metodologia utilizada foi a
produção de vídeos explicativos, motivadores da autoaprendizagem. Nesse sentido, propôs-se à
professora de Química que as licenciandas matriculadas em estágio II, utilizassem o ambiente virtual
para ajudar aqueles alunos que apresentavam baixo rendimento na compreensão dos objetos de
conhecimento previstos no currículo. Para isso, foram gravados vídeos curtos utilizando recursos
tecnológicos de smartfones. Nesses foram resolvidos exercícios, problemas ou atividades propostas
pela professora e disponibilizados para os estudantes através dos “grupos das turmas” no ambiente
virtual de mensagens WhatsApp®. Ao todo foram elaborados 16 vídeos pela licencianda do primeiro
ciclo e 22 vídeos pela licencianda do segundo ciclo, durante as aulas de estágio II nos dois semestres
letivos de 2019. Os vídeos foram divididos em: (a) Um primeiro vídeo de motivação e apresentação da
proposta e participantes do grupo; (b) Vídeos de explicação conceitual sobre o objeto de conhecimento
químico negociado pela professora em sala de aula e; (c) Pequenos vídeos sobre resolução de exercícios,
ou problemas da lista repassada pela professora das turmas. Soma-se a estrutura de vídeos as trocas de
mensagens e outros arquivos entre os participantes dos grupos. Os resultados, apesar das limitações
foram a recuperação de alunos, a aproximação entre instituições e a relação da práxis no projeto.
Palavras-chave: Ambiente virtual; Recuperação da aprendizagem; Ensino de Química.
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COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO FILOSÓFICA NO ENSINO MÉDIO: DIÁLOGO E
DIGITALIDADE APOIANDO A “EDUCAÇÃO PARA O PENSAR” DE MATTHEW LIPMAN
Ivo Luciano da Assunção Rodrigues – IFMT

INTRODUÇÃO
O educador e filósofo norte-americano Matthew Lipman, na década de 1960 preocupado
com os alunos que não tinham o hábito de interagir espontaneamente, isto é, não questionavam o
professor sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula, apresentando assim um baixo rendimento
escolar, resolveu pesquisar sobre o assunto e acabou elaborando um programa de ensino, o qual
denominou “Filosofia para Crianças”. O objetivo da proposta era “reformar” o sistema educacional
da época, pois acreditava que da forma como estava organizado, as escolas não oportunizariam o
desenvolvimento adequado das habilidades cognitivas dos alunos. Atualmente, bem como na época
de Lipman, o sistema educacional brasileiro é motivo de reflexões na tentativa de mudanças na
obtenção de qualidade de ensino. Algumas práticas educativas presentes em nossas escolas, como
os conteúdos ensinados de forma descontextualizada, precisam avançar para um ensino que faça
sentido no cotidiano do aluno e apoie o diálogo presencial bem como o digital. Assim, inserir na
escola uma proposta educativa filosófica, uma “educação para o pensar”, como se refere Lipman,
que vá para além dos conteúdos e oportunize aos alunos refletir sobre a realidade tecnológica e de
preparação para a vida torna-se fundamental.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs - encaminham o estudo da Filosofia no
espaço escolar do mesmo modo que Lipman argumentava destacando sua importância primordial
para o exercício da cidadania e para a consecução do ideal da interdisciplinaridade que é um dos
eixos estruturantes da formulação curricular do Ensino Médio. A filosofia aparece tanto na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9394/96 quanto nos PCNs como parte
integrante da Base Nacional Comum dos currículos do Ensino Médio que é responsável pelo
prosseguimento de estudos.
A experiência aqui relatada buscou atender a essa demanda com a criação de Comunidades
de Investigação Filosófica no Ensino Médio dando assim um passo em direção a “educação para o
pensar” descrita por Matthew Lipman. Nesse sentido, tivemos como questões norteadoras as
seguintes indagações: O que é uma educação investigativa? Como é possível ensinar a pensar? O
que é uma Comunidade de Investigação? O que Lipmam entende por diálogo investigativo em sala
de aula? Quais as contribuições da Filosofia nesse processo? Como as ferramentas digitais podem
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ser incluídas nos diálogos e planejamentos? Após a aplicação prática da metodologia lipmaniana,
realizamos uma avaliação dos resultados por meio entrevistas e aplicação de questionários
estruturados on-line no intuito de verificar o impacto da Comunidade de Investigação na criação de
um ambiente educativo reflexivo que oportunize o aperfeiçoamento das habilidades de raciocínio.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O diálogo e a experiência em sala de aula são pontos fundamentais no pensamento de
Lipman. Ele compartilha a ideia do filósofo norte americano John Dewey (1859-1952) de que o que
deveria acontecer dentro de uma sala de aula é o que fosse pensado dentro deste ambiente, “um
pensamento rico, independente e imaginativo” (LIPMAM, 2001, p.31). E para que isso aconteça,
deve-se tomar como modelo o processo da investigação científica, o qual atualmente conta com a
internet e as ferramentas digitais para compartilhamento e diálogos virtuais. Lipman interpretou este
conceito deweyano como a formação de uma Comunidade de Investigação Filosófica - CIF. A CIF
proposta por Lipman (2001) tem como fundamento o diálogo, que se apresenta como filosófico e
caracteriza-se como impulsionado por um “espírito de investigação” guiado pelo pensamento lógico
(SILVEIRA, 2003, p.65). A importância do diálogo fundamenta-se na tese de que o aprimoramento
da linguagem é a base para o desenvolvimento das habilidades cognitivas necessárias ao “pensar
bem” ou “pensar de ordem superior” e o aprimoramento do pensar lógico (LIPMAN, 2001, p. 4647).
Para tanto, Lipman propõe a conversão da sala de aula em uma comunidade investigativa,
onde os participantes desenvolvem questões propostas pelo grupo por meio de um debate de ideias
junto aos outros membros. Constrói-se assim o que é chamado por ele de sociedade deliberativa,
onde o que existe é mais do que uma simples conversa informal, mas um diálogo logicamente
estruturado e disciplinado, o que não impede que novas possibilidades de criação surjam, pois como
afirma Lipmam:
Uma Comunidade de Investigação é uma sociedade deliberativa envolvida com o
pensar de ordem superior. Isto significa que suas deliberações não são simples bate
papos ou conversações; são logicamente disciplinados. O fato de serem logicamente
estruturados, todavia, não os impossibilita de atuarem como um estágio para o
desempenho criativo (LIPMAM, 2001. p. 302).

A Comunidade de Investigação impõe condições que buscam uma forma de pensar criativa e
crítica, fugindo do modelo de educação que se preocupa em fazer seus alunos adquirirem
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conhecimento e erudição. Lipman (2001, p. 303) concebe que esse modo tradicional de educar
transforma seus participantes mais em “admiradores passivos do que questionadores ativos”. Este
modelo inibe, segundo Lipman, a criatividade e o pensar crítico aplicável ao mundo virtual e as
novas concepções comunicativas. Em contraposição a ele, o autor propõe que haja um compartilhar
de diversas formas de pensamento partindo do momento em que expressamos nossa forma de
pensar em palavras e as desenvolvemos na comunidade transformando-as em novos pensamentos.
A concepção de diálogo e comunidade em Lipman apresenta também grande influência do
filósofo austríaco-judaico, Martin Buber (1878-1965) que tem no diálogo, na atitude existencial da
relação e do encontro seu ponto central de estudo. Buber desenvolve em suas principais obras, Eu e
Tu (2007) e Do Diálogo e do dialógico (2007), a sua concepção de diálogo e relação. Suas reflexões
sobre as relações sociais e inter-humanas são baseadas nas atitudes “Eu-Isso” e “Eu-Tu” e
concebem o diálogo dentro da atitude existencial da relação e do encontro. O homem, inserido na
sociedade, é um ser de relações presenciais e virtuais que se firma como pessoa ao pronunciar-se
nas relações originadas pelo diálogo. Nas primeiras reflexões de Eu e Tu, Buber (2007) entende a
palavra como dialógica e como o principal fundamento da existência humana.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Dadas as características da pesquisa podemos classificá-la como quali-quantitativa, pois
embora tenhamos partido de uma ampla revisão bibliográfica visando a “descrição, compreensão e
interpretação de fatos e fenômenos”, o tratamento quantitativo dos dados coletados através dos
questionários estruturados via Google Forms complementam a tentativa de compreensão do objeto
(MARTINS, 2008, p. 11). Nessa perspectiva nos alinhamos a Gatti (2002) ao entender que
quantidade e qualidade não se dissociam completamente na pesquisa, pois de um lado a quantidade
é uma tradução, um significado que é atribuído à grandeza com que um fenômeno se apresenta e do
outro lado ela necessita ser interpretada qualitativamente, pois perde significação caso não esteja
atribuída a um referencial.
As ferramentas tecnológicas e digitais servem como organizadores de conteúdo e
maximizam as possibilidades comunicativas. Por isso, as ferramentas que subsidiaram esse
processo foram o WhatsApp e o Google Forms, ambos essenciais para a comunicação e o registro
quantitativo.
A preocupação da filosofia com o compartilhamento das informações nesse processo de
criação de comunidade deu oportunidade de inserção da tecnologia digital por meio da criação de
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

591

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

grupos distintos: um para os alunos e um para os bolsistas. Por meio dessa mídia eram
disponibilizados vídeos, links, arquivos em PDF e relacionadas programações, agendas e informes
gerais. A base da comunicação e os diálogos iniciais eram formulados a partir desta conexão. Desse
modo, a linguagem presencial e virtual geraria integração entre os grupos e otimizaria o tempo
junto à comunidade.
Optou-se pela “observação participante” tendo em vista que neste tipo de observação, o
pesquisador não é mero espectador do que está sendo estudado, mas se posiciona no nível dos
outros elementos humanos que compõem o fenômeno a ser pesquisado. Ela visa uma detalhada
descrição dos componentes de uma determinada situação e, simultaneamente experienciar e
compreender a dinâmica de investigação. A opção pela observação participante nesta pesquisa
justificou-se, assim, pela necessidade de buscar compreender como os sujeitos observados
vivenciaram e significaram a prática dialógica da CIF. Durante a observação são registrados dados
visíveis e de interesse da pesquisa. As anotações podem ser feitas por meio de registro continuo,
uso de palavras-chaves, e códigos, que são transcritos posteriormente. Uma observação controlada e
sistemática se torna um instrumento legítimo de investigação científica. Ela se concretiza com um
planejamento correto do trabalho e preparação prévia do pesquisador/observador (LÜDKE, 1986).
Além da observação participante foi necessário também o recurso da entrevista e de
questionários. Segundo Arnoldi e Rosa (2008), entrevista é a metodologia indicada como
mecanismo de validação de resultados na pesquisa qualitativa o que justifica sua escolha como
instrumento para validar as informações obtidas através da observação. As entrevistas foram
realizadas com os alunos do Ensino Médio do IFMT Câmpus Barra do Garças que tiveram um
mínimo de 60% de presença nas sessões, com o objetivo de apontar os pontos positivos e negativos
da prática da CIF, bem como suas impressões sobre o lugar do diálogo nessa prática.
Quanto ao questionário como instrumento de recolha e avaliação de dados, utilizamos tendo
em vista sua importância na pesquisa científica, especialmente nas ciências da educação. Através da
aplicação de um questionário on-line via Google Forms a um público-alvo constituído, por
exemplo, de alunos, é possível recolher informações de forma assíncrona. A importância dos
questionários passa também pela facilidade com que se interroga um elevado número de pessoas,
num espaço de tempo relativamente curto (MARTINS, 2008). Nesse caso o questionário foi
aplicado utilizando-se a ferramenta Google Forms para o mesmo grupo de alunos que participaram
das entrevistas totalizando 10 (alunos) a estrutura do questionário pode ser vista no Anexo A.
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O programa lipmaniano de Filosofia para Crianças (FpC) tem como objetivo o
desenvolvimento de habilidades cognitivas, por intermédio de temas filosóficos em uma linguagem
acessível na infância. Denominadas novelas filosóficas, as histórias escritas por Matthew Lipman
são acompanhadas de exercícios e planos de discussão. É o caso do romance para adolescentes
Harry Stottmeir‟s Discovery, redigido em 1969 por Lipman, como o primeiro material de FpC.
Nesta obra, segundo Kohan (1998, p. 85), Lipman acabou “procurando com esse título relembrar o
Aristóteles que tanto o inspirou”. Traduzido para o português fica: A Descoberta de Ari dos Telles.
Faz parte ainda do programa de Filosofia para Crianças, outras seis novelas filosóficas, cada uma
delas, destinada a idades e graus de escolaridade diferentes. São elas: Hospital de Bonecos e
Geraldo, Elfie, Rebeca, Issao e Guga, Pimpa, Nous, Luísa, Suki, e Mark. Sobre as novelas, Kohan
(1998) salienta que: “Os romances apresentam em todos os casos, personagens modelo da mesma
idade das crianças que os leem. Cada romance apresenta uma espinha dorsal de habilidades
cognitivas que se aplicam a inúmeros problemas filosóficos” (KOHAN, 1998, p. 88).
O trabalho desenvolvido teve como metodologia o programa de FpC, de Matthew Lipman,
no entanto teve como diferencial o material trabalhado em suas sessões usando recursos
diferenciados pesquisados na internet, como conteúdos do YouTube e disponibilizados previamente
nos grupos de WhatsApp. Sem esses mecanismos haveria dificuldade em manter o CIF. Não foram
utilizadas as novelas filosóficas escritas por Lipman, mas sim, textos da filosofia clássica, obras da
literatura brasileira, como contos e lendas folclóricas; textos da mitologia grega; filmes e desenhos;
reprodução de pinturas e imagens ainda, atividades lúdicas como jogos e brincadeiras, além das
ferramentas do WhatsApp e do Google Forms.
Lipman identificou cinco etapas em relação a consolidação da Comunidade de Investigação:
I-Benefícios do texto
1- O texto sob a forma de uma história serve de modelo para a comunidade de investigação;
2- Reflete os valores e as realizações das gerações anteriores;
3- Joga um papel de mediador entre cultura e individuo;
4- É um objeto particular de percepção que transporta já em si mesmo uma reflexão mental;
5- Mostra que as relações humanas podem ser analisadas em relações lógicas;
6- Pela sua leitura em voz alta e um de cada vez:
a) Ele revela a implicação ética da leitura e de uma escuta alternadas;
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b) Ele reproduz oralmente o texto escrito;
c) Ler cada um de cada vez representa uma divisão do trabalho que é um começo da
comunidade da turma;
7- Ele interioriza gradualmente os comportamentos do pensamento das personagens de
ficção;
8- Ele faz descobrir que o texto está carregado de sentidos e dá à turma a ocasião de se
apropriaram desses sentidos.
II. Elaboração de uma agenda diária
Colocar perguntas: primeira reação da turma após a leitura do texto;
O professor identifica os autores das perguntas;
Elaboração da agenda: trabalho da comunidade efetuado em conjunto;
A agenda simboliza a carta das áreas de interesses dos alunos;
A agenda indica o que os alunos consideram como importante e exprimem as necessidades
cognitivas do grupo;
O professor e a turma devem cooperar para decidir por onde começar a discussão.
III. Solidificação da comunidade
1. Solidariedade do grupo devido a investigação dialógica;
2. Reflexão antes da ação;
3. Articulação dos desacordos e pesquisa da compreensão;
4. Encorajamento das competências cognitivas (por ex.: generalizar, exemplificar) pela
prática do diálogo;
5. Aprender a utilizar ferramentas cognitivas (razão, critérios, conceitos, regras, princípios,
entre outros);
6. Raciocinar em colaboração, incluindo a construção a partir das ideias dos outros, oferecer
contraexemplos ou formular outras hipóteses;
7. Interiorização do comportamento cognitivo visível da comunidade através dos quais se
assimilam os meios pelos quais os colegas se corrigem mutuamente até que se autocorrigem
sistematicamente;
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8. Sensibilidade aumentada às nuances de sentido dos contextos diferentes;
9. O grupo reflete em comum para encontrar o seu caminho.
IV. Utilização de exercícios e de mapas de discussão
1- Para questões de esfera acadêmica, recorrer a especialistas;
2- Apropriação pelos alunos da metodologia da disciplina;
3- Abertura dos alunos a outras possibilidades filosóficas;
4- Insistência sobre problemas específicos para incitar a formular julgamentos de ordem
prática;
5 - Encorajamento da investigação para examinar as ideias reguladoras da verdade, da
comunidade, da pessoa, da beleza, da justiça ou da bondade.
V. Encorajamento a novas respostas
1- Suscitar outras respostas sob a forma de história contada ou escrita, de pintura ou de
desenho ou outras formas de expressão;
2- Reconhecer a síntese da crítica e da criatividade como individual e coletiva.
O objetivo dessa identificação é, sobretudo, indicar o que se passa psicologicamente e
pedagogicamente em cada um desses níveis.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em março de 2019, após as pesquisas bibliográficas, aquisição de materiais para o
desenvolvimento do projeto e preparação das sessões filosóficas, demos início à aplicação da
proposta de Lipman. Tínhamos em mente formar uma Comunidade de no máximo vinte alunos, e
com apoio da comunicação digital via WhatsApp, foi possível atender em média de doze a quinze
alunos. Participaram alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do Ensino Médio.
A disposição dos membros da comunidade em círculo foi a primeira surpresa para os alunos,
acostumados a sentarem-se em filas durante as aulas regulares, foi possível notar um certo
estranhamento na primeira sessão. Foram realizadas também sessões ao ar livre, as quais tiveram
ótima aceitação, estas aconteciam quando o plano de ação não previa o uso de recursos multimídia.
A timidez natural dos primeiros momentos logo foi superada pelas dinâmicas de motivação para a
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investigação do tema e pela divisão dos grupos de problematização, que era feita com balas de
diferentes sabores.
As regras básicas da comunidade como, respeitar a prioridade de fala de quem está com a
palavra (representada por uma coruja de pano, batizada por eles de “Sophia”) e pedir a mesma para
se manifestar; dar boas razões para suas colocações e exigir dos demais quando julgasse necessário
por exemplo, foram sendo assimiladas gradualmente. Nas primeiras sessões ainda eram comuns
momentos onde vários falavam ao mesmo tempo, exigindo a intervenção do mediador. Outro
detalhe marcante nos primeiros encontros foi a concentração das falas em três ou quatro alunos,
aqueles naturalmente mais falantes. Entretanto era possível notar uma participação maciça nos
momentos de problematização dos subgrupos. O momento final das sessões, onde os integrantes da
Comunidade eram convidados a avaliarem a sessão e/ou sua participação fazendo analogias com
imagens dispostas no centro do círculo, sempre reservava agradáveis surpresas com ótimas
interferências de membros que até então não haviam feito o uso da palavra.
A partir da terceira sessão, já era possível perceber os primeiros sinais de solidificação da
Comunidade. As regras básicas já estavam assimiladas e os momentos de leitura, problematização
em subgrupos, discussão e avaliação fluíam com mais naturalidade. Começam a surgir as primeiras
sugestões de temas e textos, e as participações passam a ser menos polarizadas.
Da quarta sessão em diante, observa-se que as falas são mais calculadas e criteriosas, os
alunos mostram-se menos impulsivos e parecem pensar mais antes de emitirem seu ponto de vista.
Os exemplos tornam-se mais consistentes e sofisticados, surgem as primeiras manifestações de
autocorreção e expressões do tipo “Mudei de ideia”, “Após sua fala mudei meu ponto de vista (...)”,
“ De fato, você tem razão...” passam a ser cada vez mais frequentes. Percebe-se também uma
exigência de maior rigor nas colocações com expressões como “Poderia ser mais claro...” ou “Pode
dar um outro exemplo...”. Não demonstram também tanto constrangimento em manifestar
discordância em relação aos argumentos uns dos outros.
Perguntados na entrevista sobre os impactos e a impressões sobre o projeto, destacamos
algumas falas que corroboram nosso relato (para manter o anonimato dos alunos, seus nomes serão
preservados):
A realização do presente projeto de pesquisa foi de suma importância para o
desenvolvimento intelectual e cognitivo, não somente dos estudantes analisados, mas,
principalmente, dos bolsistas, que puderam se desenvolver através tanto das leituras

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

596

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

realizadas para a compreensão do método de Lipman e para a elaboração das sessões
quanto por meio dessas sessões (aluno, 2º ano).
Considerando os dias atuais em que há muita informação na internet e os diálogos são
virtualizados, o projeto apresenta uma forma alternativa para transmissão de
conhecimento entre professor e aluno: através do diálogo e do pensar crítico.
Abandonando a absorção passiva do conteúdo que lhe é posto, os estudantes são
estimulados a questionar os temas abordados em uma roda de discussão, fazendo com
que esses adquirissem um papel ativo na aprendizagem (aluna, 1º ano).
Inicialmente, devo expressar minha gratificação por ter feito parte do projeto que foi
realizado com extrema dedicação de todas as partes envolvidas (orientador, bolsistas e
voluntários). Concluo com grande satisfação que todos os objetivos foram alcançados,
enxergando assim a grande importância do pensar crítico e do desenvolvimento de
habilidades cognitivas. Afirmo também que o projeto trouxe uma relação interpessoal
de aprendizagem e novas formas de adquirir conhecimento (aluna, 2º ano).

Os questionários estruturados aplicados via Google Forms buscou identificar como os
alunos avaliaram o desenvolvimento das seguintes habilidades: Saber observar, formular perguntas
substantivas, formular hipóteses, buscar comprovações, disposição à autocorreção ouvir uns aos
outros, dar as razões de seus pontos de vista e a pedir pelas razões de seus colegas, apreciar a
diversidade de perspectivas entre seus colegas e ver as questões dentro de um contexto. Cada item
foi avaliado numa escala que variava entre muito ruim, ruim, razoável, bom e muito bom, conforme
Anexo A. Mais de 70 % dos participantes avaliaram todos os itens como bom ou muito bom, como
mostra o gráfico do Anexo B.
CONCLUSÕES
A partir da aplicação da metodologia de Matthew Lipman de uma educação para o pensar,
buscou-se um enriquecimento da prática educativa visando o pensar reflexivo. Essa experiência nos
abriu possibilidades de desfazer, ao menos durante as sessões, de certas práticas conteudistas e
promover novas e melhores formas de realizar nossa prática pedagógica e assim proporcionar meios
para uma educação crítica que sintonize o aluno com o mundo ao seu redor, porém não como mero
espectador passivo, mas como cidadão atuante e participante.
Uma vez que os saberes-fazeres do ensino pressupõe o contato com a digitalidade e o uso
das ferramentas de pesquisa na internet, como vídeos, textos e outros, pensamos que mesmo tendo
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uma sociedade mediada pelas tecnologias, o contato e o diálogo humano presencial são
insubstituíveis. O uso das ferramentas como o WhasApp na comunicação e do Google Forms
serviram de apoio para compartilhamento e fortalecimento do trabalho proposto.
Nesse sentido, vale retomar as questões que nortearam nossa pesquisa: O que é uma
educação investigativa? Como é possível ensinar a pensar? O que é uma Comunidade de
Investigação? O que Lipmam entende por diálogo investigativo em sala de aula? Quais as
contribuições da Filosofia nesse processo? Sem pretensões de dar respostas definitivas, nos parece
que uma educação investigativa é aquela que ao invés de oferecer respostas prontas desenvolve nos
alunos ferramentas lógicas e cognitivas para que de maneira autônoma possam alcançar possíveis
respostas ou (re)formular as perguntas, sem lhes privar da liberdade necessária para a investigação.
A Comunidade de Investigação, mostrou-se eficaz para o desenvolvimento de tais habilidades, pois
o diálogo investigativo estimula o pensar de ordem superior, fazendo com que os membros da
Comunidade passem a um outro nível de discussão, indo além das meras opiniões ao conceito, ou,
em termos platônicos, da doxa, juízo subjetivo, à episteme, conhecimento da realidade das coisas.
Nesse caso, torna-se fundamental o papel da Filosofia nesse processo, fornecendo subsídios teóricos
e conceituais para sustentação dos diálogos.
Embora os resultados da pesquisa sejam animadores, ainda estamos distantes de um cenário
favorável a uma proposta como a de Lipman que entra em rota de colisão com o modelo de
educação tradicional. No IFTM, por exemplo, como em grande parte das instituições de ensino
básico do país, a carga horária reservada a disciplina de Filosofia é de apenas uma aula semanal,
cada sessão de investigação filosófica tem em média uma hora e meia de duração. E o cenário ainda
pode piorar, considerando que a reformulação dos currículos integrados no IFMT vem sendo feita
conforme critérios relacionados à distribuição de carga horária, às questões orçamentárias, entre
outros aspectos não relacionados à concretização das bases pedagógicas e curriculares da educação
integral, e nas propostas iniciais de não há garantias de oferta dos componentes curriculares de
Filosofia e Sociologia nos três anos do Ensino Médio.
Apesar do momento adverso não podemos nos furtar da responsabilidade de buscar novas
perspectivas para o ensino de filosofia nas escolas. A proposta lipmaniana de “Educação para o
Pensar” certamente não resolverá todos os problemas, mas irá contribuir sobremaneira para a
formação de cidadãos participativos, autônomos e emancipados. A prática filosófica em sala de
aula, não só no Ensino Médio, mas em todos os níveis é imprescindível para que a educação não se
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limite a uma formação tecnicista e acelerada que vise apenas atender as demandas de mercado e sim cumpra
seu papel de desenvolver o indivíduo em todas as suas dimensões.
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ANEXOS
Anexo A. Estrutura do questionário
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
HABILIDADES QUE SEGUEM, VOCÊ
CLASSIFICARIA O PROJETO COMO:

Muito
ruim

Ruim

Razoável

Bom

Muito bom

01. Saber observar

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

02. Formular perguntas substantivas

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

03. Formular hipóteses

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

04. Buscar comprovações

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

05. Disposição à autocorreção

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

06. Ouvir uns aos outros

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

07. Dar as razões de seus pontos de vista e a pedir
pelas razões de seus colegas

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(Marque apenas UMA OPÇÃO em cada linha)

08. Apreciar a diversidade de perspectivas entre
seus colegas
09. Ver as questões dentro de um contexto
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Anexo B. Gráfico das respostas dos questionários

Resumo
A experiência de ensino aqui apresentada trabalhou com a metodologia existente no programa
“Filosofia para Crianças” de Matthew Lipman no Ensino Médio do IFMT, Câmpus Barra do Garças. A
concepção lipmaniana de uma educação para o pensar, baseada no diálogo investigativo e na
comunidade de investigação, foi apresentada como possibilidade de uma proposta educacional voltada
para o desenvolvimento do “pensar de ordem superior” e de habilidades cognitivas frente as
peculiaridades dialógicas e digitais, presenciais e on-line. A abordagem da educação para o pensar
comtemplou a prática da comunicação digital via WhatsApp e a utilização da internet e de ferramentas
avaliativas como o Google Forms, as quais fundamentais no processo realizado para a pesquisa,
planejamento e comunicação entre os sujeitos da investigação. Pesquisou-se a noção de diálogo a partir
da qual Lipman diz ser possível a investigação, a “educação para o pensar” e o desenvolvimento de
habilidades cognitivas e posteriormente foi feita a aplicação prática da metodologia em sessões
quinzenais no contraturno planejados e organizados com apoio da comunicação digital. Quanto à
metodologia, foi empregada a observação participante, entrevistas e questionários estruturados
formulados e socializados por meio do Google Forms. Ao longo dos últimos quatro meses foram
realizadas, ao todo, oito sessões de debate filosófico com a Comunidade de Investigação Filosófica
(CIF) elaboradas com apoio de ferramentas digitais pelos quatro alunos (a) s bolsistas sob supervisão
do coordenador do projeto. Os resultados indicaram que a Comunidade de Investigação Filosófica
contribui para a criação de um ambiente educativo reflexivo que oportunize o aperfeiçoamento das
habilidades de raciocínio num tempo de diálogos escassos e comunicação digitalizada.
Palavras-chave: Educação para o Pensar; Comunidade de Investigação Filosófica; Diálogo;
Ferramentas digitais.
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FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO:
CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA
A PRÁXIS EM SALA DE AULA
José Aires de Castro Filho – UFC VIRTUAL
Danilo do Carmo de Souza – SME
Darlene Alves Leitão – SME
Juscileide Braga de Castro – UFC
Rayssa Araújo Hitzschky – UFC
Juliana Silva Arruda – UECE
Liliane Maria Ramalho de Castro Siqueira – UFC
Karla Angélica Silva do Nascimento – UECE
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Resumo
O atual momento social, sobremaneira possibilitado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) e suas diversas aplicabilidades, tornou-se realidade para os contextos educacionais. O
aproveitamento das potencialidades oferecidas pelas ferramentas tecnológicas possui relação direta com
as ações pedagógicas empreendidas, expressas em atividades corriqueiras inseridas no ambiente
educacional. Para que as vivências escolares possam se desenvolver de forma qualitativa em meio aos
recursos digitais, torna-se imprescindível a presença de aspectos como metodologias, didáticas e
concepções do ecossistema escolar, diretamente relacionadas à atenção e às ações reservadas à
formação docente. O presente painel envolve investigações que buscaram desenvolver práticas
pedagógicas de utilização de ferramentas digitais em situações formativas iniciais e continuadas, de
modo a incrementar os papéis de professores e futuros professores enquanto sujeitos ativos, que
pensam e refletem sobre os processos educacionais vigentes. Desse modo, o primeiro estudo tem como
objetivo analisar as contribuições do processo de elaboração de Recursos Educacionais Digitais (RED)
para o ensino de conceitos matemáticos por licenciandos em Pedagogia, apontando resultados
significativos da importância de uma formação pautada no desenvolvimento de um sujeito reflexivo,
autônomo e autoral. O segundo estudo apresenta a análise qualitativa de aplicativos educacionais
gratuitos de Língua Portuguesa sob o olhar de futuros professores do curso de Letras, evidenciando a
importância do alinhamento entre teoria e prática para o conhecimento e o empoderamento destes
profissionais para a utilização crítica das TIC. Por último, o terceiro trabalho explicita uma formação de
professores envolvendo metodologias ativas com o uso das TIC como recurso durante um momento
formativo colaborativo, tendo como tema a sustentabilidade. Considera-se que as três pesquisas,
inseridas em discussões em torno das tecnologias digitais e a formação docente, podem favorecer o
enriquecimento de ações de cunho educativo, com vieses inter-relacionais para a atuação participativa,
autoral e reflexiva de docentes no cenário brasileiro contemporâneo.
Palavras-chave: Formação docente; Tecnologias Digitais; Práticas pedagógicas.
TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS: A PRODUÇÃO
DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS POR LICENCIANDOS EM PEDAGOGIA
Danilo do Carmo de Souza – SME
Darlene Alves Leitão – SME
Juscileide Braga de Castro – UFC

INTRODUÇÃO
A inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no cenário escolar tem
ocasionado mudanças nas políticas públicas educacionais, fazendo com que estas sejam
(re)pensadas e debatidas no tocante à produção e à implementação de Recursos Educacionais
Digitais (RED). As propostas curriculares e os documentos norteadores da Educação corroboram
para a disseminação das TIC, considerando-as como um instrumento de leitura do mundo,
ferramenta de interação entre os indivíduos e, portanto, devem ser incorporadas às demais formas
de linguagens, oportunizando sujeitos mais críticos e autônomos (ROJO; MOURA, 2012;
VALENTE, 2016; BRASIL, 2017).
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Nessa perspectiva, as TIC podem ser incorporadas ao ensino de conceitos matemáticos, haja
vista que as práticas pedagógicas, para essa disciplina, ainda são engessadas em uma visão de uma
ciência baseada em regras, procedimentos e algoritmos previamente estabelecidos e mecanizados
pelos estudantes. Portanto, a inserção das ferramentas tecnológicas potencializa o ensino de
conceitos matemáticos e integram os materiais já existentes na escola, pois possibilitam a
manipulação, a visualização e o registro do objeto matemático (CASTRO, 2016; CASTRO;
CASTRO-FILHO, 2015; BRASIL, 2017).
Ainda nessa perspectiva, a sinergia entre o protagonismo, a cultura digital e a utilização de
diferentes linguagens são competências importantes e necessárias para que sejam desenvolvidas, na
Educação Básica, a produção de materiais digitais (BRASIL, 2017). Sobre isso, Papert (2008)
afirma que, ao desenvolver um artefato, o sujeito reflete “com a máquina” (computador, tablet ou
smartphone) e sobre “o pensamento” (conhecimento científico). Essa coesão instiga e proporciona a
docentes e discentes experiências inovadoras que privilegiam o desenvolvimento do raciocínio
lógico, a autonomia e a criatividade, buscando uma aprendizagem mais rica, potencializando o
trabalho coletivo e colaborativo mediado pelas tecnologias digitais.
Dessa forma, é necessário quebrar paradigmas formativos e aproximar docentes da cultura
digital, a fim de aperfeiçoar o uso e a produção das TIC como meios educacionais. Assim, a
incorporação destas ferramentas, ainda na formação inicial, pode contribuir para o desenvolvimento
profissional e subsidiar a prática docente, adaptando realidades e habilidades frente a problemas e
conceitos desconhecidos.
Diante do exposto, este trabalho tem como questão norteadora: Que contribuições práticas
emergem durante a elaboração de Recursos Educacionais Digitais por professores em formação
inicial? Assim, indica-se como objetivo geral desta investigação analisar as contribuições do
processo de elaboração de RED para o ensino de conceitos matemáticos por licenciandos em
Pedagogia.
Esta pesquisa organiza-se em quatro seções, além dos elementos introdutórios já descritos.
Nas seções seguintes, apresentar-se-á as discussões teóricas sobre as contribuições da produção de
RED para a formação de professores e, em seguida, os procedimentos metodológicos da pesquisa.
Logo após, os resultados e as discussões da investigação serão apresentados, e posteriormente, as
considerações finais.
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FORMAÇÃO INICIAL E A PRÁTICA DOCENTE: UM OLHAR PARA AS TECNOLOGIAS
DIGITAIS
A sociedade contemporânea está sendo cada vez mais conduzida e condicionada por um
arranjo de sistemas, artefatos e práticas digitais. As possibilidades cotidianas das tecnologias
digitais são bem exploradas e aceitas – nas formas que usamos para encontrar e consumir
informação, nos comunicar e interagir com os outros, bem como conduzir, em geral, nossas rotinas
diárias. Desse modo, essas tecnologias permitem transmutações outrora inesperadas em suas
diferentes facetas de atuação e repercutem nas maneiras como agimos e pensamos, em habilidades
cognitivas e na compreensão do entorno social (KENSKI, 2012).
Nesse contexto, é possível identificar uma disparidade quanto à utilização das mídias
digitais entre estudantes e professores, já que embora se utilizem de recursos digitais, os docentes
possuem dificuldades para compreendê-las como possibilidade pedagógica. Contudo, mais
recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sinaliza que os alunos devem “[...]
compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar
informações, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria.” (BRASIL, 2017, p. 9).
Frente ao exposto, pode-se afirmar que as mudanças que estão ocorrendo na sociedade
refletem-se também na profissão do professor, promovendo, assim, a necessidade de uma
(re)significação do trabalho docente, da profissão docente, como também dos saberes docentes.
Sobre isso, Castro-Filho, Freire e Maia (2016) apontam que o desenvolvimento profissional, a partir
de ambientes tecnológicos, propicia a autonomia docente, o engajamento, o planejamento da prática
e a formação de comunidades que permitem discussões sobre o seu cotidiano e conteúdos de sua
área.
Compreende-se, portanto, a importância da formação docente relacionada às demandas
sociais para a constituição de novos saberes inter-relacionados, com vias que buscam a
concretização plena e ativa dos sujeitos no próprio processo de aprendizagem. Antes de tudo,
necessita-se compreender a profissão docente como uma função repleta de subjetividades, que,
sobremaneira, precisa entrelaçar o conhecimento inicial aos novos que surgem. Dessa forma, é
imprescindível que a universidade agregue aos licenciandos a interação entre tecnologias digitais,
professores e práticas pedagógicas, a fim de suscitar reflexões individuais e coletivas (KENSKI,
2012; VALENTE, 2016).
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Sendo assim, não é suficiente o investimento somente em cursos de treinamento para o uso
de determinada tecnologia; é necessário investir, também, em formação para o uso didático dos
recursos tecnológicos. Diante disso, é fundamental proporcionar espaços tecnológicos que
subsidiem o professor a pensar alternativas para compor suas práticas com uso de TIC e (re)criar
ambientes e estratégias imbricadas à experimentação, à criação, à testagem, à discussão e à
reflexão, vindo ao encontro do que Perrenoud et al. (2002) apresenta como possibilidade de
desenvolver competências.
Dentre as práticas pedagógicas vinculadas ao ensino de matemática, destaca-se o
construcionismo. Papert (2008) defende a ideia de que a aprendizagem ocorre, especialmente,
quando o indivíduo está engajado em construir um produto de significado pessoal que pode ser
mostrado a outras pessoas. Esta concepção está apoiada no conceito de que aprendemos melhor
fazendo e, melhor ainda, quando gostamos, pensamos e conversamos sobre o que fazemos.
Nessa perspectiva, estudos recentes embasados no construcionismo têm demonstrado
resultados positivos no ensino de conceitos científicos na formação de professores de matemática
(CASTRO et al., 2017; LEITÃO; CASTRO; 2018; LIRA; LEITÃO; CASTRO; 2019). Além disso,
as pesquisas apresentam evidências de que a abordagem construcionista, de aprender fazendo,
contribuiu para a compreensão conceitual, teórica e metodológica dos conteúdos matemáticos
trabalhados.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa contempla a análise descritiva e qualitativa. A pesquisa descritiva dar-se
baseada nos conhecimentos e nas interpretações do pesquisador, bem como na busca por descrever,
classificar e interpretar os fenômenos sem neles interferir (RUDIO, 2001). Dessa forma,
inicialmente, será descrito o funcionamento dos recursos produzidos e de suas atividades a partir
dos prints das telas. Posteriormente, serão discutidas limitações e contribuições da produção dos
RED para a formação docente.
A produção de RED foi uma atividade desenvolvida durante a disciplina Ensino de
Matemática do Curso de Pedagogia da Universidade [omitido para análise], durante o semestre
2018.1. O processo de elaboração das mídias digitais buscou proporcionar aos graduandos
experiências que englobassem discussões conceituais dos conteúdos matemáticos, a utilização de
ferramentas digitais, assim como objetivou proporcionar a aproximação dos estudantes da
linguagem de programação.
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Os RED foram construídos de forma coletiva e, ao final da disciplina, foram obtidos dois
recursos com as seguintes temáticas: Números e Estatística. O foco das atividades foi dado ao
processo de elaboração, no qual os estudantes foram instigados a seguirem a abordagem do Design
Thinking. Sobre isso, Cavalcanti e Filatro (2016) pontuam que esta metodologia sistematiza a
criação de um RED em quatro etapas: compreender o problema, projetar soluções, prototipar e
programar.
No processo de desenvolvimento dos RED, os graduandos realizaram as três etapas iniciais:
pensar acerca dos conceitos matemáticos (compreender), organizar (projetar soluções) e a
concepção (prototipar). Vale salientar que as etapas de criação não seguiram necessariamente uma
sequência fixa. Desta forma, durante todo o processo de construção dos RED, os participantes
foram instigados a rever as etapas, repensar as ideias iniciais e reavaliar as propostas.
Para atender ao objetivo definido, os discentes exploraram softwares que possibilitaram a
elaboração dos RED, dentre eles: Scratch, Toondoo e o Microsoft Office Excel. As duas primeiras
ferramentas foram apresentadas à turma como alternativas de construção dos RED, porém, o
Microsoft Office Excel foi estabelecido em equipe, visto que ele atendia às finalidades propostas
pelo recurso ao usuário: coletar dados numéricos, registros tabulares e gráficos. Os RED têm como
público alvo estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que atendem ao perfil de
atuação dos proponentes.
Nas duas próximas seções serão explanados a respeito do funcionamento e dos elementos
conceituais dos RED produzidos pelos estudantes, bem como sobre as contribuições dessa produção
para a formação dos licenciandos.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: O FUNCIONAMENTO DOS JOGOS
E ELEMENTOS FORMATIVOS
O primeiro jogo, denominado Manopla de Thanos (Figura 01), apresenta como público-alvo
estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental. A equipe utilizou como elemento de inspiração a
narrativa do filme “Vingadores: Guerra Infinita”. Ressalta-se a escolha do cenário de
contextualização como elemento motivacional para o usuário, por conter personagens oriundos das
Histórias em Quadrinhos (HQs), aproximando o público-alvo. Além disso, o recurso incorpora
outros elementos que instigam a jogabilidade, tais como: diálogos entre personagens, desafios,
conquista de insígnias, proximidade com as personagens, feedbacks e efeitos sonoros.
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Em relação aos aspectos matemáticos, durante a manipulação do jogo, o usuário é instigado
a solucionar diferentes situações-problemas que envolvem conteúdos da unidade temática
“Números”, especificamente, conhecimentos a respeito das operações elementares adição,
subtração, multiplicação e divisão. O RED, ainda, traz desafios com conceitos sobre sequências
recursivas, proporcionalidade, configuração retangular e combinatória, contemplando as habilidades
de: “Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de
parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos” (BRASIL, 2017, p. 291); “Descrever os
elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais,
objetos ou figuras” (BRASIL, 2017, p. 283); “ Resolver e elaborar problemas de adição e subtração
com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades,
utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental”
(BRASIL, 2017, p. 287).
Nessa perspectiva, é válido destacar que a formalização e a apropriação dos conceitos
matemáticos perpassam sua definição e devem estar concatenadas com outros conceitos, situações e
representações (CASTRO, 2016; BRASIL, 2017). Portanto, um aspecto relevante nessa análise é a
observação de diferentes contextos e símbolos que o RED traz durante o seu funcionamento:
representação pictórica e numérica.
O segundo RED, intitulado Um herói para Matelândia (Figura 05), foi planejado pela
equipe para atender estudantes do 3° ano do Ensino Fundamental. Para a produção da narrativa, o
grupo utilizou heróis conhecidos das HQ’s (Homem de Ferro, Homem-Aranha, Viúva Negra, Thor
e Mulher-Maravilha). A narrativa do jogo gira em torno da candidatura desses personagens para
proteger a cidade de Matelândia. Desse modo, durante a manipulação do jogo, o usuário depara-se
com as propostas dos pré-candidatos para a cidade fictícia. Assim sendo, ao considerar a criação da
narrativa com personagens do universo infantil, esta estratégia pode garantir a imersão da criança e,
assim, contribuir com a sua aprendizagem.
Em termos conceituais, a partir deste RED, o usuário pode iniciar um processo investigativo
envolvendo a coleta, a organização dos dados, a construção de tabelas e gráficos de barras,
contemplando as habilidades de: “Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas
[...]”; e “Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos,
organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los
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em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais” (BRASIL, 2017, p. 289).
Desta forma, destaca-se a possibilidade de coletar dados com mais facilidade e, também, verificar o
gráfico de barras sendo construído à medida que os dados são coletados (Figuras 07 e 08), já que as
ferramentas implementadas favorecem essa ação de forma síncrona. Com isso, a utilização de
recursos tecnológicos vinculados aos conteúdos curriculares possibilita um aprendizado com
qualidade e com maior significação, percebendo elementos gráficos necessários para a sua
interpretação, tais como eixos, legenda e escala de proporcionalidade (CASTRO; CASTROFILHO, 2015).
Para a produção dos RED apresentados, as equipes precisaram aprofundar-se e compreender
de forma detalhada os conceitos matemáticos a serem explorados, bem como pensar em abordagens
metodológicas apropriadas. Além disso, os contextos foram refletidos de acordo com o público de
acesso aos RED e os conteúdos abordados. Nessa direção, Morán (2015) entende que uma
metodologia deve ser proposta de acordo com os objetivos cogitados, ou seja, traçar atividades que
fomentem o diálogo e a troca entre os integrantes da equipe em prol de pesquisas e estudos sobre
uma temática do ensino de matemática, promovendo aprendizagens mais significativas para o
grupo.
Partindo de algumas ideias já formuladas, as equipes puderam determinar o que seria
desenvolvido no processo de prototipação. Nessa etapa, foi perceptível que os grupos se
apresentavam mais imersos nos conceitos matemáticos, demonstrando um maior domínio ao
desenvolverem o esboço do protótipo. Entende-se que, permitir aos professores vivenciar
experiências ativas dentro da sua formação, pode desencadear novas perspectivas em relação ao
processo de aprendizagem e como ele pode ser compreendido (DEMO, 2015).
Nessa terceira etapa do processo, as equipes deram início à criação dos protótipos. Para a
concepção do RED Manopla de Thanos, utilizou-se o Scratch, que permitiu o desenvolvimento de
uma animação que apresenta desafios matemáticos, fazendo relação com a narrativa do filme citado
anteriormente. Por outro lado, no RED Um herói para Matelândia, a equipe empregou como
ferramenta o Toondoo, para criar as sequências de diálogos em formato de HQs, e a Microsoft
Office Excel para o desenvolvimento do RED, incorporando as histórias produzidas a partir do
Toondoo, juntamente com as tabelas que apresentavam as informações referentes ao
desenvolvimento narrativo do recurso (Figura 07). Portanto, os estudantes foram instigados a
refletir de forma teórica e metodológica acerca da matemática e a respeito do uso das tecnologias
digitais.
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O processo de concepção dos RED evidenciou o desenvolvimento do pensamento
computacional, já que além do uso da linguagem de programação, os estudantes buscaram soluções
para resolver problemas, criando e se expressando a partir das tecnologias digitais. Para isso, os
discentes foram instigados a buscar soluções criativas e inovadoras para desenvolver diferentes
habilidades e competências.
Desse modo, assim como na pesquisa de Lira, Leitão e Castro (2019), os estudantes
precisaram utilizar ferramentas e habilidades computacionais, tendo que desenvolver um passo-apasso (Figura 02) para a criação do RED, a fim de solucionar a problemática de resolução de
questões e a construção do conhecimento, apresentando no final da disciplina, um produto cuja
finalidade é ampliar o arcabouço teórico, conceitual e operacional dos educandos. Corroborando,
Papert (2008) afirma que um dos grandes desafios da Educação está intrinsecamente relacionado à
formação síncrona de sujeitos críticos, reflexivos e construtores de seus próprios artefatos.
Nesse processo, algumas ideias iniciais foram repensadas, possibilitando de forma
colaborativa aos grupos, verificarem, na prática, o que era possível ou não diante das propostas
preliminares. Diante desse percurso, algumas ideias foram alteradas, dentre elas, as ferramentas
utilizadas e quais conceitos foram aprofundados, retirados ou acrescentados. Ao final, as equipes
compartilharam com a turma suas produções, proporcionando um momento final de reflexão e
trocas gerais de ideias com o grupo.
Dessa forma, entende-se que incorporar práticas que corroborem para a formação de
professores ativos, em seu processo de aprendizagem e atuação docente, são atitudes
imprescindíveis no âmbito educacional. E atrelar essa perspectiva ao uso de TD pode abrir um
leque de possibilidades para o docente. Papert (2008) defende que o uso das tecnologias digitais
pode ser entendido como uma forma de transformar o ser em alguém ativo e dono do processo de
construção do seu conhecimento.
A interação estabelecida entre a instituição organizacional e a função do professor
caracteriza-se pela seleção de conteúdos, organização, teorias pedagógicas e a sistematização
didática para facilitar o aprendizado dos estudantes. Nesse cenário, estão inclusos os recursos
pedagógicos e as metodologias de aplicação. No entanto, Demo (2015) argumenta que ainda
prevalece nas escolas atuais uma conduta instrucionista, reduzindo o docente à uma figura detentora
do conhecimento e o estudante a um receptor. Assim, a produção dos RED explicitados quebra esse
paradigma, pois coloca o estudante no centro da produção do seu próprio conhecimento, instigando
a autoria, a autonomia e o espírito investigativo, fomentando a colaboração dos futuros docentes.
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As discussões realizadas, em formato presencial ou virtual, permitiram aos futuros
professores momentos de reflexão e firmeza quanto ao posicionamento de cada indivíduo no grupo,
além de trocas de experiências, já que em alguns casos, os estudantes possuíam alguma vivência do
ambiente escolar. Nesse viés, as ferramentas digitais permitiram, ao mesmo tempo: discutir entre os
colegas; perceber e compartilhar dificuldades na utilização das ferramentas; discutir, problematizar
e chegar a um consenso a respeito da problemática, do tema e do conteúdo dos RED.
A partir do desenvolvimento dos RED, tornou-se tangível observar as possíveis dificuldades
dos estudantes na utilização dos recursos. Sobremaneira, observou-se que os futuros professores
estavam reconfigurando seu papel (CASTRO FILHO; FREIRE; MAIA, 2016), sendo factível
perceber a importância de entender o pensamento dos alunos e, por conseguinte, elaborar um
recurso que direcione o estudante ao raciocínio matemático. Passaremos a apontar as considerações
finais do estudo.
CONCLUSÕES
Este artigo teve como objetivo analisar as contribuições do processo de elaboração de RED
para o ensino de conceitos matemáticos por licenciandos em Pedagogia. Para isso, o trabalho partiu
do seguinte questionamento: Que contribuições práticas emergem durante a elaboração de
Recursos Educacionais Digitais por professores em formação inicial?
Frente a isso, destaca-se como contribuições advindas do processo vivenciado em uma
disciplina da graduação e analisado por esta pesquisa: a apropriação tecnológica que contribuiu para
o letramento digital de alguns participantes; o desenvolvimento do pensamento computacional, a
partir da instrumentalização do Scratch e do Toondon para a produção de RED; a percepção do
processo vivenciado como uma metodologia que poderia ser desenvolvida na escola; a busca por
materiais normativos que fomentassem a formalização dos conceitos matemáticos; assim como o
empoderamento dado ao professor, que vislumbrou a autoria como uma possibilidade de construir
seus próprios RED.
Cabe ao professor agregar em sua metodologia estratégias didáticas desafiadoras e que
enriqueçam o processo de ensino e de aprendizagem de conceitos. Desta forma, o referencial
teórico aponta para as contribuições que as TIC podem trazer, expondo a importância da formação
docente focada na prática profissional, propiciando aos futuros docentes o uso das TD como
abordagem metodológica.
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Essas práticas corroboraram para que a turma construísse uma compreensão mais ampla
acerca das possibilidades de uso das tecnologias digitais em sua prática docente, permitindo que os
futuros professores obtivessem um papel ativo dentro do processo de construção dos RED. Essa
vivência pôde desencadear trocas de ideias, pesquisas e aprofundamento por parte do grupo a
respeito dos conceitos estudados, das ferramentas digitais e das metodologias utilizadas.
Entende-se que este estudo não deva ser finalizado aqui, pois a partir dele verificou-se a
importância de levantar novas reflexões sobre práticas utilizando as tecnologias digitais e
explorando o pensamento computacional, temas de grande interesse no momento atual. Pesquisas
futuras precisam considerar a utilização de outras ferramentas, assim como mapear conceitos
desenvolvidos. Espera-se que outras questões possam ser discutidas com novos olhares sobre o
tema, trazendo contribuições ao processo de ensino e de aprendizagem de diferentes áreas do
conhecimento.
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Resumo
O ensino dos conceitos matemáticos apresenta-se como um dos grandes desafios na formação docente,
como pode ser observado nos índices de rendimento de estudantes nas avaliações em larga escala.
Desse modo, a formação docente deve ser repensada, pois o ensino de matemática não pode ser
engessado a regras, algoritmos e procedimentos. Nesse sentido, as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) podem ser um artefato potencializador no ensino e na aprendizagem destes
conceitos. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as contribuições do processo de
elaboração de Recursos Educacionais Digitais (RED) para o ensino de conceitos matemáticos por
licenciandos em Pedagogia. Na fundamentação teórica, foram englobadas discussões sobre as relações
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entre as TIC e a formação docente. A pesquisa tem em sua abordagem metodológica aspectos
descritivos e qualitativos detectados a partir de registros escritos, transcrições e por meio dos materiais
produzidos pelos estudantes. Os resultados apontam para uma mudança profissional quanto à
abordagem das TIC na formação docente, uma vez que os licenciandos sinalizam que utilizariam os
produtos elaborados em sua prática cotidiana. Ademais, a estruturação das atividades contidas nos
protótipos, durante a produção dos RED, favoreceu discussões teóricas acerca dos conteúdos
matemáticos, já que os estudantes precisaram aprofundar-se nos conceitos empregados em cada RED.
Concatenado a isso, é possível identificar pontos significativos à formação docente amparada na prática
profissional, como: autonomia, criatividade, criticidade, flexibilidade e colaboração. Por fim, nas
produções, os futuros professores conseguiram relacionar os conteúdos matemáticos a diferentes
linguagens, como animações, quadrinhos e filmes, estabelecendo um princípio de formação que atende
às demandas atuais da sociedade, visando ao ensino e à aprendizagem de forma coletiva ou colaborativa
em sala de aula.
Palavras-chave: Recursos Educacionais Digitais; Ensino de Matemática; Formação inicial.
ANÁLISE DE APLICATIVOS EDUCACIONAIS SOB O OLHAR DE FUTUROS
PROFESSORES: CONVERGÊNCIA ENTRE TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL
Rayssa Araújo Hitzschky – UFC
José Aires de Castro Filho – UFC VIRTUAL

INTRODUÇÃO
As tecnologias digitais vêm impulsionando transformações nas esferas das atividades
humanas, propiciando novas formas de interação e acesso ao conhecimento. O conglomerado de
informações disponíveis e as formas de acessá-las evidenciam a confluência de mídias, que passam
a coexistir no meio digital.
Nesse cenário, os dispositivos móveis trazem novos contextos para a conectividade e
flexibilidade, diferente das tecnologias “não-móveis”. Os aplicativos educacionais são Recursos
Educacionais Digitais (RED) que ganham força na contemporaneidade. Medeiros et al. (2018)
definem os RED como recursos estruturados para os processos educacionais. No campo da Língua
Portuguesa, há um avanço na relação instituída entre os RED e o estudo dos seus conteúdos,
incluindo as práticas sociais de referência, que incluem culturas, línguas e tecnologias (CAIADO;
MORAIS, 2013).
Neste estudo, destaca-se a área de Língua Portuguesa, que pode se beneficiar das práticas de
linguagem contemporâneas por meio de novas formas de produção e interação com os textos na
atualidade (BRASIL, 2017). Partindo dessa premissa, surgiu o questionamento: De que forma
aplicativos educacionais, analisados durante uma formação de futuros professores, podem trazer
contribuições para o estudo de conteúdos gerais e específicos de Língua Portuguesa?
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A presente pesquisa, fruto de um projeto de extensão, tem como objetivo geral compreender
as possíveis contribuições de aplicativos educacionais gratuitos de Língua Portuguesa, analisados
por futuros professores da área durante um momento formativo. Como objetivos específicos, têmse: a) Analisar aplicativos educacionais gratuitos de Língua Portuguesa, conforme apreciação
colaborativa de futuros professores; b) Verificar quais critérios teóricos e práticos foram utilizados
para a escolha dos aplicativos.
Este trabalho busca, portanto, aprofundar as discussões em torno da utilização de aplicativos
educacionais em práticas pedagógicas, com ênfase na Língua Portuguesa. Além disso, almeja-se
trazer contribuições para o estado da arte sobre a temática, por meio do compartilhamento de
experiências que alinharam o estudo de dispositivos móveis e a formação de professores voltadas
para contextos escolares.
FORMAÇÃO DOCENTE E A UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS EM TEMPOS DE
APRENDIZAGEM MÓVEL: ESTREITAMENTO DAS PRÁTICAS
A evolução tecnológica instaurou novas possibilidades no âmbito educacional, permitindo
avanços com o uso de RED no ensino, dentre eles o desenvolvimento da coordenação motora,
atenção e memória (MACHADO, 2016). Observa-se, assim, uma relação que se configura entre a
cultura escolar e a cultura digital, mesclando ferramentas hipermidiáticas àquelas tradicionalmente
trabalhadas em sala de aula.
Nessa conjuntura digital, os dispositivos móveis demonstram uma presença expressiva nas
práticas sociais. À luz disso, Morais et al. (2017) afirmam que os dispositivos móveis têm uma
função imprescindível na forma como os sujeitos acessam e compartilham os conhecimentos.
Dentro dessa seara, o uso dos dispositivos móveis com fins educacionais vem crescendo
progressivamente, tendo em vista atender as demandas específicas da atualidade em termos de
interação.
Dentro desse viés, Lima (2015) considera a relevância da aprendizagem mediada pelos
dispositivos móveis, nas quais as contingências desse processo possibilitam componentes benéficos
� aprendizagem colaborativa dos discentes, tanto no ambiente escolar como fora dele. O
progressivo aumento do uso de dispositivos, como laptops e smartphones, assinala fatores
significativos da web 2.0, possibilitando diálogos e interações, bem como liberdade aos usuários de
usufruí-los em qualquer espaço e tempo, tendo em vista que a delimitação física não demarca
necessariamente as ações dos sujeitos. Segundo Pontes (2011), esse contexto proporciona modernos
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processos de socialização, possibilitando que os alunos sejam autores em relação ao acesso às
informações e no processo de construção da aprendizagem.
Em meio às discussões sobre a temática, é oportuno enfatizar que o conceito de
aprendizagem móvel surgiu nas últimas décadas com a expressividade dos dispositivos móveis. No
entanto, ela sempre ocorreu por meio da utilização dos livros e de outras tecnologias impressas
usadas em ambientes e horários flexíveis. Saccol et al. (2011) afirmam que a aprendizagem móvel
foi ampliada com o avanço das TIC, por meio das suas características que favorecem a
portabilidade, a comunicação e a interação.
Nesse cenário de possibilidades dos dispositivos móveis, têm-se os aplicativos educacionais,
que trazem contribuições para as discussões em torno da aprendizagem móvel. Segundo Lima
(2015), os aplicativos potencializam a aprendizagem móvel a partir das variedades de
entretenimento, acesso à informação, podendo servir de elo para o ensino e para a aprendizagem.
Aliados à aprendizagem móvel, os aplicativos podem se constituir ferramentas de exploração de
conteúdos do componente curricular. Os alunos, dessa maneira, podem manipular ferramentas
usualmente conhecidas por eles, ampliando o repertório de saberes e vivências institucionalmente
escolarizadas.
A progressiva evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC),
sobremaneira, promove transformações no relacionamento entre as pessoas e o seu meio, tornando,
dessa forma, essencial que os educadores aperfeiçoem os seus conhecimentos a respeito das
diferentes habilidades necessárias para o uso de recursos digitais em suas áreas específicas. Frente
ao constante avanço das TIC no contexto escolar, a relação entre o papel do professor e os
dispositivos móveis constitui-se um movimento que precisa ser aprofundado. Para isso, as ações
metodológicas em curso devem se sustentar em práticas pedagógicas sólidas, fundamentadas em
estudos e reflexões individuais e coletivas.
Ainda no final do século passado, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) discorreram
sobre problemas reais que devem ser vencidos, ao propor mudanças nas práticas que ainda
centralizam o ensino em estratégias mecânicas e sem significado para o aluno (BRASIL, 1997).
Percebe-se, desse modo, que existe uma latente necessidade de rever os conteúdos e as
metodologias usadas na educação escolar que englobam a formação docente, incluindo, nesse
emaranhado de discussões, as tecnologias digitais.
Nesse contexto, a inserção das TIC na educação atua como um elemento facilitador do
processo de inovação tão discutido atualmente, que também repercute na qualidade da formação
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inicial e continuada. Segundo Lapa e Lacerda (2017), a inclusão e a apropriação das TIC nos
processos educacionais não devem ser relacionadas unicamente à disposição dos equipamentos,
pois o uso fragmentado e descontextualizado das TIC no cenário escolar não garante as mudanças
necessárias no campo pedagógico.
A integração das tecnologias digitais na educação e o seu êxito nas práticas pedagógicas
estão relacionados diretamente à formação docente, como forma de permitir a apropriação dos
recursos por toda comunidade educacional. Desse modo, as formações docentes propiciam
conhecimentos teóricos e práticos acerca do uso das TIC que trazem, ao mesmo tempo, a facilitação
do processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos curriculares e da própria metodologia com
uso das TIC.
Frente às possibilidades ofertadas pelos dispositivos móveis no âmbito educacional, alguns
entraves que dificultam o seu uso são percebidos. De acordo com Ribeiro (2013), a inserção dos
dispositivos móveis na escola perpassa uma resistência por parte dos docentes e do sistema de
ensino como um todo. Nessa esfera, é importante entender que, embora alguns documentos
normativos estimulem o uso das TIC por professores e alunos, a legislação de algumas unidades da
federação impede o uso desses dispositivos em salas de aulas, dificultando a sua plena inserção.
Nesse sentido, é preciso que pesquisas reflitam de forma mais expressiva sobre a relevância
dos dispositivos móveis na sociedade e, sobremodo, no contexto escolar. Conforme pontuam
Marçal et al. (2005), a aprendizagem móvel facilita a consulta de informações pelo acesso rápido e
flexível à Internet e viabiliza registros de fotos, áudios e vídeos, ampliando as metodologias de
aprendizagem formal e informal. Para isso, o uso dos dispositivos móveis precisa ser amparado,
segundo Nascimento e Filho (2016), na mediação entre docentes e metas pedagógicas coerentes no
contexto discente. Essa vinculação reafirma a necessidade de um uso contextualizado das TIC por
meio da formação docente prévia, que se constitui uma peça fundamental no emaranhado digital.
A seguir, os procedimentos metodológicos da pesquisa serão apresentados.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo foi realizado no âmbito de um projeto de extensão que trata da
catalogação de aplicativos educacionais de Língua Portuguesa, com base em critérios pedagógicos e
técnicos de seleção. A investigação teve uma abordagem qualitativa, com caráter descritivo e
interpretativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994) e buscou aprofundar as discussões em torno do uso de
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aplicativos educacionais em práticas pedagógicas, com destaque para a área de Língua Portuguesa.
Além disso, buscou-se apresentar um estudo dos aplicativos previamente catalogados em uma
formação inicial de professores, apresentando-lhes os resultados do projeto de extensão em
andamento.
A pesquisa compreendeu a oferta de uma oficina para 12 (doze) alunos do curso de
Licenciatura em Letras, de um Instituto Federal (omisso para submissão). A oficina abrangeu a
apresentação e a análise de aplicativos educacionais de Língua Portuguesa da plataforma Play
Store, voltados para o ensino e para a aprendizagem. As ações realizadas na oficina foram as
seguintes: 1) Apresentação teórica sobre os dispositivos móveis na sociedade; 2) Estudo de critérios
de seleção de aplicativos educacionais, incluindo, aspectos técnicos e pedagógicos de busca e
análise; 3) Análise colaborativa, realizada pelos futuros professores, de aplicativos educacionais
gratuitos encontrados na Play Store.
A primeira ação consistiu de uma contextualização inicial sobre a temática, feita por meio de
uma explanação teórica que envolveu o conceito de “aprendizagem móvel”, bem como discussões
que perpassaram a formação docente e desafios para o século XXI. Além disso, alguns projetos de
pesquisa e de extensão que trabalham os dispositivos móveis foram apresentados, tendo em vista o
compartilhamento de experiências.
A segunda ação envolveu a apresentação e a discussão de critérios de busca e seleção de
aplicativos educacionais para a plataforma Play Store, de acordo com aspectos pedagógicos e
técnicos. Alguns deles foram usabilidade, compatibilidade, elementos audiovisuais, fundamentação
pedagógica e conteúdo. Cabe aqui ressaltar que os critérios destacados foram sistematizados no
cerne do projeto de extensão que deu origem à oficina. Como critério subsequente, apresentou-se a
BNCC para a Língua Portuguesa, caso os participantes quisessem considerá-la como critério futuro
em suas pesquisas.
A terceira e última ação englobou o momento prático, no qual os participantes foram
divididos em grupos e cada um deles pesquisou e selecionou um aplicativo educacional que poderia
contribuir para a aprendizagem. Os cursistas foram orientados a buscarem os aplicativos na Play
Store e, a partir disso, explorarem as possibilidades dos recursos em sala de aula. Nesse momento,
os grupos foram norteados por duas perguntas centrais: Como o aplicativo educacional pode ser
usado para o ensino e para a aprendizagem? Quais critérios de seleção o grupo utilizou? Após as
buscas, os grupos apresentaram os aplicativos selecionados, explicando os critérios discutidos entre
eles no momento da busca e da seleção. A figura 01 apresenta dois grupos em suas apresentações.
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Para apreciação dos dados apurados, utilizou-se como instrumentos de coleta, a observação
participante, diário de campo, registros fotográficos e os discursos dos sujeitos, analisados durante
as apresentações. Buscou-se, com isso, avaliar a percepção e a motivação apresentadas pelos
participantes para o uso dos aplicativos educacionais como recurso didático em suas futuras práticas
em sala de aula. Utilizou-se, ainda, como base para a análise dos dados, a confrontação entre teoria
e prática inter-relacionada durante a formação oferecida e de que maneira os participantes as
convergiram na oficina.
Na seção posterior, os resultados serão discutidos, relacionando-os aos objetivos.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir das ações da formação e dos dados reunidos por meio dos instrumentos de coleta,
tornou-se possível averiguar as análises colaborativas realizadas pelos participantes concernentes
aos aplicativos educacionais selecionados. É válido considerar que as análises, por conta do tempo
limitado da oficina, foram breves, porém trouxeram importantes aspectos pedagógicos e técnicos
observados a partir das diversidades de olhares dos professores em constituição.
Nesse sentido, os aplicativos educacionais escolhidos foram seis: 1) Kahoot; 2) Google
Classroom; 3) Duolingo; 4) Speaky: Intercâmbio de Línguas; 5) Conjugação de Verbos Offline; 6)
Quiz de Português, todos disponíveis gratuitamente na Play Store.
O primeiro aplicativo, Kahoot, é um recurso que trabalha perguntas que podem ser inseridas
no aplicativo e os usuários podem respondê-las simultaneamente. Ao final, ele apresenta um
ranking da rodada. O segundo aplicativo, Google Classroom, possibilita a criação de turmas, a
distribuição de tarefas e a comunicação entre professores e alunos. O terceiro aplicativo, Duolingo,
favorece a aprendizagem de diferentes línguas.
O quarto aplicativo, Speaky: Intercâmbio de Línguas, possibilita experiências gratuitas de
intercâmbio. O quinto aplicativo, Conjugação de Verbos Offline, apresenta a conjugação de verbos
da Língua Portuguesa em diferentes tempos e modos verbais. O sexto aplicativo, Quiz de
Português, traz perguntas e respostas em níveis sobre a Gramática e regras gerais de construção
textual, como coerência e coesão.
De acordo com orientações dos formadores da oficina, os aplicativos selecionados deveriam
ser oriundos da Play Store e deveriam ser de Língua Portuguesa, a fim de garantir recursos
acessíveis ao público-alvo, bem como abranger a disciplina de formação dos participantes. Alguns
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grupos optaram pela escolha de aplicativos mais gerais. Apesar disso, estes aplicativos
demonstraram possibilidades amplas de trabalho para conteúdos diversos da disciplina, dependendo
do planejamento pedagógico dos professores.
Desse modo, a análise dos participantes, então, foi a seguinte: Para o primeiro aplicativo,
Kahoot, os participantes consideraram que o professor pode trabalhar com diferentes questões. Para
eles, o recurso, ainda, aborda a questão da competitividade, com o ranking das questões, um
aspecto atraente para os alunos. Para o segundo aplicativo, Google Classroom, os cursistas
apontaram que o aplicativo favorece a troca de conhecimentos entre os alunos e os professores,
mesmo à distância. Para o grupo, o professor pode inserir informações no aplicativo, para acesso às
atividades.
Para o terceiro aplicativo, Duolingo, os participantes destacaram que o recurso traz
elementos de gamificação, como recompensas e ranking. Para o grupo, o aplicativo é fundamentado
em uma vertente interacionista, pois proporciona a leitura, a escrita e a escuta, fazendo o usuário
perceber o seu avanço. Para o quarto aplicativo, Speaky: Intercâmbio de Línguas, os participantes
enfatizaram que o RED oferece a opção de conversação para o idioma escolhido. Assim, para o
grupo, o aplicativo proporciona uma imersão na língua, além da troca de conhecimentos acerca das
culturas de outros países.
Para o quinto aplicativo, Conjugação de Verbos Offline, os participantes destacaram que o
recurso aborda um conteúdo que os alunos têm dificuldade durante os estudos formais: a
conjugação verbal. Essa necessidade foi percebida por eles durante momentos de conversa com
alguns alunos. Para isso, o aplicativo traz exercícios que trabalham a conjugação verbal,
oferecendo, ainda, a opção de inserção de verbos específicos pelos alunos, bem como a opção de
favoritá-los. Para o grupo, o aplicativo pode ser usado não só em sala de aula, mas também em
outros momentos de estudo. Os participantes consideraram que o aplicativo é significativo para a
prática pedagógica, pois trabalha a utilização adequada da Língua Portuguesa.
Para o sexto aplicativo, Quiz de Português, os participantes apontaram que o recurso
favorece o trabalho com aspectos gramaticais. Para o grupo, o professor pode trabalhar com o
aplicativo em grupos, a partir de respostas colaborativas das questões. Os alunos podem fazer o
download do recurso em casa, visando a sistematização de algumas questões. Posteriormente, os
discentes podem discutir possíveis dúvidas com o professor, realizando uma sala de aula invertida.
Por fim, para os participantes, os feedbacks trazidos pelo recurso contextualizam os erros e os
acertos, por meio de embasamentos teóricos.
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Observa-se, a partir da análise feita pelos participantes, que a seleção dos aplicativos incluiu,
em apenas dois casos, a abordagem e o estudo de questões imediatas da Língua Portuguesa, como
nos aplicativos Conjugação de Verbos Offline e Quiz de Português, que tratam de temas como
conjugação verbal e gramática. Essa necessidade, segundo os próprios participantes, partiu de
vivências empíricas, nas quais foram constatadas dificuldades quanto ao estudo dos temas em
questão. Percebe-se, em outros cenários, que os aplicativos escolhidos perpassaram a abordagem de
aspectos gerais, mas que, ainda assim, trazem contribuições para os processos de ensino e de
aprendizagem, dentre eles, o Google Classroom. Nesse contexto, as possibilidades oferecidas para o
gerenciamento e para a organização das atividades direcionadas para os alunos foi considerada,
pelos participantes, como uma rica contribuição do aplicativo, evidenciando que eles, como futuros
professores, poderiam considerar a utilização do aplicativo mencionado em suas práticas
pedagógicas.
Em outros momentos, nota-se a apresentação de aplicativos ligados a dinâmicas que podem
favorecer a logística do ensino e da aprendizagem, por meio de um jogo de perguntas e respostas
trazido, por exemplo, no Kahoot, que pode dinamizar o estudo de conteúdos específicos de diversas
áreas de estudo, inclusive, o de Língua Portuguesa. Por fim, em determinados aplicativos,
abrangeu-se a aquisição de fluência em línguas estrangeiras, a partir de recursos que propiciam a
troca de experiências e conhecimentos diversificados e plurais entre diferentes sujeitos. Os
aplicativos selecionados que abordam esta temática, tais como Speaky: Intercâmbio de Línguas e
Duolingo, apesar de não trabalharem com aspectos ligados diretamente à Língua Portuguesa,
compreendem a exploração de aspectos linguísticos, próprios da linguagem como instrumento de
uma construção essencialmente humana.
Dessa maneira, depreende-se que a análise dos aplicativos feita pelos participantes incluiu
critérios pedagógicos fundamentados em concepções teóricas e metodológicas contemporâneas,
como a sala de aula invertida, na relação professor-aluno, trazendo alternativas para a comunicação
e para a interação, nas possibilidades colaborativas de estudo e nos feedbacks dados por meio de
embasamentos teóricos.
Além disso, foram considerados outros aspectos, como a presença de elementos de
gamificação, dentre eles o ranking, como uma forma de engajamento dos alunos que farão uso dos
aplicativos. A teoria trabalhada antes do momento prático de análise dos aplicativos mostrou-se
bem abordada pelos participantes, tendo em vista que os grupos se debruçaram na relação entre os
conteúdos, o público-alvo e a fundamentação pedagógica.
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Observa-se que os participantes não consideraram aspectos técnicos dos aplicativos durante
as suas análises. Infere-se que, nesse momento, os aspectos pedagógicos pareceram ser mais
relevantes para as futuras práticas pedagógicas que serão realizadas em sala de aula e fora dela, por
meio do caráter móvel proporcionado pelos dispositivos móveis. Contudo, é importante destacar
que os aspectos técnicos, embora não tenham sido considerados, mostram-se tão significativos
durante a utilização de aplicativos educacionais quanto os elementos pedagógicos, tendo em vista
que, para o pleno funcionamento dos aplicativos, torna-se necessária a verificação de aspectos
técnicos, como o tamanho e a versão do aplicativo.
A análise colaborativa dos aplicativos, portanto, favoreceu a troca de conhecimentos
teóricos e vivências práticas entre os participantes, possibilitando que eles, como sujeitos em
formação, pudessem estreitar as suas percepções acerca da utilização de aplicativos educacionais
em contextos de aprendizagem. Dessa forma, a oficina alinhou ações conceituais e aplicadas de
maneira inter-relacional, oportunizando o aprofundamento das informações compartilhadas e
discutidas coletivamente, de modo que estas pudessem ser replicadas e aprimoradas em práticas
didáticas posteriores dos professores em formação.
Na seção posterior, serão apresentadas ponderações finais sobre o estudo.
CONCLUSÕES
As experiências vivenciadas pelos participantes durante a oficina procuraram relacionar a
práxis às questões teóricas do campo, objetivando responder �pergunta inicial da pesquisa: De que
forma aplicativos educacionais, analisados durante uma formação, podem trazer contribuições
para o estudo de conteúdos gerais e específicos de Língua Portuguesa?
As ações e as análises dos aplicativos educacionais realizadas pelos futuros professores
possibilitaram interações e práticas técnico-pedagógicas mais multimidiáticas para os conteúdos.
Esse cenário levou ao cumprimento do objetivo geral que foi compreender as possíveis
contribuições de aplicativos educacionais gratuitos de Língua Portuguesa, analisados por futuros
professores da área durante um momento formativo.
A partir do primeiro objetivo específico, que foi analisar aplicativos educacionais gratuitos
de Língua Portuguesa, conforme apreciação colaborativa de futuros professores, verificou-se que os
participantes consideraram as suas vivências anteriores para a seleção e para a análise dos
aplicativos, unindo os conhecimentos discutidos na oficina às experiências vivenciadas em sala de
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aula. Essa correspondência tornou o momento formativo ainda mais significativo, pois demonstrou
a função mediadora e crucial do professor para a análise pedagógica/técnica dos aplicativos,
favorecendo a sua autonomia.
A busca pelo cumprimento do segundo objetivo específico, que foi verificar quais critérios
foram utilizados para a escolha dos aplicativos, demonstrou que os cursistas consideraram os
aspectos pedagógicos, à primeira vista, mais relevantes para as suas futuras práticas pedagógicas
que serão realizadas em sala de aula e fora dela. Durante a busca e a seleção, alguns critérios
pedagógicos que emergiram com mais destaque foram o conteúdo, a fundamentação pedagógica e
os feedbacks dados para os alunos.
Buscou-se, portanto, com esse estudo, desenvolver reflexões relacionadas ao uso de
aplicativos de Língua Portuguesa, aproveitando-se do caráter gratuito, a fim de delinear caminhos
para a inserção destes recursos na sala de aula. Para ações futuras, têm-se como propósito ampliar a
oferta da formação docente, por meio de um curso de extensão.
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ANEXOS
Figura 1. Grupos de participantes apresentando os aplicativos educacionais

Fonte: Dados da pesquisa.

Resumo
Os aplicativos educacionais ganham destaque no fazer contemporâneo à medida que a evolução
tecnológica e os dispositivos móveis adquirem contornos cada vez mais complexos, pois
proporcionam, dentre outras características, a convergência de diferentes mídias em um mesmo
recurso, além da mobilidade e flexibilidade. Assim, este estudo apresenta a análise de aplicativos
educacionais de Língua Portuguesa gratuitos presentes na plataforma Play Store, averiguados durante
uma formação inicial oferecida para graduandos do curso de Letras. Para tanto, foram realizadas as
seguintes ações: 1) Contextualização sobre o uso de dispositivos móveis no âmbito social, perpassando,
ainda, a conceituação de “Aprendizagem móvel”; 2) Apresentação de critérios de análise de Recursos
Educacionais Digitais (RED), considerando-se as particularidades dos aplicativos; 3) Análise de
aplicativos, desenvolvida colaborativamente pelos participantes da formação, com base nas possíveis
contribuições destes recursos para a área de Língua Portuguesa e confrontando-as às bases teóricas
trabalhadas. Constatou-se que a análise dos aplicativos buscou abranger conteúdos do componente
curricular considerados pelos graduandos em suas experiências docentes de extensão como de
dificuldades apresentadas pelos alunos, dentre elas a temática de “Interpretação textual”. Sobretudo, a
análise dos aplicativos propiciou a interlocução entre subsídios teóricos, práticos e reflexivos de uso dos
aplicativos educacionais em uma única formação. Além disso, os futuros professores apontaram que
momentos formativos como o proporcionado deveriam compor a integralização curricular do curso de
Letras de forma sistematizada, tendo em vista que, como professores, eles precisam estar em contato
contínuo com as tecnologias digitais para fins educacionais, em um conglomerado cada vez mais digital
e tecnológico.
Palavras-chave: Formação docente; Tecnologias digitais; Aplicativos educacionais; Língua Portuguesa.
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METODOLOGIAS ATIVAS, TECNOLOGIAS DIGITAIS E A PRÁTICA DOCENTE:
FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO AÇÃO TRANSFORMADORA
Juliana Silva Arruda – UECE
Liliane Maria Ramalho de Castro Siqueira – UFC
Karla Angélica Silva do Nascimento – UECE

INTRODUÇÃO
A diversidade e a disseminação das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC na
sociedade contemporânea têm proporcionado expressivas mudanças no processo histórico, cultural
e social, bem como o educacional, possibilitando a difusão dos recursos móveis (aplicativos, redes
sociais, jogos, objetos educacionais, etc) de naturezas diversificadas. Estes instrumentos, que
facilitam a comunicação e apresentam informações quase que instantâneas aos sujeitos, além das
transformações desses conhecimentos a partir de um contexto, trazem reflexos para a sociedade,
proporcionando uma versão ampliada de significado e possibilitando a interação e o diálogo.
O uso das TIC nos processos educacionais pode gerar autonomia para os atores da educação,
acarretando o desenvolvimento de competências e o compartilhamento do conhecimento, além de
oportunizar aos discentes uma vivência com atividades colaborativas (LIMA; MAIA, 2018).
Essa realidade traz um novo contexto para a educação com destaque para os docentes, haja
vista que as informações em rede, estruturadas por meio dos recursos tecnológicos, não estão
presentes exclusivamente em ambientes físicos, possibilitando transformações e facilidade em seu
acesso. Sendo assim, estas informações apresentam características dinâmicas com origem em
processos como a interação e a comunicação, considerando que são os sujeitos que compartilham o
conteúdo apresentado nas redes. Complementa-se, ainda, que o cenário atual é envolto de
conhecimentos quase imediatos, devido ao avanço da Internet. Dessa forma, torna-se necessário
incentivar uma análise crítica em relação às informações publicadas, além de um processamento
crítico e não apenas a disseminação indiscriminada de conteúdos.
Segundo Saraiva Júnior, Costa e Ferreira (2011), o professor tem o desafio contínuo de
selecionar metodologias de ensino adequadas para proporcionar a construção de conhecimentos.
Aliado a isso, o docente deve gerenciar, juntamente com os alunos, a melhor funcionalidade para
trabalhar os conteúdos advindos da rede, já que essas informações são abundantes e de amplo
espectro, apesar de nem sempre serem verídicas.
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A velocidade e a maneira instantânea com que as tecnologias avançam, principalmente por
meio da web no cenário educacional, mostram-se como contraponto na formação docente, que ainda
não consegue alcançar o mesmo ritmo dessas transformações, apresentando, por vezes, uma forma
limitada de utilizar as TIC pedagogicamente. Não obstante, algumas instituições de ensino
fornecem uma formação ao docente fragilizada por aspectos estruturais ou pedagógicos (CASTRO,
2012).
Pensando nisso, a pesquisa originou-se por meio da seguinte questão: Quais são os reflexos
da utilização de recursos digitais, utilizados por meio de metodologias ativas, à formação de
professores?
A partir desse questionamento, o presente estudo teve como objetivo geral analisar a
influência do uso das metodologias ativas aliado às TIC como recurso na formação do professor
para o uso de recursos digitais, relacionando as práticas educacionais e às metodologias ativas à luz
de temas sustentáveis. Como objetivos específicos, estabelece-se: 1) Relacionar as metodologias
ativas às diferentes áreas de atuação de participantes de um curso de formação de forma
interdisciplinar, a partir do tema sustentabilidade; 2) Avaliar as possíveis contribuições do curso
para a formação docente.
Os benefícios dessa pesquisa estão centrados em ações reflexivas em torno dos processos de
aprendizagem mediados pelas TIC. A relevância deste estudo pode ser comprovada pela
necessidade de apresentar contribuições para o processo de formação docente, por meio da inserção
das metodologias ativas com o uso das TIC como recurso mediador. Além disso, como forma de
compartilhamento dos produtos desenvolvidos, esta investigação também apresenta os trabalhos
concebidos pelos cursistas no curso.
O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO RECURSOS E ESTRATÉGIAS NA
FORMAÇÃO DOCENTE
A utilização das TIC pode ser um fator de motivação para a constituição do conhecimento.
Desse modo, essas tecnologias devem ser consideradas como ferramentas de base pedagógica, as
quais podem ocasionar atitudes modernas, ações inovadoras e posturas comunicativas. Sendo assim,
as atividades interativas com as TIC podem proporcionar a participação ativa na aprendizagem, por
meio de trabalhos coletivos.
Os recursos digitais, utilizados como recurso no desenvolvimento do processo de ensino e
de aprendizagem, são citados diversas vezes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A
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BNCC é um documento nacional que descreve o conjunto de normatizações e aprendizagens
essenciais que os educandos devem construir durante sua permanência na Educação Básica,
trazendo reflexos também para o Ensino Superior (BRASIL, 2017). O estudo desse documento e o
desenvolvimento das novas metodologias, além do avanço das TIC, iniciou uma preocupação em
formar professores para facilitar a concepção de ações e posturas ativas junto aos alunos.
Para Pesce, Lima e Bunzen Júnior (2012), o novo cenário brasileiro, alicerçado em políticas
públicas que enfatizam a utilização das TIC a partir do seu caráter pedagógico, ampliou os estudos
no contexto das licenciaturas e da prática docente. Perante essa realidade, os docentes devem
superar vários desafios em meio ao processo de ensino e de aprendizagem, dentre eles: o
entendimento das possibilidades metodológicas e pedagógicas proporcionadas pelos recursos, a
compreensão da importância de competências, habilidades e ações dos discentes, além da estrutura
e do currículo, ainda muitas vezes cristalizado, das escolas e das universidades brasileiras. A
inclusão digital está inserida no cenário social de práticas educativas, portanto, essa deve ser
refletida e discutida (SANTIAGO; NASCIMENTO; SAMPAIO, 2016).
Rodrigues, Oliveira e Silva (2011) complementam que um planejamento pedagógico e uma
organização na execução das atividades com inclusão das TIC devem ser implementados, para que
estas sejam utilizadas em toda sua potencialidade. Nesse contexto, inúmeras oportunidades de
compartilhamento podem ser concretizadas, favorecendo a interação, a troca de conhecimento e a
própria aprendizagem.
Nascimento e Castro-Filho (2015) consideram que a Internet, por meio dos dispositivos
móveis como smartphones e tablets, possibilita a autoria e a criatividade, com a promoção da
participação, do compartilhamento e dos diálogos. Nessa conjuntura, alinha-se a utilização das
metodologias ativas e das tecnologias digitais ao que a BNCC discute a respeito do uso e da
compreensão significativa e reflexiva das TIC em diferentes práticas educacionais. Para isso, é
preciso que os docentes compreendam esta utilização.
AS METODOLOGIAS ATIVAS E O USO DAS TIC: UMA INTERAÇÃO FACILITADORA
PARA OS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM
A utilização das tecnologias digitais como recurso tem ocasionado mudanças nos cenários
educacionais. Assim, as metodologias precisam caminhar conjuntamente com essas transformações,
embora Peixoto (2016) ressalte que estas ainda apresentem aspectos fortemente tradicionais. Nesse
sentido, as metodologias ativas são práticas progressistas e são uma alternativa de mudança ao
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ensino pragmático, em vista de trazer possibilidades de autoria para os alunos. Essas práticas
pedagógicas inovadoras envolvem maior atividade discente e participação em seu processo de
aprendizagem.
O contexto no qual o aluno atua de forma ativa se contrapõe às metodologias tradicionais,
em que se destaca a postura passiva, permeada pela centralização do saber na figura do professor
(BARBOSA; MOURA, 2013). Para tanto, as metodologias ativas estão sendo disseminadas nas
instituições de ensino, possibilitando experiências inovadoras e diferenciadas (DIESEL; BALDEZ;
MARTINS, 2017).
Moran (2015) considera que as metodologias de ensino são eixos que direcionam as
atividades educacionais e que se efetivam em ações, teorias e métodos objetivos, particulares de
forma diversa. No curso desenvolvido nesta pesquisa, foram apresentadas diferentes tipificações de
metodologias ativas, em destaque para: ensino híbrido, sala de aula invertida e aprendizagem
baseada em projetos.
O ensino híbrido tem como base a mescla de diferentes ações pedagógicas, sejam elas
físicas, virtuais, presenciais e semipresenciais, abrangendo diversos momentos de aprendizagem em
diferentes grupos. Tem-se como característica o planejamento flexível e sem rigidez de horários ou
locais. Já a sala de aula invertida tem como meta a alteração do contexto presencial de ensino, no
qual o aluno possa acessar os conteúdos antes da apresentação da aula. E a aprendizagem baseada
em projetos desenvolve-se a partir do foco na constituição do conhecimento mediado por um
período de estudo e pesquisa, tendo como meta responder a um questionamento que envolve um
desafio sem respostas óbvias e com necessidade de uma interação maior de conhecimentos.
Segundo Imbernón (2005), no processo educacional, o professor deve agir como mediador,
possibilitando e facilitando a autonomia dos estudantes. Sendo assim, a principal meta do processo
de ensino e de aprendizagem deve ser proporcionar que os alunos sejam mais livres, críticos,
criativos e autônomos. Em paralelo, a própria instituição de ensino pode possibilitar a formação
contínua, ou seja, o professor se capacita em seu local de trabalho. Essa dimensão pedagógica
também pode auxiliar o processo de formação docente sobre as metodologias ativas.
O uso dessas metodologias possibilita a socialização e o compartilhamento de
conhecimentos. Esses são aspectos que podem ajudar os docentes na apresentação de conteúdos
teóricos associados às mais variadas atividades colaborativas, proporcionando-lhes a vivência da
sua própria prática e servindo de apoio para seu planejamento, causando uma maior aproximação
com o corpo estudantil, facilitando a relação professor/aluno.
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Valente (2014) ressalta que a utilização das TIC pode diminuir a evasão e o índice de
reprovação. Isso porque as atividades interativas, com suporte das metodologias ativas e com o uso
das tecnologias digitais, podem ser vistas como recursos dinâmicos que proporcionam a
participação ativa na aprendizagem, por meio de trabalhos coletivos. Essas ações podem contribuir
para a formação acadêmica, profissional e pessoal dos docentes, trazendo-lhes novos parâmetros
para a sua práxis em sala de aula.
Em consonância, Moran (2015) considera que os objetivos do processo educacional e
profissional docente devem estar atrelados às metodologias pedagógicas. Assim, o amplo escopo de
metodologias ativas fornece alternativas para que os educadores, mediante sua prática pedagógica,
formem alunos com posturas críticas e autônomas (COETZEE; SCHMULIAN, 2012). Nesse
sentido, as metodologias ativas podem potencializar a aprendizagem por meio de estímulos ao
pensamento crítico. Essas metodologias, com o suporte das tecnologias digitais, podem propiciar a
responsabilidade na construção do conhecimento, criatividade e produção colaborativa.
Sondermann, Baldo, Frizzera, Nascimento, Cassaro, Resstel (2017) ressaltam que, a partir
dos estudos de Freire (1996) e Vygotsky (1994), o aprendente passou a ser visto como um sujeito
ativo do processo de ensino e de aprendizagem. As metodologias ativas demonstram, portanto, ser
um modelo de ensino que faz com que os alunos relacionem as atividades aos problemas da
realidade considerados significativos. Os autores consideram ainda que há um crescimento em
relação �aplicação das metodologias ativas, centrando o rumo do processo de ensino e de
aprendizagem no aluno ativo. Esse desenvolvimento faz com que se repense os recursos e as
estruturas educacionais, proporcionando um avanço e um meio de integração de espaços e tempos.
Assim, as metodologias ativas são vistas como estratégias positivas nas formações docentes,
principalmente, por trazer atividade para o aluno, tornando-o motivado.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa teve abordagem de natureza qualitativa e de caráter descritivo, cujo objeto de
estudo é o campo que, no caso, é o curso ministrado em um Congresso de Educação e Tecnologias.
Essa abordagem apresenta como as observações e as ações foram analisadas e interpretadas. As
hipóteses surgem no momento em que o estudo se desenvolve, tendo como propósito principal a
construção do conhecimento e não somente a emissão de opiniões. Assim, todo o contexto
metodológico da investigação foi desenvolvido visando a inserção do conhecimento prático das
metodologias ativas junto aos participantes desse referido curso.
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O curso envolveu 25 (vinte e cinco) docentes de diversas áreas: Física, Matemática,
Enfermagem, Pedagogia, Biologia, Geografia, Fisioterapia, Sociologia, Administração, Informática,
Letras e Língua Estrangeira. Essa diversidade possibilitou o caráter interdisciplinar do curso, por
meio de diferentes olhares.
As fases foram desenvolvidas da seguinte forma: 1) Discussão das características docentes
contemporâneas e a mudança do contexto educacional permeado pelas TIC; 2) Apresentação dos
conceitos e tipificação das metodologias ativas; 3) Demonstração de situações reais do uso de
metodologias ativas; 4) Análise de forma compartilhada, abrangendo o mapeamento de uma
disciplina com a utilização de metodologias ativas e recursos digitais, a partir de discussões entre o
grupo e as formadoras; 5) Vivência prática e apresentação de um planejamento com uso de
metodologias ativas. Nesta fase, foram desenvolvidos mecanismos, por meio do planejamento de
uma aula com recursos digitais, tais como Google Drive, slides, redes sociais e vídeos. Ao final, os
cursistas realizaram uma autoavaliação e uma análise do curso, por meio de um formulário on-line,
bem como deram depoimentos informais a partir de uma roda de conversa.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O objetivo do curso foi desenvolver metodologias ativas com o uso de recursos digitais
junto a professores de áreas diversas. Para tanto, foram propostas vivências voltadas à prática
digital e crítica e que, consequentemente, chegassem aos alunos, perpetuando-se por toda
sociedade. O conteúdo foi estabelecido a partir de temas envolvendo a Cidadania Planetária e a
Consciência social e sustentável. A escolha do tema deu-se pela facilidade de relacionar o caráter
interdisciplinar dos conteúdos.
No formulário de sondagem, quando questionados sobre a interdisciplinaridade, TIC e
metodologias ativas, 87,5% dos participantes acharam que conseguiriam trabalhar com os colegas;
4,5% revelaram impossibilidade devido à postura educacional; 4,5% disseram não ter tempo para
planejar e 4,5% argumentaram que o currículo da instituição não permite. Esses dados justificam a
necessidade do curso, pois os docentes têm interesse em trabalhar com as novas metodologias e as
tecnologias com ajuda dos colegas (87,5%).
A metodologia envolveu a elaboração de um plano de aula com as metodologias ativas com
viés interdisciplinar. O desenvolvimento dos planejamentos transcorreu de forma colaborativa,
utilizando recursos digitais, como: smartphones, notebooks e laptops. Essa metodologia favoreceu o
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desenvolvimento de práticas e mudanças de posturas, visto que eles construíram seus próprios
conhecimentos (MORAN, 2015).
Quando questionados sobre o uso das TIC em sua prática, grande parte dos educadores
(91,7%) afirmou utilizá-las para acessar o e-mail e as redes sociais e, apenas, 17% afirmaram o uso
em seu planejamento educacional. Esses dados evidenciam a necessidade de serem ofertados mais
cursos de formação para o conhecimento docente acerca das possibilidades de uso das TIC para a
facilitação dos processos educacionais.
Em relação ao uso das tecnologias digitais na educação, os docentes consideraram que as
TIC devem ser utilizadas. Desse total, 83,3% acham o uso “muito positivo” e 16,7% qualificam
como “positivo”. Entende-se que, embora alguns deles ainda utilizem as TIC apenas para a
apresentação de slides, por exemplo, a maioria compreende a importância das TIC na educação
como um suporte que pode facilitar os processos de ensino e de aprendizagem, mudando posturas
de professores e alunos.
Os projetos desenvolvidos pelos participantes demonstraram músicas internacionais para o
estudo de línguas estrangeiras e conteúdos motivadores como charges, reportagens e tirinhas. Vale
destacar que todo o material foi produzido por meio de slides e de buscas na web. Além disso, os
grupos propuseram a elaboração de projetos, o desenvolvimento de cartilhas eletrônicas educativas
e, ainda, a produção de brinquedos utilizando a plataforma Pinterest e a elaboração de podcasts e
um vlog.
Os projetos apresentados demonstraram um caráter interdisciplinar, abordando o tema
cidadania planetária em diversas disciplinas, além de utilizar os recursos tecnológicos em seu
desenvolvimento. Um dos grupos, por exemplo, utilizou charges e músicas que abordaram a seca e
o uso consciente e sustentável da água, abordando o caráter interdisciplinar dos componentes do
grupo, formado por profissionais das áreas da saúde, matemática e educação. Nesse sentido, a
metodologia trabalhada durante o curso ofertado, vivenciada pelos docentes, envolveu diferentes
estratégias que os alunos podem vivenciar em práticas sustentáveis dentro da escola.
Ao final, um formulário de avaliação do curso foi aplicado. A relevância do uso das
metodologias ativas ficou evidenciada, visto que 92,3% avaliaram como positiva a metodologia
adotada pelas formadoras. A maioria dos cursistas julgou adequada a metodologia adotada e 7,7%
gostariam de um aprofundamento maior em relação aos tipos de metodologias ativas e temas
sustentáveis. Sobre os pontos positivos do curso, foram destacados: a relação entre a teoria e a
prática; a experiência na área de docência demonstrada pelas proponentes, a qual enriqueceu o
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momento formativo; a objetividade e a clareza das facilitadoras; o curso de pequena duração, tendo
em vista que foi possível conhecer as metodologias ativas, pondo-as em prática de forma eficaz e,
ao mesmo tempo, eficiente. A seguir, tem-se o depoimento de um dos participantes, que evidenciou
algumas contribuições do curso oferecido: “[...] pudemos conhecer outros participantes e pensar em
conjunto sobre como aplicar metodologias ativas usando temas sustentáveis na nossa sala de aula,
além de compartilhar o material com os participantes (Prof. A)”.
Outros aspectos que os participantes consideraram relevantes foram a metodologia utilizada,
os temas sustentáveis e a interdisciplinaridade. Essa avaliação comprova que os docentes
demonstram a necessidade em trabalhar essas temáticas. As metodologias ativas também foram
citadas, representando a urgência na adoção de novas estratégias de ensino no processo educacional.
A partir das discussões e dos depoimentos dos cursistas, percebe-se que o curso atingiu seu objetivo
inicial. Além disso, considera-se que essas metodologias se configuram um tema de interesse
comum no meio docente, quanto ao aprofundamento de práticas de ensino.
Para tanto, destaca-se a necessidade das metodologias e dos recursos tecnológicos para fazer
emergir a motivação e o interesse dos participantes pelo curso. Assim, os estudos de Pimenta (2009)
são oportunos, tendo em vista que consideram a formação docente a partir da interação com
diferentes conhecimentos. Essas interações provocam ações críticas e saberes do conhecimento
específico, além de possibilitar uma aprendizagem mais significativa, incidindo na formação
continuada do professor. Logo, considera-se que este trabalho pode contribuir para a melhoria do
ensino, ao apresentar e descrever uma formação que envolve o fortalecimento da autonomia, ao
mesmo tempo que propicia aos professores habilidades para a tomada de decisão.
A partir da metodologia trabalhada e do corpo teórico discutido no curso, além dos
depoimentos dos participantes e das atividades práticas em grupo, foi possível perceber que a
metodologia adotada no curso ofertado, já baseada em metodologias ativas, facilitou o engajamento,
a participação e a aprendizagem dos cursistas.
CONCLUSÕES
Este estudo tem como base pesquisas que objetivaram discutir situações didáticas que
possibilitassem a constituição de saberes docentes para o uso das metodologias ativas, a partir do
uso de tecnologias digitais. Buscou-se, ainda, analisar a influência do uso das metodologias ativas
aliado às TIC como recurso na formação do professor para o uso de recursos digitais, relacionando
as práticas educacionais e às metodologias ativas à luz de temas sustentáveis. Isso porque as
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metodologias ativas podem potencializar os processos de ensino e de aprendizagem, bem como
facilitar o dia a dia da práxis docente, acarretando novas alternativas para a formação continuada do
professor.
O curso favoreceu experiências que possibilitaram maiores interações e práticas dos
participantes, por meio de atividades envolvendo vivências sustentáveis em um contexto
interdisciplinar. A função exercida pelas proponentes explicitou o papel crucial de mediação do
professor, ao promover momentos de reflexão e diálogo junto aos cursistas, proporcionando
situações desafiadoras e a mudança da postura docente. Comprova-se, por meio dos resultados
trazidos, que os cursistas saíram da posição de expectadores para a de atores, desenvolvendo planos
de aulas e dando sugestões de materiais. Esses momentos empíricos possibilitaram o surgimento da
autonomia.
O tema trabalhado, no caso a sustentabilidade, por ser atual e discutido no meio educacional,
social e cultural dos professores, também criou esse ambiente propício ao desenvolvimento e
produção, visto que foi passível de discussões e de questionamentos.
Nesse aspecto, o curso ministrado apresentou como diferencial a vivência dos docentes em
situações baseadas em sua realidade profissional com o uso de novas metodologias e recursos
digitais. Buscou-se, dessa maneira, maximizar a visão desses profissionais, que estão imersos em
disciplinas com caráter mais teórico.
Para pesquisas futuras, sugere-se a ampliação do curso envolvendo outros tipos de
metodologias ativas, além da proposta de utilização de outros recursos tecnológicos com temas
ligados à sustentabilidade, cidadania planetária e responsabilidade social.
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Resumo
A disseminação das tecnologias digitais no atual contexto educacional possibilita diferentes e permanentes
desafios, além de transformações nos docentes e nas instituições de ensino. Nesse sentido, o uso das tecnologias
digitais deve ser aliado a um planejamento e a uma proposta didática, auxiliando os processos de ensino e de
aprendizagem. As formações docentes relacionadas às metodologias ativas proporcionam um desafio ainda
maior, ao tentar romper com a percepção do aluno passivo e receptor do conhecimento, ao passo de torná-lo,
cada vez mais, um protagonista da sua aprendizagem. Nesse contexto, o professor reveste-se de uma
responsabilidade ainda mais complexa ao implementar as metodologias ativas em sua práxis docente, tendo as
tecnologias digitais como estratégia em sua didática de ensino. Assim, esse estudo teve como objetivo analisar a
influência do uso das metodologias ativas aliado às TIC como recurso na formação do professor para o uso de
recursos digitais, relacionando as práticas educacionais e às metodologias ativas à luz de temas sustentáveis. A
pesquisa teve abordagem de natureza qualitativa e de caráter descritivo, cujo objeto de estudo é o campo que, no
caso, é um curso de formação desenvolvido em um congresso na área de educação e tecnologia. Os dados foram
analisados a partir da participação docente, dos projetos produzidos durante o curso e da análise de formulários
do Google Drive, com o perfil dos cursistas e a avaliação do curso. Os resultados destacaram momentos em que os
recursos digitais, aliados às metodologias ativas, mostraram-se como ferramentas mais dinâmicas para a didática
docente, além de terem promovido ações que envolveram criatividade, facilitando a emergência de autoria dos
participantes nesse processo.
Palavras-chave: Formação docente; Tecnologias digitais; Metodologias Ativas.
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Resumo
Neste painel são apresentados trabalhos que enfatizam aspectos concernentes à formação de
professores e trazem presente as tecnologias digitais (TD)como recursos que não podem ficar ausentes
das escolas e do mundo acadêmico pois estão tão arraigadas na vida das pessoas, que não se pode
ignorar as possibilidades que esses recursos trazem ao aprendizado. Curiosamente, quanto maior é o
avanço de novas tecnologias, com o consequente barateamento de preços, e mais acessibilidade à
tecnologias móveis e portáteis mais precários são os resultados obtidos pelos estudantes brasileiros da
Educação Básica. Percebe-se a importância da formação dos professores para o uso pedagógico das
TD, para que conduzam os alunos a refletir e raciocinar sobre o que realizam e não simplesmente se
tornem meros operadores de equipamentos. As tecnologias permeiam as relações, as comunicações
presenciais ou não e invadem a privacidade dos sujeitos. Esses fatores que influem no aprendizado
precisam ser investigados para que sejam conduzidos de forma adequada e direcionados a um
aprendizado de resultados. O primeiro trabalho apresenta uma experiência de formação de licenciandos
em Matemática como preparação para o estágio nos anos finais do ensino fundamental. Os alunos
tiveram experiências na criação de vídeos de Matemática e participaram de um quiz com a utilização do
aplicativo Kahoot, o que motivou os licenciandos a levar esta experiência para os seus estágios. O
segundo trabalho deste painel refere-se a um recorte de uma pesquisa de doutorado que visa
compreender quais as concepções pedagógicas enatuam no observar dos discursos coletivos dos
professores formadores e dos licenciandos em matemática da Universidade Federal da Grande
Dourados - UFGD que sustentam o uso das tecnologias digitais. E por fim, no terceiro trabalho, é
feita uma análise crítica acerca da formação docente entre pares perpassada pela tecnologia, fazendo da
escola um lugar de produção de saberes.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais; Formação de Professores; Educação Básica; Formação entre
pares.
ESTÁGIO EM MATEMÁTICA: AS TECNOLOGIAS AUXILIANDO NO DESAFIO DE
ENSINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
Rozane da Silveira Alves – UFPel

INTRODUÇÃO
Muito se tem escrito sobre a Escola e as mudanças que estão ocorrendo dentro dela, pois os
estudantes que as estão frequentando vêm modificando seus comportamentos, seus costumes, suas
ideias e seus relacionamentos.

A revolução silenciosa que ocorreu ao longo dos anos com a

criação da internet e a possibilidade de conectar as pessoas de todo o planeta trouxe para a Escola
novos desafios.
A internet disponibiliza todo o tipo de informação aos seus usuários, possibilitando que os
estudantes busquem na rede os conhecimentos que têm interesse em conhecer e aprender. Além
disso, as informações podem ser obtidas na internet com imagens, textos, áudios, vídeos, enfim uma
infinidade de mídias permitindo que o usuário encontre a forma mais adequada ao seu perfil de
aprendente.
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Estas informações são buscadas por meio de desktops e notebooks, mas cada vez mais a
tecnologia móvel tem sido utilizada pela facilidade de se carregar em um smartphone a internet na
palma da mão ou no bolso.
Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo em 2019, informa que no
Brasil são utilizados cerca de 230 milhões de smartphones, enquanto o número de computadores,
notebooks e tablets é de 180 milhões. Considerando a população brasileira, existe mais de um
smartphone por habitante (FGV-EAESP, 2019).
Entrar em uma Escola de Educação Básica do norte ao sul do país, permite que se visualize
grupos de estudantes com celulares trocando mensagens nas redes sociais, buscando informações na
internet, publicando selfies, absortos em suas relações virtuais muitas vezes esquecendo o professor
que a frente de uma lousa ensina literatura ou matemática. Eles deixam de questionar o professor e
preferem buscar respostas para suas dúvidas diretamente na rede.
Esta situação representa um grande desafio para alunos das Licenciaturas quando estão na
Escola para realizarem seus estágio com turmas dos anos finais do Ensino Fundamental.
A partir dos relatos dos licenciandos, e buscando analisar alternativas a serem usadas em sua
formação, elaborou-se este trabalho, que apresenta uma experiência com alunos do curso de
Licenciatura em Matemática Noturno da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que realizaram o
estágio em Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental no segundo semestre letivo de 2019
em escolas da rede pública no município de Pelotas. Cabe salientar que no Rio Grande do Sul, os
smartphones são proibidos nas salas de aulas, mas esta restrição não inibe os estudantes que
constantemente se utilizam deste equipamento.
No curso citado, para que os alunos realizem o estágio no Ensino Fundamental, eles cursam
duas disciplinas. A primeira, chamada Trabalho de Campo, prepara o aluno para o estágio,
inserindo-o na escola para conhecer e observar a turma de alunos onde realizará o estágio. Além
disso, o aluno é estimulado a preparar materiais didáticos para serem utilizados durante sua prática
na escola, a partir do aprendizado nas disciplinas de Laboratório do Ensino de Matemática. O
estágio é realizado a partir do quinto semestre, quando o aluno já venceu mais de 50% do currículo,
tendo uma boa base nas disciplinas de Matemática e depois de ter cursado as disciplinas
pedagógicas sobre ensino de Matemática.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

636

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Aparentemente, todos os cuidados foram tomados na elaboração do currículo, pré-requisitos
e diversificação das disciplinas para assegurar que o licenciando esteja bem preparado para entrar
em uma sala de aula dos anos finais do Ensino Fundamental e realize um bom estágio.
Porém, não é isso o que tem ocorrido. Os licenciandos são contundentes em afirmar duas
situações sempre presentes nas escolas onde fizeram a observação e posteriormente o estágio: o
desinteresse dos alunos em aprender Matemática e a pouca frequência dos alunos das escolas no
turno da noite. Esta realidade acaba por fazer com que os licenciandos se sintam desestimulados e
despreparados para lidar com os alunos adolescentes pouco interessados e com os adolescentes e
adultos que pouco frequentam as aulas no turno da noite.
A formação inicial dos licenciandos em Matemática
Como lembram Silva, Santos Neta e Rocha (2014, p. 7) “o professor detém um lugar de
destaque na aprendizagem porque possui uma formação específica, sendo legitimado por sua
formação acadêmica para trabalhar nessa área”. Porém, o professor, embora tenha a formação
específica para trabalhar com seus alunos determinado conteúdo, nem sempre agrega habilidades
para lidar com as tecnologias digitais, as quais seus alunos em sua maioria dominam.
Dúvidas, questionamentos? Os alunos buscam diretamente no Google ou Wikipedia, onde
obtêm respostas, nem sempre exatas ou corretas, mas que aceitam sem muitos questionamentos.
Aos poucos, o apoio a ser buscado deixa de ser no professor e passa a ser em fontes da Internet.
Percebe-se, pois, a importância da formação inicial dos professores, onde deveriam receber
mais do que a formação específica da área que irão trabalhar e da formação pedagógica para o
ensino. É imprescindível que os licenciandos aprendam a observar, entender e buscar soluções para
os problemas que se apresentam em cada uma das salas de aula em que trabalharem. Como lidar
com esses jovens desinteressados aos quais lhes cabe ensinar? Não existe uma receita, um guia de
orientação, mas a preparação para o uso das tecnologias e a motivação para seu uso pode ser um
bom começo.
Para Pimenta e Lima (2006, p. 6) muitas vezes “os currículos de formação têm-se
constituído em um aglomerado de disciplinas, isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus
nexos com a realidade que lhes deu origem”. O resultado nessas situações, é que o licenciando
aprende uma série de conteúdos, importantes, porém eles não estão capacitados a integrá-los e
reformulá-los para auxiliá-los em situações problemáticas em sala de aula.
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O que fazer quando o estagiário apresenta na lousa uma explicação sobre os produtos
notáveis, conteúdo de matemática que quando bem entendido auxiliará o estudante na resolução de
problemas durante toda Educação Básica e posteriormente na graduação, e o estagiário observa que
os alunos conversam entre si, consultam seus smartphones, debruçam a cabeça sobre a classe
demonstrando estarem fatigados e sem interesse em prestar atenção na explicação?
Assim, o estágio pode ser o momento de reflexão do licenciando sobre o que está
acontecendo na escola, como irá superar os desafios que se apresentam e o que ainda falta na sua
formação para preparar-se com competência para exercer a profissão de professor. Então, em vez
de considerar o estágio somente como a parte prática do curso, o licenciando deve perceber que
também é finalidade do estágio aproximar o aluno da realidade onde exercerá sua profissão
(GONÇALVES; PIMENTA, 1990).
Zabalza (2014) explica que o estágio é um momento de formação que propicia o encontro do
licenciando consigo mesmo e com o que está envolvido na comunidade escolar: escola, professores,
ideias, estudantes, teoria, profissão entre outros.
Para Pimenta e Lima (2006), a aproximação com a escola e com a comunidade escolar,
permite que os licenciandos percebam as práticas institucionais presentes e as ações e atividades
praticadas por seus profissionais, possibilitando uma melhor preparação para a vida profissional.
Considere-se também que
O processo educativo é mais amplo, complexo e inclui situações específicas de treino,
mas não pode a ele ser reduzido. Parece-nos que, a um certo nível, é possível falar em
domínio de determinadas técnicas, instrumentos e recursos, para o desenvolvimento
de determinadas habilidades em situação. Portanto, a habilidade que o professor deve
desenvolver é a de saber lançar mão adequadamente das técnicas conforme as diversas
e diferentes situações em que o ensino ocorre, o que necessariamente implica a criação
de novas técnicas (PIMENTA; LIMA, 2006, p. 9)

Porém, às vezes, os licenciandos confundem-se acreditando que conhecer práticas utilizando
softwares e ferramentas tecnológicas será suficiente e vai prepará-los para ensinar a jovens e
adolescentes. Mas, como indica Pimenta e Lima (2006), devemos considerar o papel das teorias que
é
o de iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e investigação, que
permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao
mesmo tempo, se colocar elas próprias em questionamento, uma vez que as teorias são
explicações sempre provisórias da realidade.
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COMO ESTIMULAR OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA?
A experiência relatada neste trabalho foi delineada entre a professora orientadora do estágio
e um grupo de nove alunos do curso de Licenciatura em Matemática Noturno da Universidade
Federal de Pelotas.
Imediatamente antes da disciplina de Estágio no Ensino Fundamental, os licenciandos
cursam a disciplina de Trabalho de Campo que se destina a aproximá-los da escola onde estagiarão.
Nesta disciplina, os alunos tem a oportunidade de visitar a escola, conhecer o seu funcionamento,
suas instalações. Além disso cumprem uma determinada carga horaria em observação na turma
onde estagiarão. Observam os alunos, o professor, as relações que emergem nesse contexto, as
falas, as opiniões, o desenvolvimento de atividades realizadas.
Ao encerrar a disciplina de Trabalho de Campo, os alunos entregam um projeto de estágio e
socializam suas observações com a professora e com os colegas. Foi nesta oportunidade que a
professora orientadora notou o desconforto dos licenciandos com a realidade com que se
defrontaram na escola.
Não foram relatados casos de indisciplina e/ou desrespeito com professores, mas sim a total
indiferença dos estudantes com o aprendizado. Também foi relatado que nas aulas do turno da
noite, a evasão é muito alta, os alunos frequentemente saem mais cedo, ou logo após o horário da
merenda. É comum em turmas com 15 a 20 alunos, apenas dois ou três estarem presentes em cada
aula.
A partir desses relatos, considerou-se que um dos fatores que poderiam estimular os alunos
da Educação Básica é a utilização dos smartphones com jogos para reforçar ou aprender o conteúdo
de Matemática.
Embora o uso dos celulares esteja proibido nas escolas gaúchas, seu uso justificado com
atividades de ensino pode ser liberado pela direção das escolas.
Mas em vez de treiná-los como usar aplicativos para usarem em seus estágios, sugeri
algumas oficinas com os licenciandos em que eles seriam estimulados a usar os aplicativos como
simples estudantes em sala de aula. A partir da percepção que eles tivessem do uso do aplicativo
eles poderiam ou não usá-lo em seus estágios, da forma como considerassem mais adequado, e da
forma como se sentissem estimulados. Ou seja, somente a partir das sensações e motivações
sentidas pelos licenciandos como estudantes eles poderiam considerar o uso do aplicativo em seus
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estágios. Portanto, não foi feita nenhuma orientação de como utilizar ou aplicar jogos com seus
alunos. Foi feita uma experiência de construção de atividades usando recursos tecnológicos.
Considerou-se aqui, que somente pessoas motivadas pelo uso das tecnologias e que tivessem
observado o sentido de empregar tecnologias no seu aprendizado poderiam utilizá-las no ensino de
outros. Assim procurou-se aplicar o que Pimenta e Lima (2006, p. 17) indicam como possibilidades
durante o estágio:
O estágio abre possibilidade para os professores orientadores proporem tanto a
mobilização de pesquisas para ampliar a compreensão das situações vivenciadas e
observadas nas escolas, nos sistemas de ensino e nas demais situações, como pode
provocar, a partir dessa vivência, a elaboração de projetos de pesquisa a ser
desenvolvidos concomitante ou após o período de estágio.

Foram realizadas duas oficinas: uma de elaboração de vídeos pelos licenciandos e outra foi a
aplicação de um quiz de conhecimentos gerais com o aplicativo Kahoot. Um quiz é um tipo de jogo
em que são apresentadas questões que testam o conhecimento do participante em um determinado
assunto.
OFICINA SOBRE VÍDEOS
A proposta feita aos alunos foi que cada um criasse um roteiro sobre um conteúdo
matemático que pudesse ser apresentado em desenhos e que a partir de somente oito desenhos
distintos a história fosse contada.
Os desenhos, bem simples em preto e branco, seriam filmados em sequência e seriam
acrescentados áudios de diálogos, fundo musical e efeitos para a montagem de uma pequena
história.
Inicialmente, os desenhos foram feitos por um bolsista do curso de Cinema de Animação
que trabalha em um projeto de pesquisa sobre uso de animação no ensino de Matemática. Dois
alunos da turma que desenham muito bem colaboraram com o bolsista para que os desenhos fossem
todos feitos.
A gravação dos diálogos foi feita pelos próprios alunos com auxílio do bolsista e alguns
chegaram a trazer os filhos para fazerem as vozes de crianças no vídeo. Os vídeos foram editados
pelo bolsista e publicados no Youtube.
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As aulas eram realizadas as sextas a noite das 19h às 22h. No início do semestre os alunos
queriam terminar as atividades o mais cedo possível para irem para casa após uma semana de
trabalhos e estudos. Mas, durante a gravação dos vídeos as aulas foram muito agradáveis, enquanto
uns ensaiavam os diálogos, outros gravavam os arquivos de áudios, e alguns dos alunos por terem
uma performance divertida foram solicitados a colaborar em quase todos os vídeos. Muitas vezes os
alunos ficaram além do horário para terminarem os vídeos.
Foram elaborados nove vídeos que podem ser assistidos nos links indicados no Quadro 1,
apresentado após as referências.
O objetivo desta oficina foi mostrar aos alunos que mesmo sem nenhum conhecimento
prévio e com poucos recursos, eles poderiam elaborar vídeos sobre conteúdos de Matemática. Mais
importante que o produto final, o vídeo, que eles poderiam utilizar com seus alunos, foi o processo
de descobertas e criação.
OFICINA SOBRE KAHOOT
A oficina foi apresentada por um aluno do curso de Matemática que atua como bolsista no
projeto de extensão Rede Colabora, coordenado pela professora orientadora da turma de estágio. O
bolsista preparou um quiz com 15 questões de conhecimentos gerais e convidou os estudantes a
participarem. Neste dia, estavam presentes também alunos do curso de Licenciatura em Matemática
diurno. E todos participaram ativamente do jogo.
O bolsista orientou os participantes a fazerem download do aplicativo em seus celulares, e
como acessar o jogo informando o código numérico (PIN) relativo ao quiz que foi criado com
antecedência. Foi explicado também que cada uma das questões seria mostrada na tela de projeção
e os alunos teriam um tempo para respondê-la. No término do tempo de cada questão era
apresentado na tela a resposta correta e o número de acertos dos participantes. Foram muitas
risadas, alunos auxiliando uns aos outros, e a aula foi bem descontraída.
Nesta oficina o objetivo era trabalhar de forma lúdica determinado conteúdo, mostrar aos
alunos como eles se sentiriam participando de um jogo de forma colaborativa. Não houve a
preocupação de ensiná-los a usar o Kahoot, mas sim fazê-los experimentar o jogo.
Nas aulas que se seguiram às oficinas, os alunos avaliaram os recursos tecnológicos
trabalhados nas oficinas e a partir das dúvidas apresentadas eles foram orientados em como utilizálos.
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RESULTADOS E CONCLUSÕES
Os alunos avaliaram muito bem as oficinas e cada um utilizou as experiências da forma
como as considerou adequadas. O importante não foi treiná-los para usar as tecnologias com seus
alunos, mas sim propiciar uma experiência de aprendizado com as tecnologias e fazê-los refletir
como utilizar esta experiência em seus estágios.
Embora ao final do estágio relatassem que o comportamento dos alunos continuaram
indiferentes na maior parte das aulas, quando eles implementaram atividades como aquelas
oferecidas nas oficinas relataram que foram momentos em que estabeleceram conexão, diálogo com
os alunos e que foram questionados com dúvidas sobre conteúdos matemáticos ou sobre as
tecnologias as quais responderam e orientaram os alunos.
Também o fato de criarem vídeos de Matemática na disciplina fez com que alguns deles
indicassem vídeos de Matemática para seus alunos durante o estágio.
O estágio em Matemática no Ensino Fundamental possibilitou que os alunos conhecessem a
realidade das escolas, as dificuldades e desafios que se apresentam na profissão para a qual estão
sendo formados. Ao mesmo tempo, a experiência com a utilização das tecnologias apontou um
caminho que eles podem utilizar para motivar os estudantes a se familiarizarem com a Matemática.
Embora o currículo dos cursos de Licenciatura em Matemática diurno e noturno da UFPel
trabalhem com uma série de disciplinas para que a formação seja a mais completa possível, os
alunos não têm muita familiaridade no uso de tecnologias. Usam as redes sociais, se comunicam
pelo WhatsApp porém quando foi solicitado que gravassem todas as semanas um vídeo de 30
segundos no celular para informar à professora orientadora o andamento do estágio, a maioria deles
teve dificuldades. Alguns não sabiam como transferir o vídeo do smartphone para o computador,
outros fizeram vídeos que ficaram muito extensos e outras dificuldades diferentes.
O mais importante neste processo de ensino e aprendizado foi apontar um caminho para os
licenciandos, ou seja, além dos ensinamentos formais durante o curso, eles precisarão sempre
estarem informados dos recursos tecnológicos e cursos on-line que são oferecidos de forma gratuita
para que se tornem professores conectados com seus alunos.
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ANEXO
Quadro 1. Nomes e links dos vídeos (os links dos vídeos foram omitidos nesta versão para impedir a identificação do
autor, cujo nome aparece nos créditos dos vídeos)
Vídeo 1: EST Angela – frações
Link:
Vídeo 2: EST Carlos – geometria espacial
Link:
Vídeo 3: EST Daniele – frações
Link:
Vídeo 4: EST Emerson – notação científica
Link:
Vídeo 5: EST Luci – regra de três e porcentagem
Link:
Vídeo 6: EST Marcelo - equações
Link:
Vídeo 7: EST Milene – regra de três
Link:
Vídeo 8: EST Suelen – pegadinha
Link:
Vídeo 9: EST Tainara – sistema de equações
Link:
Fonte: dados do autor
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Resumo
Este trabalho apresenta uma experiência realizada com alunos do curso de Licenciatura em Matemática
Noturno da Universidade Federal de Pelotas no segundo semestre de 2019. Antes de realizar o estágio
de Matemática nos anos finais do ensino fundamental os alunos cursam uma disciplina preparatória,
denominada Trabalho de Campo, em que realizam observações na escola e na turma onde irão realizar
o estágio. Embora os licenciandos tenham uma boa formação em conteúdos de Matemática e em
conteúdos relativos ao ensino pedagógico de Matemática, ao chegarem às escolas defrontam-se com
duas situações desafiadoras: o pouco interesse dos alunos em aprender Matemática e a alta evasão dos
alunos do turno noturno. Para indicar uma alternativa a esta situação foram propostas duas oficinas
com o uso de tecnologias digitais, não para treinamento na utilização das tecnologias para o ensino, mas
para que os licenciandos experenciem essas tecnologias, sintam-se motivados e reflitam sobre o
aprendizado alcançado com essa experiência, considerando a possibilidade de usá-la no ensino durante
o estágio. Foram oferecidas duas oficinas; na primeira, os alunos criaram vídeos com pequenas histórias
relacionadas a conteúdos matemáticos. A partir do roteiro elaborado pelos alunos, foram feitos
desenhos simples em preto e branco, que gravados em sequência geraram um vídeo no qual foram
adicionados narrativas, diálogos e músicas. Para a segunda oficina foi elaborado um quiz sobre
conhecimentos gerais, apresentado por meio do aplicativo Kahoot, que foi instalado no celular dos
alunos. As questões eram projetadas em uma tela, e eram respondidas pelos alunos por meio do
aplicativo, logo a seguir, na tela era mostrada a resposta correta e número de acertos dos participantes.
A abordagem escolhida pela professora orientadora mostrou-se bastante satisfatória, pois ao aplicarem
experiências desenvolvidas por eles a partir das oficinas cursadas conseguiram despertar interesse dos
alunos em participar em muitas atividades do estágio.
Palavras-chave: Estágio;Tecnologias Digitais;Vídeos; Matemática.
PROFESSORES FORMADORES E LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA: O CONVERSAR
DOS DISCURSOS SOBRE AS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Tiago Dziekaniak Figueiredo – UFGD

INTRODUÇÃO
Vivemos em uma sociedade que se beneficia constantemente pelos avanços gerados pelas
mais distintas tecnologias, sejam digitas ou não e, se de certa forma a sociedade se modifica neste
devir contemporâneo, é emergente olharmos para escola, a qual faz parte desta sociedade, e
buscarmos compreender qual o papel destas ferramentas nos processos educativos, no trabalho do
atual professor e na formação inicial dos futuros professores.
No campo da educação, diversos são os estudos que tratam da formação de professores, uma
vez que é importante compreender o papel do professor como forma de potencializar os processos
de ensinar e aprender. Cunha (2012, p. 31) expressa que, “a necessidade sentida de desvendar o
cotidiano do professor vem da certeza de que esta é uma forma de construção dos conhecimentos. O
objeto de estudo é o conhecimento que dirige a conduta na vida diária [...]”. Afirma ainda a autora:
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São recorrentes e inúmeros os estudos sobre a formação de professores na
contemporaneidade. No campo das ciências da educação, talvez seja este um dos
temas mais recorrentes. Há reflexões em relação à natureza do trabalho docente, à
perspectiva histórica que marcou a profissão de professor, às correntes teóricas que
indicam características dos professores e dos seus saberes e das práticas bemsucedidas (CUNHA, 2016, p. 65).

Com foco específico na formação inicial de professores, este trabalho apresenta um recorte
de uma pesquisa de doutoramento que visava compreender quais as concepções pedagógicas
enatuam no observar dos discursos coletivos dos professores formadores e dos licenciandos em
matemática da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD que sustentam o uso das
tecnologias digitais?
O estudo foi centrado na Biologia do Conhecer (MATURANA; VARELA, 2010), e esta
escolha se deu por compreendermos nesta teoria o pesquisador como um observador implicado no
próprio fenômeno, para que desta forma possa construir explicações científicas, ou seja, uma
proposição que possa reformular ou recriar uma nova observação sobre o fenômeno a ser explicado
(MATURANA, 2014a, 2014b, MATURANA; VARELA, 2010).
O DESENVOLVER DO TRABALHO
Para o desenvolvimento do trabalho adotamos para coleta dos dados três instrumentos, dois
direcionados aos licenciandos e um direcionado aos professores formadores. Para os alunos adotouse a estratégia de dois questionários físicos, sendo um aplicado na primeira metade do
desenvolvimento da disciplina de informática na Educação Matemática e o outro ao final do
semestre. Nesta etapa participaram alunos do 7º semestre do curso sendo 9 (nove) alunos do
primeiro semestre letivo de 2016 e 5 (cinco) alunos do primeiro semestre de 2017, totalizando 14
(quatorze) alunos.
Já para os professores, foi adotado um questionário online e direcionado aos 5 (cinco)
professores formadores da área de Educação Matemática do referido curso. A estratégia de
utilização do questionário virtual deu-se pelo fato que destes 5 (cinco) professores 3 (três)
encontravam-se em afastamento para cursar o doutorado.
Como estratégia de tabulação e organização dos dados utilizamos a técnica do Discurso do
Sujeito Coletivo – DSC (LEFÈVRE; LEFÈFRE, 2000, 2005a, 2005b, 2010; LEFÈVRE, 2017), por
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entendermos ser esta uma possibilidade de criação de uma representação social sobre o fenômeno a
ser estudado.
Para Lefèvre (2017, p. 15),
[...] a técnica do DSC tem sentido na medida em que seus resultados possibilitam o
acesso às Representações Sociais presentes num dado tempo e espaço. Ela é uma
técnica dependente de uma Teoria sobre o pensar humano que é a Teoria das
Representações Sociais.

Destaca-se que técnica do DSC revela sua essência e importância no momento que dá voz
aos distintos interlocutores que compõem o estudo. A técnica permite dar representatividade ao
coletivo estudado, na busca pela compreensão do fenômeno.
Por meio da técnica foram criados seis discursos coletivos denominados: “DSC1 - A
articulação entre metodologias e tecnologias”, “DSC2 - A mudança para o uso pedagógico das
tecnologias digitais”, “DSC3 - Percepções sobre o uso das tecnologias digitais e a formação”,
“DSCF1 - O trabalho pedagógico na formação de professores de matemática”, “DSCF2 - O
desenvolver do trabalho pedagógico e os desafios curriculares” e “DSCF3 - A formação inicial de
professores no contexto das tecnologias digitais”.
Os discursos “DSC1, DSC2 e DSC3” são originários das falas dos licenciandos, já os
discursos “DSCF1, DSCF2 e DSCF3” são oriundos das falas dos professores formadores. Neste
trabalho iremos estabelecer aproximações das falas coletivas entre o DSC1 e o DSCF3.
DISCUTINDO OS DISCURSOS COLETIVOS
Optamos por este conversar entre os dois discursos tendo em vista que os dois exprimem a
ideia de compreensão sobre o papel das tecnologias digitais na formação de professores, bem como
a necessidade de incorporação das mesmas no fazer docente. Os discursos analisados podem serem
lidos na íntegra nos quadros 1 e 2 apresentadas após as referências.
Ao olhar para o DSC1, é possível compreender que os licenciandos percebem as mudanças
de uma sociedade em movimento. Ao perceberem as mudanças que ocorrem no meio social,
destacam que a escola está neste contexto e também precisa se movimentar. Assim, destacamos o
que Sancho, (2006) nos alerta ao expressar que a escola atual não está preparada para receber as
TDIC, e considera que sua utilização seja um fator que potencialize transformações significativas
neste contexto.
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Neste sentido, pensando sobre as mudanças da sociedade, a escola e sobre a utilização das
tecnologias digitais, o discurso dos licenciandos é um indicador de que percebem a inserção das
tecnologias nas escolas e evidenciam seu pensar sobre seu uso. Isso se mostra de forma clara ao
expressarem que “o mundo vem sofrendo a inserção de tecnologias em todos os ramos e não
poderia a escola ficar fora disso. Algo novo é sempre bom, sem contar a importância da tecnologia,
seu poder de influência e a forma como ela é usada” (DSC1).
Corroborando com isso, percebemos no discurso dos professores (DSCF3) elementos
capazes de orientar a percepção destes para o uso destas tecnologias de forma cautelosa. Há um
cuidado muito especial no tratamento destas ferramentas, uma vez que, como eles mesmos dizem
“estamos vivendo em uma sociedade tecnológica e o ensino deve acompanhar tais mudanças. ”
(DSCF3).
Para os professores,
[...] deve ficar claro que a inserção de computadores, data show, apllets entre outros,
não significa uma escola que se apropria de fato da tecnologia, é preciso integrar essas
tecnologias no contexto escolar, de modo que ao integrarmos as tecnologias digitais ao
currículo escolar, constituímos um “novo inteiro”, um “novo currículo” em que o uso
dessas não ocorre em uma ação separada (DSCF3).

O excerto nos convida a refletir sobre como agimos em relação ao uso das tecnologias em
nosso fazer docente. Não basta ter um laboratório de informática bem equipado com softwares de
última geração, lousas interativas, projetores e tantos outros recursos; precisamos de metodologias
capazes de fazer destes recursos essenciais aos processos de ensinar e aprender. Para os professore,
“as TDIC não podem ser usadas apenas como mais um recurso para as aulas. [...] a linguagem
digital precisa ser compreendida como estruturante do pensamento humano” (DSCF3), ou seja,
devem ser essenciais.
Entretanto, Moran (2013, p. 12) nos alerta que:
enquanto a sociedade muda e experimenta desafios mais complexos, a educação
formal continua, de maneira geral, organizada de modo previsível, repetitivo,
burocrático, pouco atraente. Apesar de teorias avançadas, predomina, na prática, uma
visão conservadora, repetindo o que está consolidado, o que não oferece riscos nem
grandes tensões.

No momento em que os licenciandos expressam “algo novo é sempre bom [...]” (DSC1),
mostram-se receptivos e entusiasmados com as descobertas, evidenciando assim uma perspectiva de
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aceitação do “novo”, do desconhecido. Abrem espaço para a aceitação em um movimento de se dar
conta sobre as possibilidades que as tecnologias podem permitir em suas futuras salas de aula.
Ao mesmo tempo em que percebem a necessidade de pensar sua futura prática docente com
o uso dos recursos digitais, evidenciam que ainda percebem muitos profissionais que ainda não
compreendem a importância do uso destes recursos para potencializar seu ensinar, ao expressar que
“alguns se recusam a aceitá-la ou utilizá-la de forma construtiva, mesmo assim, ela acaba sendo
imposta, dominando todos os espaços” (DSC1). Isso ocasiona um uso que foge das perspectivas de
estudos que apontam as tecnologias como ferramentas capazes de potencializar os processos
educativos.
No discurso dos professores, destacamos a preocupação no que se diz respeito à fantasiosa
ideia de que as tecnologias digitais são capazes de transformar o ensino. Ao contrário, não são as
únicas possibilidades para o desenvolver do trabalho, pois “[...] diferentes elementos de uma aula
podem atrair os alunos e podem não estar necessariamente ligados às TDIC.” (DSCF3).
Isso corrobora as ideias de Capra (2006) ao afirmar que:
[...] o uso de computadores nas escolas baseia-se na visão, hoje, obsoleta dos seres
humanos como processadores de informações, o que reforça continuamente
concepções mecanicistas errôneas sobre o pensamento, o conhecimento e a
comunicação. A informação é apresentada como a base do pensamento, enquanto que,
na realidade, a mente humana pensa com ideias e não com informações (CAPRA,
2006, p. 69).

Neste mesmo sentido, transpondo o pensar de Capra (2006) para o contexto da universidade,
os alunos expressam que “hoje em dia as universidades são cercadas pelas tecnologias mas não são
usadas como deveriam, datashows são usados com frequência, porém softwares, que realmente
podem ajudar na aprendizagem são vistos apenas como material de apoio” (DSC1). Ou seja: tanto
na escola como na universidade persiste o pensamento tecnicista atribuído ao recurso das
tecnologias digitais, evidenciando processos de inserção mas não de incorporação destas
ferramentas.
Para Moran (2013, p. 11),
Vemos escolas com poucos recursos tecnológicos e bons resultados, assim como
outras que se utilizam mais de tecnologias. E o contrário também acontece. Não são os
recursos que definem a aprendizagem, são as pessoas, o projeto pedagógico, as
interações, a gestão. Mas não há dúvida de que o mundo digital afeta todos os setores,
as formas de produzir, de vender, de comunicar-se e de aprender.
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No processo inicial de formação, o uso das tecnologias digitais de forma esvaziada pode
comprometer a formação dos futuros professores, uma vez que, como eles mesmos expressam, “[...]
a forma de como eu posso me espalhar no uso da tecnologia, eu como futuro professor é ter uma
base da forma de como meus professores estão trabalhando com a tecnologia dentro da sala de
aula” (DSC1). Além disso, o uso dos recursos digitais de forma desconexa de metodologias poderá
gerar
[...] influências negativas nos universitários, como por exemplo, os futuros professores
podem usar tecnologias com seus alunos, mas sem didática, sem metodologia, do
mesmo modo que seus professores e os professores de seus professores, formando
assim, um efeito “bola de neve”, onde ninguém entende, de fato, o verdadeiro
significado do uso das tecnologias para ensinar de um jeito diferente, inovador
(DSC1).

Em contraponto a isso os professores expressam que no desenvolver de suas aulas utilizam
diversos recursos. Isso fica claro no discurso ao dizerem que:
[...] há vários instrumentos no desenvolvimento das aulas, como; data show,
computadores, softwares, materiais didáticos manipuláveis, tv, além de outros. No
geral, tenho usado mais o software LOGO pois acredito que este propicia a construção
do conhecimento por meio da sua mobilização, e é um software que vai ao encontro
do que eu acredito do que seja trabalhar com a TDIC (DSCF3).

Dentre as ferramentas apontadas, o LOGO aparece como um dos softwares mais destacados,
uma vez que, por sua linguagem de fácil compreensão, possibilita por meio de uma linguagem de
programação a construção de figuras geométricas para trabalhar a geometria. Para Sancho (2006, p.
21),
No caso do movimento LOGO, a atividade de programa desta linguagem se tornou
uma nova forma de entender o ensino da Matemática, a partir de projetos
informatizados, de uma perspectiva construtivista da aprendizagem, elaborada por
Seymour Papert, a partir das ideias de Piaget (SANCHO, 2006, p. 21).

Importa-nos destacar que, ao sentirem a necessidade de incorporar o uso das tecnologias
digitais em suas futuras ações como professores, os sujeitos evidenciam um discurso consistente
que se respalda no uso pedagógico das tecnologias. Ou seja, buscam um uso pautado por uma
metodologia de ensino que faça dos recursos digitais elementos que potencializem o processo e não
elementos principais. Destacamos um excerto:
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[...] o uso de tecnologias nas escolas e nas aulas de matemática necessita de propostas
metodológicas diferenciadas. O uso de tecnologia digital, pedagogicamente, no
planejamento de aulas, faz as aulas terem características mais atrativa. Entretanto,
utilizar a tecnologia digital como um recurso metodológico não é apenas utilizar um
datashow para projetar algo, é por exemplo levar softwares que possa auxiliar no
processo de ensino e/ou aprendizagem (DSC1).

Ainda neste sentido, os licenciandos dizem que “[...] com a utilização das ferramentas,
softwares materiais concretos e até mesmo em uma apresentação simples de slides, é de grande
importância dar sentido as atividades desenvolvidas” (DSC1), ou seja, dar significado ao uso. As
aulas precisam ter significado, as tecnologias precisam de um sentido pedagógico para seu uso.
Cabe ressaltar que os professores também destacam que têm utilizado em suas aulas “as
pesquisas de internet, redes sociais como o WhatsApp” (DSCF3). E, além disso, outras ferramentas
ganham destaque no planejamento dos professores:
[...] também são utilizados recursos como materiais didáticos (Geoplano, Jogos,
material dourado, datashow, vídeo-aulas de matemática, filmes, calculadora,
geoplano, ciclo trigonométrico em MDF, tangran, ábaco, softwares como o
"Geometria do táxi", graphmática, geogebra, Poly, etc (DSCF3).

Ao expressarem “[...] temos nas salas de aulas crianças e adolescentes que fazem uso de
tecnologias desde muito pequeno [...]” (DSC1), os licenciandos se percebem sujeitos imersos em
uma cultura digital e compreendem que seus futuros alunos(ou até mesmo eles próprios, assumindo
a postura de alunos de seus formadores) vivem rodeados das mais distintas tecnologias, sendo
importantes ferramentas para os processos de ensinar e aprender matemática, uma vez que
percebem que as tecnologias “[...] além de ser grande auxilio ao professor trás em casos onde aula é
bem planejada o desejo de participação por parte do aluno [...]” (DSC1).
Ao se perceberem sujeitos em formação para atuarem na docência, os alunos evidenciam
que “[...] é importante para a formação de professores permear por disciplinas que utilizem dessas
possibilidades para que formemos a nossa bagagem profissional [...]” (DSC1), entretanto, mostramse preocupados com seus processos formativos ao analisarem o contexto em que eles se
desenvolvem no momento em que expressam que:
[...] pouco mais de um ano na universidade foi o suficiente para notar que, quando a
questão é tecnologia, não existe tanta diferença entre a universidade e a escola isso
porque novas tecnologias exigem a elaboração de metodologias para sua utilização, o
que, na maioria dos casos não acontece (DSC1).
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É preciso ponderar que, mesmo vivendo em uma cultura digital, não são todas as pessoas
que se apropriam facilmente dos recursos digitais disponíveis. Nas salas de aula isso, não é
diferente, como os próprios professores afirmam: “dependendo do contexto, esses recursos podem
até mesmo excluir aqueles que não têm habilidades ou conhecimento sobre a tecnologia digital
utilizada”. (DSCF3).
Ao constatarem o processo em que estão inseridos, os alunos não apenas indicam as
fragilidades de sua formação e as deficiências que percebem em relação ao uso das tecnologias, mas
incorporam o “eu professor em formação” e apontam possibilidades para o uso consciente das
tecnologias no fazer docente. Para os licenciandos,
[...] um caminho que o professor pode utilizar na escola é o uso do aparelho celular
que praticamente todos os alunos possuem, mas lógico sabendo utilizá-lo, fazendo
assim uma aula diferenciada igual a caçada Pokemon, fazendo com que o aluno fique
interessado na aula trabalhando seus conhecimentos e fazendo com que ele pense e
investigue (DSC1).

Olhar para sua própria formação poderá gerar uma cultura que não se limita ao aprender na
universidade, uma cultura capaz de extrapolar os conceitos vistos e/ou aprendidos na formação
inicial, uma cultura comprometida com os avanços da sociedade e com o papel do professor neste
contexto.
De maneira similar, eles também percebem que a discussão sobre a temática ainda é bem
tímida nos cursos de formação de professores, ao destacar que os futuros professores “[...]não
conseguem se preparar de forma mais completa para os desafios do seu futuro campo de trabalho,
principalmente, em relação a ferramentas que já se encontram nas escolas, como é o caso da lousa
digital, e na universidade eles não tem acesso” (DSCF3). Entretanto, pode-se observar que há um
movimento que compreende e evidencia a necessidade da apropriação pedagógica por parte destes
sujeitos, que futuramente estarão atuando na Educação Básica, considerando um dos principais
momentos para isso sendo a formação inicial.
CONCLUSÕES
Se no DSC1 enatuam as

percepções

sobre os

avanços

das

tecnologias

na

contemporaneidade, bem como a compreensão sobre a necessidade do uso das tecnologias digitais
no contexto emergente em que estamos inseridos de forma integrada ao uso de propostas
metodológicas bem fundamentadas. Os alunos afirmam que o uso das tecnologias poderá
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potencializar a autonomia dos estudantes no momento em que os envolve e tem sentido, ao mesmo
tempo em que evidenciam a negação e o pouco uso destas ferramentas por parte de alguns
professores, bem como as negativas influências que isto pode gerar para suas futuras práticas
pedagógicas.
No DSCF3, enatua o professor que percebe que vive em um mundo altamente tecnológico e
que se dá conta das mudanças pelas quais o mundo vem passando ao longo dos anos. Um professor
que compreende que inserir as tecnologias digitais não significa integrá-las em seu fazer
pedagógico. Um professor que busca fazer uso de distintos recursos digitais e demais recursos,
como os materiais concretos, e que busca integrá-los em seu fazer na tentativa de construir um novo
currículo.
Ao analisar os discursos coletivos foi possível perceber a necessidade de estabelecermos
uma cultura de formação de professores voltada a formação de sujeitos imersos em um contexto
digital. Um contexto que pensa e age com base nas demandas de uma sociedade que se beneficia
pelos recursos digitais. É necessário criar uma cultura de professores que sejam capazes de
(re)significar o ato docente, uma cultura capaz de perceber as necessidades formativas de seus
alunos.
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ANEXOS
Quadro 1. DSC1 – A articulação entre metodologias e tecnologias
O mundo vem sofrendo a inserção de tecnologias em todos os ramos e não poderia a escola ficar fora disso.
Algo novo é sempre bom, sem contar a importância da tecnologia, seu poder de influência e a forma como
ela é usada. As tecnologias evoluíram muito e estão presentes em toda parte, alguns se recusam a aceitá-la
ou utilizá-la de forma construtiva, mesmo assim, ela acaba sendo imposta, dominando todos os espaços. O
uso de tecnologias nas escolas e nas aulas de matemática necessita de propostas metodológicas
diferenciadas. O uso de tecnologia digital, pedagogicamente, no planejamento de aulas, faz as aulas terem
características mais atrativa. Entretanto, utilizar a tecnologia digital como um recurso metodológico não é
apenas utilizar um datashow para projetar algo, é por exemplo levar softwares que possa auxiliar no
processo de ensino e/ou aprendizagem. O uso da informática para a educação básica é algo visto por mim de
grande importância, pois além de ser grande auxilio ao professor trás em casos onde aula é bem planejada o
desejo de participação por parte do aluno, pois temos nas salas de aulas crianças e adolescentes que fazem
uso de tecnologias desde muito pequenos. Assim, devemos sempre ter um objetivo a ser atingido na
atividade a ser desenvolvida em sala de aula, com a utilização das ferramentas, softwares materiais
concretos e até mesmo em uma apresentação simples de slides, é de grande importância dar sentido as
atividades desenvolvidas. Destaco que é importante para a formação de professores permear por disciplinas
que utilizem dessas possibilidades para que formemos a nossa bagagem profissional, entretanto, pouco mais
de um ano na universidade foi o suficiente para notar que, quando a questão é tecnologia, não existe tanta
diferença entre a universidade e a escola isso porque novas tecnologias exigem a elaboração de
metodologias para sua utilização, o que, na maioria dos casos não acontece. Um caminho que o professor
pode utilizar na escola é o uso do aparelho celular que praticamente todos os alunos possuem, mas lógico
sabendo utilizá-lo, fazendo assim uma aula diferenciada igual a caçada Pokemon, fazendo com que o aluno
fique interessado na aula trabalhando seus conhecimentos e fazendo com que ele pense e investigue. Na
universidade isto não é diferente, onde o uso pedagógico da tecnologia esta inserido, tem-se a atenção dos
alunos. Acredito que a forma e como essa tecnologia é introduzida durante a aula pode gerar um
desenvolvimento efetivo em cada aluno, assim aumentando sua autonomia de pensamento e entendimento
da abstração da matemática. O uso de tecnologias aliado a uma metodologia consistente e que promova
aprendizado ainda é escasso na universidade. Hoje em dia as universidades são cercadas pelas tecnologias
mas não são usadas como deveriam, datashows são usados com frequência, porém softwares, que realmente
podem ajudar na aprendizagem são vistos apenas como material de apoio. Esse erro pode acarretar certas
influências negativas nos universitários, como por exemplo, os futuros professores podem usar tecnologias
com seus alunos, mas sem didática, sem metodologia, do mesmo modo que seus professores e os
professores de seus professores, formando assim, um efeito “bola de neve”, onde ninguém entende, de fato,
o verdadeiro significado do uso das tecnologias para ensinar de um jeito diferente, inovador. Sabemos que o
uso dessas tecnologias acaba sendo muito pouco, dependendo do semestre porém, mesmo sendo pouco na
maioria dos casos, acabam sendo ineficiente. Hoje, os acadêmicos estão estudando, buscando, aprendendo e
melhorando. Amanhã, eles estarão em sala de aula como profissionais da área da educação e a forma de
como eu posso me espalhar no uso da tecnologia, eu como futuro professor é ter uma base da forma de como
meus professores estão trabalhando com a tecnologia dentro da sala de aula.
Fonte: O autor.
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Quadro 2. DSCF 3 - A formação inicial de professores no contexto das tecnologias digitais
Estamos vivendo em uma sociedade tecnológica e o ensino deve acompanhar tais mudanças, mas deve ficar
claro que a inserção de computadores, data show, apllets entre outros, não significa uma escola que se
apropria de fato da tecnologia, é preciso integrar essas tecnologias no contexto escolar, de modo que ao
integrarmos as tecnologias digitais ao currículo escolar, constituímos um “novo inteiro”, um “novo currículo”
em que o uso dessas não ocorre em uma ação separada. Acredito que as TDIC não podem ser usadas apenas
como mais um recurso para as aulas... a linguagem digital precisa ser compreendida como estruturante do
pensamento humano. Em geral as TDIC são inseridas e não integradas na prática pedagógica dos professores
da Educação Básica, sendo apenas inserida porque muitos professores fazem uso dessas ferramentas sem que
elas provoquem aprendizagem, usando-as em situações desconectadas do trabalho docente. Assim, há vários
instrumentos no desenvolvimento das aulas, como; data show, computadores, softwares, materiais didáticos
manipuláveis, tv, além de outros. No geral, tenho usado mais o software LOGO pois acredito que este
propicia a construção do conhecimento por meio da sua mobilização, e é um software que vai ao encontro do
que eu acredito do que seja trabalhar com a TDIC. Também são utilizados recursos como materiais didáticos
(Geoplano, Jogos, material dourado, datashow, vídeo-aulas de matemática, filmes, calculadora, geoplano,
ciclo trigonométrico em MDF, tangran, ábaco, softwares como o "Geometria do táxi", graphmática, geogebra,
Poly, etc., além de outros materiais mais específicos com régua, compasso, etc. Também tenho utilizado em
minhas aulas as pesquisas de internet, redes sociais como o watsapp, nesse caso para divulgação de vídeos
curtos a serem discutidos em sala ou ainda para dialogar com os discentes, reorganizar grupos, definir datas de
apresentação de atividades, etc., e a plataforma moodle. O que mais utilizo em minhas aulas são softwares
livres, pois são de fáceis acesso e alguns aplicativos por serem possíveis instalar em celulares e trabalhar em
sala de aula. A maioria das atividades exploratórias propostas, elaboradas para orientar o estudo/aprendizagem
das temáticas, partem do que os alunos já conhecem e conseguem interpretar de trechos de vídeos da prática
profissional do professor, produções dos alunos, trechos de filmes, música, de modo a oferecer elementos de
apoio ao processo de compreensão e extensão da temática estudada. Considero de suma importância no
ambiente escolar, exatamente para que o futuro professor possa aprender, durante sua formação, algumas
possibilidades de abordagem dos conteúdos a partir daquilo que tem significado para o aluno, todavia, há que
se lembrar que as TVs, ed e videocassetes foram outrora sinônimos de escola moderna e promessa de
revolução no ensino, contudo, fracassaram. Destacando assim que diferentes elementos de uma aula podem
atrair os alunos e podem não estar necessariamente ligados às TDIC, sendo preciso fazer algumas
ponderações, dado que nem sempre as Tecnologias Digitais têm o potencial de tornar a aula mais “atraente”.
Uma vez que dependendo do contexto, esses recursos podem até mesmo excluir aqueles que não têm
habilidades ou conhecimento sobre a tecnologia digital utilizada. As tecnologias da informação estão cada vez
mais presentes, porém como utilizá-las em sala de aula é uma discussão ainda bastante tímida da maioria dos
cursos de formação inicial, uma vez que os futuros professores não conseguem se preparar de forma mais
completa para os desafios do seu futuro campo de trabalho, principalmente, em relação a ferramentas que já se
encontram nas escolas, como é o caso da lousa digital, e na universidade eles não tem acesso por falta da
ferramenta, pois entendendo que são recursos que precisam ser mobilizados e orientados na sua utilização,
para que não fique o recurso pelo recurso.
Fonte: O autor.

Resumo
As constantes mudanças da sociedade nos fazem compreender que é emergente pensar o espaço dos
recursos digitais como ferramentas potencializadoras dos processos educativos. Neste contexto o
trabalho apresenta um recorte de uma tese de doutoramento que visava compreender quais as
concepções pedagógicas enatuam no observar dos discursos coletivos dos professores formadores e
dos licenciandos em matemática da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD que sustentam
o uso das tecnologias digitais. Para o desenvolver do trabalho tivemos como sujeitos de pesquisa 14
(quatorze) licenciandos do referido curso e 5 (cinco) professores formadores da área de educação
matemática. Como instrumento de coleta de dados utilizamos questionários físicos com os licenciandos
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e eletrônicos com os professores encontrando na técnica do Discurso do Sujeito Coletivo uma
proposta de análise. Com a técnica foram construídos seis discursos sendo três dos professores e três
dos licenciandos. Neste trabalho propomos um conversar teorizado entre dois destes discursos, um dos
licenciandos e um dos professores os quais foram escolhidos por convergirem sobre as temáticas. Na
análise dos mesmos foi possível compreender necessidade de estabelecermos uma cultura de formação
de professores voltada a formação de sujeitos imersos em um contexto digital. Um contexto que pensa
e age com base nas demandas de uma sociedade que se beneficia pelos recursos digitais. O estudo
mostrou a necessidade de perceber a formação inicial de professores em um conversar teorizado com
seus formadores, buscando respostas para as demandas eminentes de uma sociedade que vive em rede,
uma sociedade que se transforma cotidianamente em um contexto digital.
Palavras-chave: Formação de professores; Tecnologias digitais; discursos coletivos; concepções
pedagógicas; Educação Matemática.
FORMAÇÃO ENTRE PARES PERPASSADA PELA TECNOLOGIA: A ESCOLA COMO
LUGAR DE PRODUÇÃO DE SABERES
Igor Radtke Bederode – IFSul

INTRODUÇÃO
A humanidade encontra-se em um constante e dinâmico processo de evolução, no qual se
modificam crenças, valores, conceitos e ideias sobre a realidade. Tais mudanças constituem-se
verdadeiros desafios para a prática pedagógica e para o desenvolvimento profissional dos
educadores, que se veem imersos em novas realidades (contextos emergentes) os quais lhes impõe
uma nova dinâmica de atuação.Um importante vetor na sociedade contemporânea é a tecnologia, e
consequentemente, os impactos da mesma sobre os indivíduos, os quais, em sua grande maioria,
foram modificados pelos recursos tecnológicos, habituando-se a utilização de computadores,
videogames com plataforma de jogos online, reprodutores de música digital, câmeras de vídeo,
smartphones, tablets e todos os demais dispositivos eletrônicos da era digital e acostumando-se à
velocidade e facilidade de comunicação e acesso a informações e conteúdos.
Não cabe mais nos espaços formais de ensino e aprendizagem, a utilização de modelos
tradicionais, pautados por uma lógica de transmissão de conteúdos (muito embora, empiricamente,
seja possível afirmar que essa é uma prática recorrente nas instituições de ensino), que acarreta,
consequentemente, um processo educativo que não privilegia a construção do conhecimento pelo
aluno. Portanto, urge a necessidade de ensinar os alunos contemporâneos a partir da
contextualização das informações às quais têm acesso (das mais diversas maneiras), possibilitando
aos mesmos estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o todo, o
todo e as partes, em um mundo complexo. Para isso, a utilização de recursos tecnológicos em sala
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de aula apresenta considerável potência, desde que utilizados pelos docentes como instrumentos
capazes de criar contextos e situações de aprendizagem que propiciem a construção do
conhecimento através de um caminho pedagogicamente planejado.
Por entender que o processo educativo deve ser mais de que um movimento de transmissão
de conteúdos disciplinares, busco com minha prática docente utilizar estratégias com o uso de
recursos tecnológicos (atividades em simuladores, laboratórios virtuais, pesquisas na internet,
apresentação de vídeos, dentre outros) que viabilizem a contextualização dos conteúdos
disciplinares, potencializando a construção de um conhecimento pertinente por parte dos alunos da
educação profissional, os quais passam a integrar/religar saberes ao invés de simplesmente
memorizar conteúdos fragmentados e simplificados.
Consciente de fazer parte de um coletivo, busco através de ações e de teorizações destas
ações, realizar, junto com meus pares, um processo de formação continuada perpassada pela
tecnologia, fazendo da escola um lugar de produção de saberes. Para que seja possível a
compreensão dos principais movimentos realizados neste sentido, organizei o presente texto da
seguinte forma: em um primeiro momento, seção intitulada: fundamentação teórica, apresento o
referencial teórico apto a analisar a questão da formação entre pares mediada pela tecnologia. Num
segundo momento, seção intitulada: procedimentos metodológicos, apresento o tipo de pesquisa
realizada, os instrumentos de coleta de dados e a forma de análise dos dados. Posteriormente, seção
intitulada: apresentação e discussão dos resultados, apresento os dados coletados e os articulo com o
referencial teórico (os dados apresentados são um recorte dos dados coletados para a minha tese de
doutorado, que se encontra em andamento). E nas conclusões, faço uma síntese daquilo que foi
trazido no artigo, evidenciando as contribuições para a temática em estudo.
Os resultados aqui apresentados são oriundos de uma pesquisa qualitativa, amparada em
uma pesquisa-ação, desenvolvida junto aos professores, de um instituto federal da região sul do
Brasil, que utilizam ou pretendem utilizar as tecnologias da informação e comunicação (TIC) em
suas práticas didático-pedagógicas. Tal procedimento metodológico, longe de ser uma infração ao
“código” da ciência (e sua suposta neutralidade), viabiliza um movimento apto a realizar uma
formação de professores entre pares, embasado no contato/troca entre pesquisador e docente, que
une teoria e prática, experiência e reflexão.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os indivíduos contemporâneos, que representam as primeiras gerações que cresceram e se
desenvolveram na era da tecnologia digital, sendo chamados nativos digitais (PRENSKY, 2001), ou
Homo zappiens (VEEN; VRAKKING, 2009).Em decorrência do grande volume de interação com
as novas tecnologias, os alunos atuais pensam e processam as informações, bem como se
comunicam de modo diferente dos estudantes das gerações anteriores, o que deve ser observado no
processo de ensino e aprendizagem (PRENSKY, 2001). Para Prensky (2001), o maior problema da
educação atual é o conflito na comunicação entre os nativos e os “imigrantes digitais” (indivíduos
que não nasceram no mundo digital, mas em alguma época de sua vida, passaram a utilizar os
recursos tecnológicos), uma vez que “os nossos instrutores Imigrantes Digitais, que usam uma
linguagem ultrapassada (da era pré-digital), estão lutando para ensinar uma população que fala uma
linguagem totalmente nova” (2001, p. 02, tradução minha).
Ainda que existam posicionamentos contrários (cito: BENNET; MATON; KERVIN, 2008;
BULLEN et al., 2009; WHITE; LE CORNU, 2011), fato é que os avanços tecnológicos acarretaram
uma profunda modificação nas formas de comunicação entre os indivíduos bem como na maneira
como os mais diversos tipos de informações são permutados entre os mesmos. E mais: a utilização
das tecnologias existentes além de influenciar o modo como os alunos constroem o conhecimento,
será determinante em seus cotidianos ao longo da vida, motivo pelo qual “a escola não pode ignorar
o que se passa no mundo” (PERRENOUD, 2000, p.35). Os sujeitos contemporâneos são outros e,
portanto, exigem outras pedagogias (ARROYO, 2012).
No entanto, de nada adianta os professores utilizarem as tecnologias educacionais digitais
nos processos de ensino e aprendizagem apenas para “tornar o processo de transferência de
informações mais eficiente, constituindo-se apenas como uma novidade e não como uma inovação
no contexto educacional.” (BACKES; SCHLEMMER, 2011, p. 25). Cysneiros (1999) alertando
sobre tal situação, a denominou de “inovação conservadora”. Para que isso não ocorra, a
incorporação de recursos tecnológicos deve fazer parte da realidade dos professores, muitos dos
quais não parecem estar ambientados às novas perspectivas de utilização das TIC nos processos de
ensino e aprendizagem (MATTAR, 2012). Para Moran (2013), os professores, em geral, têm
dificuldades no domínio das tecnologias, motivo pelo qual mantêm, em sua prática docente, uma
estrutura repressiva, controladora, repetidora.
Não é fácil promover mudanças nas práticas docentes visando atender as necessidades
educacionais do mundo contemporâneo. Perrenoud (1999, p. 06), conclui que:
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[...] a despeito das novas tecnologias, da modernização dos currículos, da renovação
das ideias pedagógicas, o trabalho dos professores evolui lentamente porque depende
pouco do progresso técnico, porque a relação educativa obedece a uma trama bastante
estável e porque suas condições de trabalho e sua cultura profissional instalaram os
professores em rotinas. É por isso que a evolução dos problemas e dos contextos
sociais não se traduz ipso facto por uma evolução das práticas pedagógicas.

Assim sendo, é possível afirmar ser necessário um processo de formação continuada dos
professores contemporâneos a fim de que os mesmos possam se apropriar das potencialidades da
tecnologia para construir contextos e situações de ensino e aprendizagem que sejam profícuas e
propiciem a construção do conhecimento (TARCIA; COSTA, 2010), uma vez que a utilização de
recursos tecnológicos, por si só, não garantem práticas didático-pedagógicas mais eficientes,
“sempre é possível usar a tecnologia mais avançada para continuar fazendo as mesmas velharias,
em particular o velho instrucionismo” (DEMO, 2006, p. 90).
No que tange a formação de professores, os referenciais teóricos apontam que a mesma
trata-se

de

uma

temática

multifacetada,

influenciada

sobremaneira

pelos

movimentos

epistemológicos, culturais e políticos, que definem, em uma perspectiva histórica, as diferentes
tendências teórico-práticas relacionadas a docência e as pesquisas educacionais, o que,
consequentemente, impulsionou mudanças paradigmáticas em relação a formação de professores
(CUNHA, 2013).
Dentre estas mudanças, passou-se a considerar, a epistemologia da prática como geradora de
conhecimento, uma vez que “[...] o contato e a interação com a prática docente pode gerar
conhecimento, sempre que os professores se impliquem em ciclos de reflexão e diálogo com os
problemas da prática” (CUNHA, 2013, p. 619). Alguns estudiosos da área da filosofia, tecem
criticas acerca deste entendimento, e alertam sobre possíveis problemas em implantar uma visão
pragmática na formação de professores, denunciando a possível ocorrência de um “recuo da teoria”
(MORAES, 2003), esta posição contra um eventual reducionismo, de acordo com Cunha (2013),
acabou por provocar o aprofundamento de investigações e práticas que aliaram teoria e prática
como possibilidade de realização de formação de professores.
Nas palavras de Nóvoa (1992, p. 13-14):
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexidade crítica sobre as práticas e de
(re)construção permanente de uma identidade pessoal. [...] É importante a criação de
redes de (auto)formação participada, que permitam compreender a globalidade do
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sujeito, assumindo a formação como um processo interativo e dinâmico. A troca de
experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais
cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de
formando.

Entretanto, ainda que existam manifestações em torno da necessidade de se valorizar as
experiências dos professores, possibilitando-lhes uma maior participação no processo formativo
entre pares, o “mercado” organizado em torno da formação docente tem outorgado aos professores
um papel passivo, de meros consumidores de produtos formativos, elaborados por terceiros, e mais:
observa-se um excesso de discursos sobre a importância do papel desempenhado pelos professores
nos processos de ensino e aprendizagem escolar e, de forma paradoxal, uma flagrante pobreza no
que se refere aos programas de formação docente (NÓVOA, 1999). Dessa forma, a maioria dos
programas de formação de professores apresentam pouca utilidade para os mesmos, haja vista que,
de maneira geral, são cursos generalistas, para serem realizados a título de “atualização”
profissional, sem que sejam contempladas práticas baseadas no trabalho docente coletivo ou
condizentes com a realidade e o contexto escolar de cada docente (NÓVOA, 2011).
Frente tal conjuntura, ganha força a pesquisa-ação, entendida por Stenhouse (1979) apud
Imbernón (2007, p. 59, tradução minha) como “[...] um tipo de pesquisa em que o ato de pesquisar é
necessariamente um ato substantivo; isto é, o ato de questionar é realizado com a obrigação de
beneficiar os outros e não apenas a comunidade de pesquisadores acadêmicos.” Complementando
esta ideia Kemmis e McTaggart (1988) apud Imbernón (2007, p. 58, tradução minha): “A pesquisaação é uma forma de investigação coletiva introspectiva realizada pelos participantes em situações
sociais, com o objetivo de melhorar a racionalidade e a equidade de suas práticas e as situações em
que ocorrem.”
Para muitos estudiosos a pesquisa-ação é tida como
[...] uma alternativa promissora para a renovação educacional, em que a participação
do professor recebe destaque. Do ponto de vista da formação de professores, podemos
ver que as mudanças (e não mais dizer as reformas) vindas “de cima”, prescritivas ou
muito normativizadas, não conseguem mudar, tanto quanto eles gostariam, os
processos educacionais (e menos ainda as concepções ou atitudes dos professores). No
entanto, as instituições de ensino, na prática, têm maior chance de mudar, sempre que
os professores e professoras, a partir das práticas, ou de suas tarefas (ou em conjunto
com os teóricos), analisem seus problemas e busquem uma solução aplicável através
da ação-reflexão-ação. Sem a atitude do corpo docente em relação à mudança, não

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

659

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

pode haver transformação possível. A pesquisa-ação pode ser aquela revolução para
gerar uma nova atitude de pesquisa e um processo de formação (IMBERNÓN, 2007,
p. 61, tradução minha).

A cooperação/colaboração entre os professores deve, portanto, ser utilizada como princípio
formativo, com o intuito de contribuir com a formação dos pares numa lógica de reciprocidade,
sendo importante
[...] que se caminhe para a promoção da organização de espaços de aprendizagem
entre pares, de trocas e de partilhas. Não se trata apenas de uma simples colaboração,
mas da possibilidade de inscrever os princípios do coletivo e da coletividade na
cultura profissional dos docentes (NÓVOA, 2008, p. 231).

É na relação entre os docentes que o processo de formação ganha maior consistência, o que
possibilita a concretização dos efeitos projetados em relação ao aperfeiçoamento das práticas
educativas em sala de aula (MENDES,2013).No caso concreto da pesquisa-ação realizada,
encontro-me na condição de pesquisador, no entanto, não posso desconsiderar o fato de que sou par
dos professores participantes do estudo. Tal situação, guardados os devidos cuidados para não
prejudicar os resultados da pesquisa (cito como exemplo: não definir autoritariamente o
planejamento a ser executado, não escolher sem a participação dos professores os recursos
tecnológicos a serem utilizados, dentre outros), aufere a mim uma posição privilegiada, uma vez
que consigo dialogar com os professores, compreender as situações e contextos que os cercam,
extrair do mesmos os verdadeiros problemas que estes pretende resolver através da utilização das
TIC, pensar de maneira cooperativa soluções para tais dificuldades, o que, por via de consequência,
acarreta um aperfeiçoamento das práticas didático-pedagógicas dos docentes, concretizando uma
formação continuada entre pares.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo se encaminha por uma pesquisa qualitativa (BOGDAN; BIKLEN,1999),
amparada em uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011; BARBIER, 2007) desenvolvida junto aos
professores, de um instituto federal da região sul do Brasil, que utilizam ou pretendem utilizar as
TIC em suas práticas didático-pedagógicas. A coleta de dados foi feita através de entrevistas
semiestruturadas (TRIVIÑOS, 1987), analisadas através da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RESULTADOS
O estudo envolve 02 (dois) docentes de um instituto federal da região sul do Brasil, os quais
foram responsáveis pela condução das ações da pesquisa-ação, construídas/planejadas de forma
cooperativa e colaborativa entre os mesmos e eu, a fim de sanar algumas dificuldades impostas
pelas disciplinas por eles ministradas (a qual apresenta um acentuado grau de reprovação, segundo
os professores). O Docente 01 trata-se de um educador com 60 (sessenta) anos de idade, 11 (onze)
anos de experiência em sala de aula na Instituição e manifesta ter um domínio básico dos recursos
tecnológicos existentes, já o Docente 02 tem 23 (vinte e três) anos de idade,01 (um) ano de
experiência em sala de aula na Instituição e manifesta ter um domínio amplo dos recursos
tecnológicos existentes.
No que tange a formação continuada entre pares perpassada pela tecnologia, fazendo da
escola um lugar de produção de saberes, 02 (duas) categorias iniciais merecem destaque: a
“ampliação do entendimento acerca das TIC pelos docentes” e a “influência da utilização das TIC
na prática/postura docente”.
Ao serem questionados se a pesquisa-ação realizada modificou a maneira como teriam
passado a entender a utilização das TIC nos processos educativos, o Docente 01 afirma que todo o
processo: identificação dos problemas, planejamento das ações, escolha dos recursos tecnológicos,
o ajudou a “[...] a acreditar mais (...)”, segundo o docente: “[...] eu já acreditava, eu sempre achei
que novas metodologias e as novas tecnologias ajudariam.”. E complementa: “[...] após a ação eu
consolidei uma coisa que eu já enxergava, mas que eu não compreendia muito bem, que é a
importância das TIC.”.
Os Docentes 01 e 02 entendem que somente o uso das tecnologias não será, por si só, a
solução para os problemas da educação profissional e tecnológica, sendo as mesmas somente
ferramentas para ajudar a melhorar o ensino e a aprendizagem, no entanto, com uma visão mais
esclarecida acerca das possibilidades de utilização, o Docente 01 afirmou: “a maneira como eu
enxerguei (...) eu vi que os alunos gostaram muito, e para eles é importante, porque parece que se
torna possível facilitar a significação das coisas.”. O Docente 01 diz: “[...] eu estou trabalhando
com uma disciplina que o aluno tem que imaginar as coisas, e ali (com o uso das TIC) ele consegue
enxergar no concreto, através da simulação, ele consegue enxergar as linhas de indução, por
exemplo, coisa que ele não tinha como observar, só se ele imaginasse, mas como cada um pode
imaginar de um jeito, daqui a pouco ele pode imaginar de uma forma errada.”.
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O Docente 01 admite que antes de iniciar os procedimentos da pesquisa-ação achava que
utilizar recursos tecnológicos em sala de aula “era utilizar o Moodle, o Q-Acadêmico, (...)”, e
assume “eu não sou muito especialista em tecnologias, mas eu consegui perceber que tem muito
mais ferramentas. [...] Consegui perceber que utilizar uma imagem para ilustrar algo é usar
tecnologia, fazer pesquisa na internet é usar tecnologia.”. E conclui: “[...] esse uso das TIC era
uma coisa muito distante de mim, (...) eu imaginava que era sempre uma coisa para ser realizada a
distância, mas eu passei a perceber que mesmo presencialmente é possível utilizar. Eu consegui
entender a utilização das TIC na aula presencial, e eu achei muito bom, (...).”.
Conforme evidenciado no referencial teórico, existem muitas ferramentas tecnológicas e
repositórios de materiais disponíveis na internet, prontos para utilização. Como bem observamos
Docentes 1 e 2, a mera “tecnificação” da sala de aula não garante um processo educativo
potencializado, uma vez que é papel dos educadores atribuir aos recursos tecnológicos sua
dimensão didático-pedagógica a partir dos objetivos educacionais desejados (TARCIA; COSTA,
2010; DEMO, 2006). A construção deste entendimento foi possível, em grande parte, segundo
palavras dos próprios Docentes 1 e 2, em decorrência das etapas vivenciadas pelos mesmos quando
da realização da pesquisa-ação, a qual, se configurou como um procedimento relevante para a
formação de professores, entre professores (pares), tendo como base a ação cooperativa, o trabalho
em equipe, através do qual os professores orientam, corrigem e avaliam os seus próprios problemas
e tomam decisões para melhorar, analisar ou questionar as suas práticas educativas, tudo isso,
através de uma constante troca entre teoria e prática, experiência e reflexão, ação e pensamento
(IMBERNÓN, 2007).
As mudanças decorrentes dessa formação docente entre pares foi tão relevante para o
Docente 01 que de acordo com o mesmo “Tu não nota, mas no momento em que tu passa a utilizar
as TIC no modo em que nós pensamos e fizemos, tu passa a fazer isso nas outras disciplinas
(...)”Corroborando essa fala, o Docente 01 menciona: “Eu, agora, estou dando uma disciplina
altamente teórica, máquinas II, o estudo dos geradores. Para a segunda etapa eu estou pensando em
pegar os meus alunos e vou levar eles em um laboratório de informática e vou fazer eles
pesquisarem sobre geradores. Daqui a pouco, vou tentar achar um simulador, ou uma animação, um
vídeo, que mostre os efeitos da aplicação de cargas no gerador visualmente, que eu explico em aula
e tento desenhar no quadro, mas é complicado.”.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

662

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

A partir da organização de espaços de aprendizagem entre pares, de trocas e partilhas, os
professores acabam por alterar sua própria cultura profissional (NÓVOA, 2008), o que reflete em
suas práticas e postura na sala de aula.
CONCLUSÕES
Neste artigo pretendi efetuar uma análise crítica acerca da formação docente entre pares
perpassada pela tecnologia, fazendo da escola um lugar de produção de saberes.É possível inferir, a
partir dos dados coletados, que os docentes, em virtude de um processo de formação entre pares
(concretizado através de uma pesquisa-ação que promove um contato/troca entre pesquisador e
docente, que une teoria e prática, experiência e reflexão), apresentaram um amadurecimento de
compreensão no que diz respeito a utilização das TIC como elementos potencializadores dos
processos de ensino e aprendizagem na educação profissional e tecnológica, o que,
consequentemente, acabou por influenciar positivamente suas práticas didático-pedagógica,
levando-os a construir contextos e situações de ensino e aprendizagem que propiciaram a
construção do conhecimento por parte dos alunos contemporâneos (nativos digitais).
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Resumo
Os sujeitos contemporâneos, em especial, os alunos que hoje chegam nas escolas são outros (sendo um
dos motivos: o elevado grau de exposição dos mesmos aos mais diversos tipos de recursos
tecnológicos, que os tornaram acostumados à velocidade e facilidade de comunicação e acesso à
conteúdos) e, portanto, exigem outras pedagogias. Este contexto social não pode ser ignorado pelas
escolas e professores, sob pena destes fracassarem em sua tarefa primordial, que é ensinar. Para tanto, é
necessário um processo de formação que auxilie os docentes a se conscientizarem sobre a importância
da utilização dos recursos tecnológicos existentes em suas práticas didático-pedagógicas, e,
consequentemente, incorporarem os mesmos nos processos educativos por eles conduzidos, como
forma de potencializar o ensino e a aprendizagem. Assim sendo, o presente trabalho é resultado de uma
análise crítica acerca da formação docente entre pares perpassada pela tecnologia, fazendo da escola um
lugar de produção de saberes. Como opção metodológica decidi por uma pesquisa qualitativa apoiada
em uma pesquisa-ação desenvolvida junto aos professores, de um instituto federal da região sul do
Brasil, que utilizam ou pretendem utilizar as tecnologias da informação e comunicação em suas práticas
didático-pedagógicas. A coleta de dados foi feita através de entrevistas semi estruturadas, analisadas
através da análise de conteúdo. Os dados levantados e sua articulação com o referencial teórico
construído permite inferir que os docentes, em virtude de um processo de formação entre pares
(concretizado através de uma pesquisa-ação que promove um contato/troca entre pesquisador e
docente, unindo teoria e prática), apresentaram um amadurecimento de compreensão no que diz
respeito a utilização das tecnologias da informação e comunicação como elementos potencializadores
dos processos de ensino e aprendizagem na educação profissional e tecnológica, o que acabou por
influenciar positivamente suas práticas didático-pedagógica, propiciando a construção do conhecimento
por parte dos alunos nativos digitais.
Palavras-chave: Formação docente entre pares; Tecnologia educacional; Pesquisa-ação; Epistemologia
da prática.
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Resumo
A reflexão sobre saberes teóricos e práticos na formação e atuação docente contemporâneas evidencia
em três textos o sucesso do trabalho dos professores envolvendo tecnologias. O primeiro, “O
smartphone como recurso pedagógico para a aprendizagem de alunos no Ensino Fundamental”, relata
experiência em turma de 8º ano de escola pública no município de Guarujá, Região Metropolitana da
Baixada Santista (RMBS), São Paulo, usando e-mail, whatsapp e fórum como ferramentas para
comunicação e aprendizagem, registrando superação de rendimento insuficiente em Matemática, se
comparados às demais turmas. O segundo “TIC nas aulas de Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental – estudo de caso à luz da TPACK” elenca recursos tecnológicos usados em instituições
públicas de ensino da RMBS. O lócus da pesquisa foi uma escola municipal na qual ocorreram
discussões pedagógicas para atualizar o currículo, em consonância com a BNCC – Base Nacional
Comum Curricular (2018), tendo como referencial, modelo teórico TPACK, para compreender as
relações entre docentes, uso das tecnologias e ações didático-pedagógicas. O terceiro, “O fazer
surpreendente de professores do Ensino Fundamental”, reflete o aproveitamento de experiência
consolidada em curso de extensão em instituição do ensino superior para professores e gestores das
redes públicas de municípios da RMBS. Os participantes usaram recursos tecnológicos e
compartilharam produções criadas no curso ou já realizadas. Destaca-se a sequência didática
“Explorando as frutas na alfabetização” que usou o recurso Canva, demonstrando total aproveitamento
dos docentes, tanto no tocante à construção do conhecimento referente à ferramenta, quanto ao uso
adequado e criativo dos gêneros textuais em sequências didáticas para desenvolvimento de
competências básicas. Depreende-se do painel que professores criam espaços e possibilidades para
práticas pedagógicas usando tecnologias: um “fazer pedagógico” para melhor aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Formação Docente; TIC; TPACK.
O SMARTPHONE COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA A APRENDIZAGEM DE
ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Fernando Aparecido da Silva – UNIMES
Elisabeth dos Santos Tavares – UNIMESA
Eliana Nardelli de Camargo – UNIMES
Clara Versiani dos Anjos Prado – UNIMES

INTRODUÇÃO
O texto que ora é apresentado, remete-se à possibilidade do uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação – TIC em sala de aula.

As políticas públicas de educação na

contemporaneidade vêm incentivando as escolas públicas do país na utilização de recursos
tecnológicos, como apoio pedagógico na atividade docente em sala de aula possibilitando a
mediação dos saberes entre professor e aluno, com vistas na melhoria da qualidade da educação.
O percurso para a consolidação dessa experiência tem início na educação básica
incorporando as TIC em práticas pedagógicas no ensino de Matemática, no Ensino Fundamental;
inclui a participação em uma formação de professores oferecida no contexto de uma pesquisa-ação
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realizada pelo Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas em Educação vinculado ao Mestrado
Profissional - Práticas Docentes no Ensino Fundamental, na área do Ensino de instituição privada
de Ensino Superior da Baixada Santista e culmina com a apresentação de projeto de pesquisa e
ingresso do professor no referido mestrado.
O compartilhamento dessa vivência, tem como objetivo o encorajamento de quantos dela se
apropriarem, a ousar, ainda que, para tanto, percebam-se inseguros, pois, como já preconizou Paulo
Freire (1987, p. 37).
Quanto mais analisamos as relações educador-educandos, na escola, em qualquer de
seus níveis, (ou fora dela), parece que mais nos podemos convencer de que estas
relações apresentam um caráter especial e marcante – o de serem relações
fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narração de conteúdos que, por isto
mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou
dimensões concretas da realidade. [...]. Falar da realidade como algo parado, estático,
compartimentado e bem comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo
completamente alheio à experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente,
a suprema inquietação desta educação.

Ao se trilharem caminhos em que alunos e professores interativamente trocam informações,
constroem-se sólidos conhecimentos que tendem a permanecer, posto que, finalmente, atendem a
antigas demandas das escolas. Chega-se ao século XXI, cultivando práticas há muito discutidas,
mas ainda não efetivadas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Como recursos de informação e comunicação, as mídias tradicionais já ocupam lugar
significativo na vida das pessoas de longa data exercendo influência no comportamento da
sociedade contemporânea.
Na atualidade, porém, estamos também expostos a novos modelos de informação e
comunicação pelo surgimento de mídias digitais e é possível entender que as novas gerações, em
especial a chamada geração Y, aqueles que nasceram entre os anos 80 e o começo dos anos 90 são
parte de um grupo que foi fortemente impactado pelos avançados tecnológicos. Essa geração além
de lidar com as IC de forma natural, são os chamados nativos digitais, utilizam com facilidade
recursos até então pouco explorados. As novas mídias ocupam espaço central na vida dos jovens em

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

668

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

e, como tal, representam elemento que não pode mais ser ignorado nos processos de aprendizagem
humana.
Para Saviani,
Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a escola; não
será diferente ao que ocorre em seu interior; estará empenhada em que a escola
funcione bem; portanto, estará interessada em métodos de ensino eficazes. Tais
métodos situar-se-ão para além dos métodos tradicionais e novos, superando por
incorporação as contribuições de uns e de outros. (SAVIANI, 2008, p. 55-56).

Nesse processo de formação continuada, a valorização do docente é fundamentalmente, um
compromisso político que envolve a gestão pública, possibilitando condições viáveis de trabalho.
Nesse sentido, Jordão já relata que
As tecnologias digitais são, sem dúvida, recursos muito próximos dos alunos, pois a
rapidez de acesso às informações, a forma de acesso randômico, repleto de conexões,
com incontáveis possibilidades de caminhos a se percorrer, como é o caso da internet,
por exemplo, estão muito mais próximos da forma como o aluno pensa e aprende.
Portanto, utilizar tais recursos tecnológicos a favor da educação torna-se o desafio do
professor, que precisa se apropriar de tais recursos e integrá-los ao seu cotidiano de
sala de aula. JORDÃO (2009, p.10).

Dessa forma, o uso das TIC, com recursos digitais disponíveis a favor do processo de ensino
e aprendizagem, exploradas e adequadas da melhor forma possível, por alunos e professores, em
sala de aula, enriquecem e podem contextualizar os conteúdos de forma clara e objetiva.
Para Moran,
a educação fundamental é feita pela vida, pela reelaboração mental-emocional das
experiências pessoais, pela forma de viver, pelas atitudes básicas da vida e de nós
mesmos. Assim, o uso das TIC na escola auxilia na promoção social da cultura, das
normas e tradições do grupo, ao mesmo tempo, é desenvolvido um processo pessoal
que envolve estilo, aptidão, motivação. A exploração das imagens, sons e movimentos
simultâneos ensejam aos alunos e professores oportunidades de interação e produção
de saberes. MORAN (2012, p.13).

Nesse sentido, nesta reflexão, pretende-se destacar as possibilidades de uso pedagógico
diante do aproveitamento desse recurso tecnológico – smartphone – na formação docente, como
fator motivador e auxiliar no processo educativo no ensino fundamental.
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Para tanto, entre os teóricos que fundamentam o presente estudo e que estão sendo utilizados
como referenciais até então, destacam-se Freire (1987) Jordão (2009), Moran (2012) e Pretto
(2011).
A DOCÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE
A profissão docente e a formação continuada de professores desafiam a comunidade
científica e educativa a desenvolver uma reflexão aprofundada e consequente sobre como vem se
dando essa formação de professores em relação ao uso das TIC na escola.
O impacto de uma evolução constante do conhecimento e das formas de compartilhamento
do mesmo e de uma visão inclusiva da educação, refletida nas políticas, nos currículos e nas
práticas educativas é uma realidade desafiadora, exigente e complexa, o que requer investimento em
políticas de formação docente, pois demanda dos professores novas competências científicas,
técnicas e tecnológicas. O que é preciso investigar, é se o uso desses equipamentos responde aos
desafios de promover uma maior motivação na aprendizagem dos alunos.
Assim, ganham destaque na escola a utilização do aparelho celular ou smartphone e como o
professor o incorpora no processo educacional.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A experiência que se consolidou e deu origem a esse estudo, tem seu início em 2018, na rede
pública de ensino do município paulista do Guarujá, em uma sala de 8º ano, com a inserção das
Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC durante as aulas de matemática.
Foi explorado o e-mail – como meio de comunicação entre os próprios alunos da turma,
entre alunos e o professor e para o envio de atividades. Foi ainda utilizado o aplicativo whatsapp
como recurso digital para aprendizagem e um fórum permanente para discussão entre todos os
participantes dentro e fora da escola.
Na sondagem inicial e diagnóstica, no início do ano, a turma havia apresentado rendimento
escolar abaixo da média do IDEB do município, um importante condutor de política pública em
prol da qualidade da educação, conforme documentos oficiais e que se tornou uma ferramenta para
acompanhamento da qualidade para a educação básica, considerando as metas estabelecidas para
2022 do IDEB no Brasil. (BRASIL, 2018). Diante desse resultado, levantou-se como hipótese que a
inserção das TIC e TDIC – celular, smartphone, e-mail e aplicativo whatsapp despertariam o
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interesse dos alunos para com os estudos, dentro e fora da escola, tendo como consequência melhor
rendimento escolar a ser alcançado no decorrer do ano e tendo como termo de comparação as
demais turmas de 8º ano da escola, o que de fato ocorreu.
O trabalho realizado chamou a atenção do então secretário municipal de educação e os
resultados foram apresentados para os pais dos alunos no final do ano letivo para mostrar o quanto o
processo havia contribuído positivamente não só para o componente curricular Matemática mas,
também para as demais disciplinas que integravam o currículo escolar, além da comunicação e
respeito à cultura digital, à autonomia dos alunos, à cooperação entre o grupo e à construção de um
trabalho colaborativo entre todos.
Convidado pela direção da escola, o professor tornou-se participante da formação oferecida
em pesquisa-ação desenvolvida em instituição do ensino superior voltada para professores e
gestores das redes de ensino dos municípios que integram a Região Metropolitana da Baixada
Santista – RMBS.
A pesquisa vinculada à linha “Ensino e Aprendizagem no Ensino Fundamental”, teve início
em 2015 e, durante o ano de 2018, foram coletados dados buscando responder à seguinte questão:
De que maneira as Tecnologias estão presentes nas práticas pedagógicas dos professores que atuam
no Ensino Fundamental na RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista?
A coleta ocorreu com o oferecimento de formação aos professores e gestores das redes
municipais de ensino. Dos nove integrantes da RMBS, enviaram participantes os municípios de
São Vicente, Guarujá, Cubatão, Itanhaém e Santos.
A proposta de formação, realizada nas dependências da IES pelos professores pesquisadores
do Grupo de Pesquisa de forma colaborativa com os participantes, se constituiu de uma parte
presencial, realizada em três encontros de 5 horas e outra parte realizada em ambiente virtual com
atividades relacionadas a práticas pedagógicas, considerando o contexto educativo do próprio
professor. Tal formação considerou conhecimentos prévios dos participantes, suas experiências
bem-sucedidas, que foram compartilhadas e realizadas de maneira que se valorizasse a
aprendizagem coletiva e colaborativa por meio de uma formação inovadora e crítica.
Durante a formação e na interlocução com os pesquisadores, refletindo sobre práticas, é que
emergiu a decisão de ampliar a vivência na escola, tornando-a objeto de estudo no Mestrado
Profissional da IES com o projeto de pesquisa, “O smartphone como recurso pedagógico para a
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aprendizagem de matemática no Ensino Fundamental”, desenvolvido em pesquisa ação, com grupo
focal.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Segundo Pretto (2011, p. 101), “para a educação os aparatos tecnológicos contemporâneos,
construídos e desenvolvidos historicamente, constituem-se elementos que contribuem com a
construção de outras práticas sociais”.
Conhecer, explorar e criar certa intimidade com esses objetos tecnológicos e, com a imensa
diversidade de dispositivos móveis, permite aproveitar seus potenciais no processo pedagógico.
Esses recursos tecnológicos têm evoluído de forma significativa, o que os caracteriza como
uma importante marca do século XXI e são catalizadores de interesse e motivação para a
aprendizagem. As TIC, a Internet e o avanço dos celulares – smartphones - como verdadeiros
microcomputadores, fazem do desenvolvimento dessas tecnologias algo quase que incontrolável.
Semelhante a um computador, impulsionam a interdisciplinaridade e as práticas educacionais,
exigindo uma formação continuada do docente.
A experiência desenvolvida que deu origem ao projeto de pesquisa foi extremamente
positiva, os alunos não só obtiveram maior aproveitamento escolar em Matemática, mas também
nos demais componentes curriculares por se sentirem motivados para aprender.
O repensar das práticas pedagógicas diárias, visando a um melhor desempenho do docente e
no resultado final satisfatório na aprendizagem dos alunos exige, na atualidade, que as Tecnologias
de Informação e Comunicação - TIC sejam incorporadas como uma das ferramentas auxiliares na
formação dos professores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pesquisar a utilização do smartphone como recurso pedagógico utilizado pelo professor, em
atividades digitais interdisciplinares para o ensino e aprendizagem para além da sala de aula, é
urgente, para a proposição de qualquer projeto de formação continuada.
Mais detalhadamente, como ações a serem desenvolvidas, é preciso pesquisar o uso do
smartphone como recurso pedagógico na formação do professor e como processo motivacional;
explorar os benefícios da tecnologia móvel na formação docente, para que ele reconheça o
smartphone como recurso pedagógico; promover a utilização das interfaces digitais educacionais
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como aliadas no processo de ensino e de aprendizagem, criando ambientes baseados no m-learning
para além da sala de aula, a fim de se constatar o impacto na transformação da prática pedagógica
do professor; com o uso do smartphone. Sem esta avaliação, não há como efetivar a continuidade
do processo formativo, evitando-se repetições desnecessárias.
Para encerrar, é mister lembrar que o trabalho desenvolvido como já observado, não se
esgota nesta apresentação; pelo contrário, aproxima-se das muitas possibilidades oferecidas pelas
TIC ainda não exploradas, ensejando ações que aprofundem e compartilhem a experiência adquirida
no quotidiano da sala de aula em pesquisas nas quais os professores sejam sujeitos e agentes.
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Resumo
Esse estudo reflete a busca de aprofundamento e aperfeiçoamento profissionais, a partir de experiência
vivenciada por professor, em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública no
município de Guarujá, na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), em São Paulo. Trata-se do
emprego de TIC – e-mail, whatsapp e fórum - como ferramentas digitais, para comunicação e
aprendizagem. A referida turma que até então apresentava rendimento escolar insuficiente, reverteu
o quadro, e, tendo como referência as demais turmas da mesma série, superou-se. Como
consequência, o trabalho realizado foi reconhecido e o professor convidado a participar de pesquisa
realizada por uma Universidade da RMBS. A metodologia e os resultados dessa pesquisa,
animaram o professor a enriquecer sua prática, passando a cursar o mestrado profissional - Práticas
Docentes no Ensino Fundamental nessa mesma Universidade. O objeto de sua investigação será o
emprego de smartphones como recurso pedagógico para a aprendizagem de alunos no Ensino
Fundamental. A metodologia prevista para a pesquisa ação pretendida inclui a formação de professores
em um grupo focal, com encontros presenciais, entrevistas, questionários e material exclusivo. Estes
atributos a serem formalizados quando do início da pesquisa já se traduzem como frutos da vivência
inicial originada em ação espontânea, o que está a acontecer com muitos docentes que não têm a
oportunidade de divulgar suas ações. Esse é o maior mérito dessa apresentação: dar voz a grandezas
fortuitas do quotidiano em sala de aula.
Palavras-chave: Smartphone. Formação de Professores. Ensino Fundamental.
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TIC NAS AULAS DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL –
ESTUDO DE CASO À LUZ DA TPACK
Patrícia Carvalho dos Reis – UNIAN

INTRODUÇÃO
Este artigo é fruto de uma pesquisa realizada em uma escola pública de uma rede municipal
de ensino da Região Metropolitana da Baixada Santista. O período da investigação foi de junho a
dezembro de 2019, quando diversos educadores da rede debruçavam-se acerca de atualizações
curriculares à luz da Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2018, com prazo até
janeiro de 2020 para que todos os sistemas educacionais do país estivessem consonante com o que
está previsto nas Unidades Temáticas, Objetos do Conhecimento e Habilidades, indispensáveis à
formação do educando em todo território nacional. Cerca da metade das temáticas discutidas
permearam a alfabetização, letramento e educação matemática, foco do presente trabalho.
Os estudos da BNCC (BRASIL, 2018), Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) e demais
aos currículos prescritos pertinentes aos sistemas de ensino da região, evidenciaram que os recursos
tecnológicos devem permear e mediar os professores nos processos de ensino e de aprendizagem
durante toda a Educação Básica. No entanto, essa pesquisa teve o propósito de analisar as ideias, os
entraves e as possibilidades da utilização desses recursos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
na disciplina de matemática.
O percurso metodológico utilizado foi o acompanhamento das discussões de duas
professoras e uma coordenadora pedagógica durante o período de junho a dezembro/2019, com três
encontros semanais de cinco horas. Esses encontros eram destinados aos estudos, diálogos e trocas
de experiências bem sucedidas, realizadas na própria rede de ensino, por meio de trinta escolas que
atendem esse nível no sistema. Foi utilizado um questionário para sintetizar algumas ideias acerca
da questão: “Como os professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental podem
utilizar as TIC de forma que seus alunos desenvolvam as respectivas habilidades em matemática?”.
Assim, como evidenciou o trabalho de Reis e Tavares (2018), os resultados obtidos também
demonstram fatores que motivam, inibem e/ou dificultam a aplicação em nível pedagógico das
tecnologias em sala de aula pelos docentes e a forma como as TIC podem potencializar estratégias
pedagógicas.
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Para analisar os dados coletados pelos instrumentos metodológicos dessa investigação se
utilizou o referencial teórico TPACK, sigla em inglês para Technological Pedagogical Content
Knowledge (Conhecimento Tecnológico, Pedagógico do Conteúdo).
Dessa forma, foi possível compreender como os professores utilizam os recursos digitais
disponíveis na escola, aplicando-os nos processos de ensino e de aprendizagem e apresentar como o
avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação e, em especial, o referencial TPACK tem
colaborado para as mudanças no processo de ensino dos professores e de aprendizagem dos alunos
na escola pesquisada e como tem se processado a interação complexa entre conteúdos, pedagogia e
tecnologia, possibilitando a construção de um conhecimento que permite ao professor maior êxito
em suas práticas pedagógicas.
TPACK E A RELEVÂNCIA DAS TIC NO ENSINO FUNDAMENTAL
As tecnologias vêm ocupando um espaço cada vez maior na vida dos alunos fora da sala de
aula, onde eles vivem imersos nas telas de seus smartphones e podem ser uma grande aliada para os
professores se forem utilizadas para a compreensão de conceitos complexos, compartilhamento de
conhecimentos e produção colaborativa.
Em busca desse caminho, em 2006, Mishra e Koehler (2006) compreenderam que para
ensinar por meio da tecnologia era preciso ir além da junção dos conhecimentos pedagógicos,
metodológicos e tecnológicos. Ao se aprofundarem nos estudos de Shulman (1986) e por meio de
sua teoria, conhecida por PCK - Pedagogical Content Knowledge, passaram a compreender que o
conhecimento, se dava efetivamente, por meio da interação de diferentes níveis de conhecimento
entre as estratégias Pedagógicas e o Conteúdo, envolvendo a compreensão de como representar e
formular uma determinada temática ou conteúdo de maneiras distintas e diversas, com foco sempre
na aprendizagem dos alunos.
Conforme a representação do framework de TPACK, nota-se que ele é composto por três
formas primárias:
1. Conhecimento do Conteúdo (Content Knowledge – CK): corresponde ao conhecimento do
professor em relação a um determinado conteúdo e envolve conceitos, teorias, ideias e
conhecimentos práticos.
2. Conhecimento Pedagógico (Pedagogical Knowledge – PK): compreende o conhecimento
docente em relação às práticas, aos processos e às metodologias de ensino e de aprendizagem. Pode
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ser aplicada a áreas mais específicas incluindo a forma como os alunos aprendem, a habilidade em
gerir uma sala de aula, o planejamento de aulas e avaliações.
3. Conhecimento Tecnológico (Technology Knowledge – TK): corresponde ao conhecimento
docente em relação ao uso das diversas ferramentas e interfaces tecnológicas, incluindo a habilidade
de identificar quando o uso das TIC pode beneficiar ou impossibilitar a aprendizagem em sala de
aula.
Esses três conhecimentos primários formam três combinações que resultam em outras
formas de conhecimento, elencadas a seguir:
1. Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (Pedagogical Content Knowledge – PCK): o
resultado desta intersecção se baseia na teoria de Shulman (1986), que compreende a aplicação do
conhecimento pedagógico ao ensino de um conteúdo específico. De acordo com Shulman (1986),
neste estágio o professor necessita compreender o conteúdo de tal forma que possa encontrar várias
maneiras de ensiná-lo, adaptando suas estratégias de ensino e considerando a forma como seus
alunos aprendem e o conhecimento prévio que possuem. O PCK abrange a essência do ensino:
aprendizagem, currículo, avaliação e estratégias que promovam a aprendizagem.
2. Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (Technological Content Knowledge – TCK):
nessa relação o professor precisa reconhecer o quanto a tecnologia e o conteúdo influenciam um ao
outro e identificar os aspectos positivos ou negativos. Necessita também, compreender quais
tecnologias específicas são mais adequadas a determinado conteúdo que se deseja ensinar.
3. Conhecimento Tecnológico Pedagógico (Technological Pedagogical Knowledge – TPK):
compreende o quanto uma determinada tecnologia elencada pelo professor pode influenciar na
experiência de ensino e de aprendizagem em uma disciplina ou objeto de aprendizagem específico.
Da triangulação desses três conhecimentos surge o TPACK. Nesse nível de conhecimento a
atitude de um professor em relação às tecnologias é multifacetada e contempla a integração das TIC
no currículo.
Mishra e Koehler (2006) apontam que, para que os alunos efetivamente aprendam é
necessário ir além dos três conhecimentos primários (Conteúdo, Tecnologia e Pedagogia). É preciso
dominar o assunto a ser ensinado e aliar todas as possibilidades de aplicação de recursos
tecnológicos, tendo a consciência de quais tecnologias específicas são mais adequadas para o
conteúdo que se pretende ensinar. TPACK contempla uma abordagem complexa e abrangente e isso
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requer uma nova camada de conhecimentos aos professores que desejam ensinar por meio do uso
pedagógico das tecnologias.
Nesse sentido, o uso de equipamentos móveis como tablets e smartphones têm permitido
que o acesso à Internet se torne cada vez mais constante, nos mais variados aspectos da sociedade
contemporânea, influenciando a economia, as relações interpessoais, as pesquisas científicas e a
comunidade escolar como um todo, tornando imprescindível abordar o uso das TIC na formação
docente. Momentos de estudo no qual o professor deve ter acesso aos múltiplos meios digitais, e
suas infinitas possibilidades de orientar, acompanhar, interagir, adquirir e construir novos
conhecimentos. Apesar de entender que “a tecnologia por si mesma, seja ela qual for, não garante a
mudança de uma educação hierárquica, centralizada no papel do professor e na transmissão de
informações, para uma educação participativa, democrática e solidária” (ALMEIDA, 2012).
A potencialidade das TIC em sala de aula é destaque em estudos como os de Almeida
(2003) e Kenski (2015), os quais elucidam as inúmeras possibilidades que tais tecnologias agregam
ao papel docente de orientar, mediar e facilitar as aprendizagens. Elas proporcionam flexibilização
de tempo, criação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) para demonstração do lado
prático de certos conceitos, pesquisas e troca de informações com pessoas de diversos níveis de
conhecimento e diversos lugares do mundo, via internet.
Entre todas as tecnologias criadas pelos seres humanos, aquelas relacionadas com a
capacidade de representar e transmitir informação – ou seja – as tecnologias da
informação e da comunicação – revestem-se de uma especial importância, porque
afetam praticamente todos os âmbitos de atividade das pessoas, desde as formas e
práticas de organização social até o modo de compreender o mundo, de organizar essa
compreensão e de transmiti-la para outras pessoas (COLL; MONEREO, 2010, p. 17).

Devido a toda essa evolução tecnológica surge um questionamento sobre quais habilidades e
competências devem ser desenvolvidas para formar um cidadão apto a desempenhar seu papel
social e profissional nos dias atuais. Como lidar com alunos extremamente digitais, questionadores,
inquietos, criativos e capazes de realizar diferentes atividades ao mesmo tempo?
Alguns caminhos são possíveis de serem percebidos nas afirmações de Silva (2003), quando
ele coloca que, ao aderir às tecnologias em sala de aula, o professor se aproxima da linguagem dos
alunos, facilitando a comunicação e, consequentemente, a prática docente. Esta nova relação se
torna essencial ao ambiente educacional por proporcionar trocas interativas e permitir a cocriação
de novos conceitos e aprendizados.
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Diante desta perspectiva tecnológica, um novo paradigma educacional se abre e o papel do
professor é redimensionado, ele deixa de ser o detentor do conhecimento e passa a mediar o
processo de aprendizagem, problematizando, investigando, cocriando e ressignificando novos
saberes.
Contempla-se nessas exigências – e com destaque – a formação e capacitação dos
docentes não apenas para uso das mídias digitais. Isso eles já sabem e usam em seus
tempos livres. É preciso que eles sejam formados para uma nova didática, uma nova
pedagogia, que considere as alterações disruptivas ocasionadas pela Internet na
maneira de ensinar, de se relacionar com os alunos e com o próprio conhecimento
(KENSKI, 2015, p.144).

É preciso alinhar o perfil docente com a realidade dos discentes, conectados em um mundo
cada vez mais interativo e diversificado por meio de seus tablets e smartphones que cabem na
palma das mãos. Para tanto, faz-se necessário que a formação docente oportunize o acesso aos
múltiplos meios digitais, tais como a redes sociais (Internet) e suas infinitas possibilidades de
orientar, acompanhar, mediar, adquirir e construir colaborativamente novos conhecimentos. , sendo
esta uma questão muito além da tecnologia, que envolve uma conexão humana, capaz de
transformar nossa maneira de agir, pensar e interagir.
METODOLOGIA
A pesquisa de caráter qualitativo, buscou acompanhar as discussões ocorridas no segundo
semestre do ano letivo de 2019, quando inicialmente foi realizado um estudo documental e
bibliográfico do currículo local, fazendo considerações com o Currículo Paulista e a Base Nacional
Comum Curricular.
Os registros nas atas das reuniões, anotações dos pesquisadores e questionário realizado com
as três profissionais da educação foram instrumentos metodológicos utilizados com a finalidade de
compreender as lacunas existentes na formação e quais as possiblidades de trabalho com os
recursos tecnológicos existentes.
Os instrumentos utilizados para a pesquisa foram dois questionários com perguntas abertas e
fechadas. O primeiro, com base na proposta de Gil (2010) teve a finalidade de obter as informações
necessárias ao contexto educacional e as TIC e posteriormente, o segundo questionário foi
direcionado para assuntos de interesse da pesquisa em que se procurou explorar o assunto no
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decorrer da mesma segundo Lakatos, Marconi (2001), com ênfase na utilização das TIC em
matemática.
As perguntas foram elaboradas com base na proposição do problema de pesquisa, nos
objetivos estabelecidos e na literatura selecionada.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise das discussões presenciadas nos encontros, associado aos dados coletados pelos
questionários, permitiram compreender o contexto e possibilidades no uso das TIC no
desenvolvimento das habilidades de matemática.
Foram levantadas as questões acerca de como o professor pode fazer utilização dos recursos
tecnológicos no desenvolvimento de habilidades nos alunos dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental nas diferentes Unidades Temáticas da Matemática: Números, Geometria, Grandezas e
Medidas, Álgebra e Probabilidade e Estatística.
Ao deparar-se com tais objetos do conhecimento e habilidades, perceberam então que o
contexto não é favorável, em vistas ao sucateamento dos equipamentos escolares e formações
continuadas que não estão ocorrendo há mais de três anos na rede.
Do presente estudo, a partir da produção dos dados foi possível identificar que entre os
profissionais da educação pesquisados, todos apresentavam facilidade no uso de tecnologias e,
quando identificada alguma dificuldade, buscavam ajuda e demonstravam motivação para participar
de formações disponíveis na área, durante o período.
A organização da análise dos dados foi realizada nas mesmas duas categorias utilizadas por
Reis e Tavares (2018): o Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (TPACK) dos
Professores pesquisados, e; Formação docente e a infraestrutura tecnológica da escola pesquisada.
Por meio desta sistematização foi possível identificar o quanto as TIC estão presentes na prática
docente dos professores participantes desta pesquisa, o quanto a formação em serviço é relevante e
possibilitou ainda vislumbrar alguns aspectos referentes à triangulação dos conhecimentos
tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo, presentes no referencial teórico TPACK.
A análise temática da categoria TPACK permitiu dimensionar por meio de suas
subcategorias que, separados, estes conhecimentos não insuficientes para ensinar de maneira
comprovadamente significativa (KOEHLER; MISHRA, 2008).
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Fundamentando esta premissa, a produção dos dados revelou que, embora desconhecessem a
fundamentação teórica TPACK, os profissionais da educação pesquisados incorporam seus
preceitos em suas práticas pedagógicas.
Demonstram que apesar de fazerem utilização de recursos tecnológicos, há lacunas na rede
de ensino no que tange à formação para uso das mesmas, pois aprenderam por conta própria em
cursos fora do horário de trabalho, assim como também indicam que grande parte dos recursos
utilizados são de origem dos próprios profissionais que buscam desenvolver um trabalho da melhor
qualidade e por diversas vezes acabam perdendo tais recursos por furto ou quebra devido ao uso
constante. Entre as TIC que enumeraram estão: smartfones, projetor multimídia, lousa inteligente
portátil, tablet, lousa digital, notebooks, sendo somente os dois últimos pertencentes às escolas.
As professoras pesquisadas relataram que o domínio do conteúdo de matemática a ser
trabalhado, a metodologia correspondente a ser utilizada para ensinar tal conteúdo e o domínio
tecnológico são os fatores mais relevantes no uso das TIC em sala de aula, tal como evidenciam
seus relatos por meio do questionário:
Além das lacunas existentes nas formações para uso de recursos tecnológicos, também
considero primordial formações para matemática, tendo em vista que muitos
professores têm dificuldades em ensinar esse componente curricular. (Professora A)
Considero indispensável formações que considerem e mostrem aos professores
práticas pedagógicas de matemática com uso de recursos tecnológicos. Por muitas
vezes, um simples smartfone, associado ao Datashow consegue motivar os alunos a
aprender matemática por meio de softwares variados. (Professora B)

Acredita-se que por meio da formação continuada, da troca de experiências entre os
docentes e, acima de tudo, na crença de que esses três conhecimentos são codependentes se emerge
a análise da segunda categoria, cujo foco foi relacionar a formação dos docentes e a infraestrutura
tecnológica da escola pesquisada.
Infelizmente o que temo há bastante tempo são computadores sucateados que por
muitas vezes não conseguimos instalar softwares. Não possuímos internet para que os
alunos façam pesquisas. Geralmente, o que eles têm disponíveis é o que nós mesmas
trazemos. (Professora A)
Conseguimos fazer com que nossos alunos aprendam por compromisso nosso, das
famílias e dos gestores dessa escola. Não há qualquer suporte dos gestores do sistema
com a implementação de recursos tecnológicos, atualizados. Os recursos vindos do
Governo Federal (PDDE) não são suficientes para equipar a Unidade, já que
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recebemos menos de R$4000,00 uma vez por ano para toda a demanda que muitas
vezes necessita de reparos básicos dentro da própria escola, compra de materiais de
limpeza e lâmpadas. (Professora B)

As três profissionais da educação indicam que recorrem a artigos científicos na Internet
para se apropriar do uso das tecnologias em sala de aula, o que nos faz ponderar que elas se
beneficiam do uso TIC e isto tende a se refletir em suas práticas, na sala de aula. A Coordenadora
Pedagógica é Mestre em Educação e procura trazer sempre para o cotidiano escolar e das reuniões
pedagógicas, contribuições da academia para melhorar o “chão da sala de aula”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados coletados e analisados por essa investigação desvelam que todos os recursos
tecnológicos possuem sua relevância e que os professores do contexto pesquisado possuem
motivação para buscar conhecimentos e formações além dos muros da escola. Para as aulas de
matemática utilizam desde seus recursos tecnológicos próprios, tablets, smartfones, lousa
inteligente interativa, projetor multimídia aos recursos mais simples como calculadoras simples e
aparelhos de imagens e sons.
A utilização das TIC em sala de aula como estratégias pedagógicas ficou evidente por meio
das vozes dos professores participantes do estudo, que relataram o quanto esta prática aproxima os
alunos dos professores e dos conteúdos escolares.
Em face a esta reflexão, compreende-se que o presente estudo possibilitou identificar como
tem se dado o uso pedagógico das TIC disponíveis na escola pesquisada, mapeando os fatores que
motivam, inibem ou dificultam o uso das TIC pelos docentes em sala de aula, identificando desta
forma, quais fatores levam o professor a buscar por formação docente continuada nesta área,
conforme proposto inicialmente.
Sem dúvida as tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e
tempo, de comunicação audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o
virtual, entre o estar juntos e o estarmos conectados a distância. Mas se ensinar
dependesse só de tecnologias, já teríamos achado as melhores soluções há muito
tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões de fundo. Ensinar e
aprender são os desafios maiores que enfrentamos em todas as épocas [...] (MORAN,
2007, p. 12).
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Levando em consideração estes aspectos, conclui-se que os referenciais teóricos e as
experiências produzidas nos direcionam ao caminho pretendido... Escolas que incentivam o uso da
tecnologia na aprendizagem dos alunos pelos professores estão avançando, evidenciando que os
gestores públicos de ensino devem investir na modernização dos equipamentos tecnológicos para
motivar os alunos, servindo de mediadores entre os processos de ensino e de aprendizagem.
Dessa forma, mais investimentos em educação, essencialmente no que tange à otimização de
recursos tecnológicos e formações continuadas para seus profissionais da educação farão com que a
área esteja mais próxima dos avanços científicos das demais áreas do conhecimento que compõem a
sociedade.
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Figura 1. Representação conceitual do TPACK

Fonte: http://tpack.org.

Resumo
O presente artigo é fruto de uma investigação realizada na rede pública de ensino de um município da
Região Metropolitana da Baixada Santista. O estudo de caso apresentado nessa pesquisa teve como
origem a questão: “Quais os potenciais, entraves e possibilidades das TIC – Tecnologias de Informação
e Comunicação nos processos de ensino e de aprendizagem de Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental?” O objetivo principal do estudo foi elencar as possíveis utilizações de recursos
tecnológicos diversos mesmo com as limitações de recursos disponíveis em diversas instituições
públicas de ensino. O lócus da pesquisa foi uma escola municipal na qual ocorreram discussões
pedagógicas com o intuito de atualizar o currículo da rede, em consonância com os ideais previstos pela
BNCC – Base Nacional Comum Curricular (2018). Os instrumentos metodológicos utilizados foram:
questionários, entrevistas semiestruturadas e acompanhamento in loco de ações desenvolvidas por duas
professoras participantes e uma coordenadora pedagógica. Considerou-se como referencial o framework
TPACK - Technological Pedagogical Content Knowledge - para compreender as relações entre as docentes, uso
das tecnologias e suas ações didático-pedagógicas. Do presente estudo foi possível identificar que as
professoras apresentaram boas condições para uso das TIC no que tange aos conhecimentos e
motivações, bem como, bons conhecimentos pedagógicos da disciplina e criatividade na adaptação dos
recursos existentes na instituição. Apesar disso, há necessidade de atualizações profissionais voltadas
para utilização de tecnologias diversificadas. A pesquisa conclui que além da formação continuada para
os docentes no uso das TIC há também necessidade de investimento nesses recursos, pois podem
impactar os resultados de aprendizagem dos educandos no atual cenário de nossa sociedade
globalizada.
Palavras-chave: TPACK; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Formação Docente; TIC.
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O FAZER SURPREENDENTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ana Laura Ribeiro da Silva – P.M. Cubatão

INTRODUÇÃO
O presente texto destina-se à discussão acerca das observações sobre as respostas de
professores de Ensino Fundamental em um curso de extensão realizado na Universidade
Metropolitana de Santos – UNIMES, junto ao Grupo de Pesquisa "Políticas Públicas em
Educação”.
Entre as discussões surgidas na pesquisa “Uma Análise das Políticas Públicas no Ensino
Fundamental: A Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Currículos das
Escolas da Região Metropolitana da Baixada Santista” realizada entre 2015 e 2019, destacaram-se
as observações realizadas sobre as respostas dadas pelos professores de Ensino Fundamental da
RMBS às proposições sobre sequências didáticas.
Nessa discussão sobressaem aspectos, que envolvem teoria e prática, ressaltados pelos
professores em suas respostas em curso de extensão oferecido às redes municipais de ensino da
RMBS. É possível surpreender-se com práticas exitosas desenvolvidas pelos professores em sala de
aula no Ensino Fundamental mesmo que não seja explícita, por estes profissionais, clareza sobre a
relação teoria e prática.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O Grupo de Pesquisa "Políticas Públicas em Educação” desenvolveu entre os anos de 2018 e
2019 a segunda fase da pesquisa intitulada: “Uma Análise das Políticas Públicas no Ensino
Fundamental: A Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Currículos das
Escolas da Região Metropolitana da Baixada Santista”. A primeira fase consistiu no levantamento e
organização do estado da arte com o levantamento bibliográfico das produções brasileiras no
período 2011 a 2017 sobre as expressões-chave: “Práticas Docentes no Ensino Fundamental”;
“Tecnologias de Informação e Comunicação” e “Formação de Professores”. Tal levantamento
ocorreu nas seguintes bases: banco de teses e dissertações da CAPES (http://www.capes.gov.br);
SCIELO (http://www.scielo.br).
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A investigação baseou-se no seguinte questionamento: de que maneira as tecnologias estão
presentes nas práticas pedagógicas dos professores que atuam no Ensino Fundamental na RMBS –
Região Metropolitana da Baixada Santista?
Para a coleta de dados foram utilizados recursos tecnológicos como Formulários em Google
Forms e ferramentas trabalhadas pelos docentes/pesquisadores sob o formato de curso de extensão
oferecido a gestores e professores das redes municipais de ensino das cidades que compõem a
Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém,
Mongaguá, Praia Grande, Peruíbe, Santos e São Vicente) que aceitaram a parceria para a realização
da pesquisa. A coleta de dados ocorreu ainda por meio do registro pelos participantes de suas
atividades em fóruns disponibilizados na sala de formação da plataforma MOODLE.
Entre os participantes, a pesquisa contou com gestores e professores de cinco das nove
cidades da RMBS: Cubatão, Guarujá, Itanhém, Santos e São Vicente. Aos participantes foi
oferecido um curso de extensão com encontros presenciais e participação em sala disponibilizada
para a Formação na Plataforma MOODLE no Portal UNIMES EAD.
Destes registros, recortamos para essa discussão uma das atividades que originou-se na
proposição de elaboração de uma sequência didática utilizando o recurso tecnológico CANVA
(disponível em: https://www.canva.com/) que foi trabalhado e apresentado pelos pesquisadores
como um recurso motivador para a discussão conceitual de sequências didáticas, especialmente sob
a base conceitual apresentada por Zabala (1998).
A atividade que originou os dados aqui analisados foi realizada no terceiro e último encontro
de formação e tinha como eixo a discussão de sequências didáticas, tema oriundo da observação dos
pesquisadores sobre a fragilidade conceitual exposta pelos profissionais participantes da pesquisa
no segundo encontro de formação.
A atividade foi apresentada por duas professoras da Rede Municipal de Educação de
Guarujá e de Itanhaém/SP e foi destinada aos segundos ou terceiros anos do Ensino Fundamental.
Nessa proposta os participantes da pesquisa deveriam apresentar uma sequência didática a partir do
recurso tecnológico de exposição CANVA. A atividade à qual vamos nos ater revela a compreensão
conceitual tanto da teoria abordada sobre sequência didática, quanto da utilização do recurso
tecnológico.
Na sessão a seguir apresentamos os dados selecionados e suas devidas análises.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A proposição do estudo conceitual sobre sequências didáticas se deu a partir das
observações das atividades realizadas no segundo encontro de formação, no qual, por meio dos
recursos tecnológicos de elaboração de vídeo foi solicitado aos participantes que descrevessem uma
sequência didática. Em tal ocasião a discussão conceitual sobre sequências didáticas não foi
abordada visto que o intuito maior era a apropriação dos recursos tecnológicos pelos profissionais
participantes.
No entanto, houve a observação sobre a dificuldade de se compreender o que estava sendo
solicitado quanto à sequência didática. Essa dificuldade foi analisada nas discussões do Grupo de
Pesquisa e compreendeu-se a necessidade de conceituar e melhor definir junto à formação tal
conceito.
Para trabalhar o conceito optamos pela definição de Zabala (1998, p.18), sequências
didáticas são: “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de
certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores
como pelos alunos” [...].
Vale dizer que a sequência didática prevê um encadeamento entre atividades que abarcam
atitudes, procedimentos e ações, mediadas por questionamentos, com a finalidade de aprofundar um
tema que está sendo explorado.
As estratégias devem ser variadas, daí o exame prévio de diversos gêneros textuais, que
foram também discutidos na formação para melhor compreensão e adequada elaboração posterior
das sequências que originaram tal análise.
Os gêneros textuais caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas,
cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais.
São de difícil definição formal, devendo ser contemplados em seus usos e
condicionamentos sócio pragmáticos caracterizados como práticas sócio discursivas.
(MARCUSCHI, 2010, n.p.).

Há uma gama muito variada de exemplos desses gêneros textuais: telefonema, sermão, carta
comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, reunião de condomínio, horóscopo,
receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio, instruções de uso, outdoor, inquérito
policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferência, carta eletrônica,
bate-papo virtual (chat), aulas virtuais, infográficos, poesia, artigo científico, artigo de opinião,
entrevista, regras de um jogo, debate, seminário, podcast, propaganda, cantiga, músicas,
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videoconferência, ofício, convite, Ted talk (apresentação oral de uma ideia com duração de 18
minutos), textos legais, tag, e-mail, ofício. hipertexto etc.
Sabe-se que as sequências didáticas favorecem o enriquecimento de conhecimentos em
construção, permitindo um avanço por meio de novas organizações desse tipo, dado que, e como se
pôde observar, inúmeras são as possibilidades dos empregos de variados gêneros textuais em sua
organização.
Essa compreensão sobre as possibilidades do que se propõe em uma sequência didática
devem aproximar-se das compreensões sobre a atividade como “ação intencionalizada (sic) do
educador que proporciona à criança o acesso à cultura humana elaborada” (SILVA, 2004, p. 107).
Para o processo de alfabetização também se faz presente. A alfabetização consiste em uma
apropriação complexa de signos linguísticos elaborados socialmente pela cultura humana.
A escrita enquanto conhecimento humano surgiu para a manutenção do poder econômico e
social (BRITTO, 2005, n.p.). Na sociedade atual, reconhecemos a expansão do uso da escrita como
forma de comunicação e expressão e a força que sua apropriação a consolida pelo acesso e a
profundidade dos discursos efetivamente apropriados. A partir dessa compreensão se faz ainda mais
significativo que a apropriação da escrita pela criança seja um ato efetivo de aprendizagem
garantido pela escola.
Nesse sentido, vale lembrar que “O ato de ensinar a ler e escrever não se constitui um ato
neutro. Constitui-se, pois, num (sic) ato de busca da superação da condição alienante ou de
reprodução da condição de sua sustentação” (SILVA, 2016, p. 58). A apropriação da escrita pela
criança tem o sentido de superação de sua condição de ignorância para essa forma de linguagem.
Saber ler e escrever volta-se à compreensão e não ao decodificar mecanizado que não garante a
atribuição de sentido ao que é lido.
Como afirma Vygotsky (1995, p. 201, tradução nossa), “o ensino deve organizar-se de
maneira que a leitura e a escrita sejam necessárias de algum modo para a criança”. Assim,
linguagem escrita enquanto cultura humana precisa ser apropriada pela criança de forma não
mecanizada, mas necessária a ela. Essa necessidade, no entanto, não é inata à criança, é criada pelo
papel mediador do professor que envolve e cria possibilidades de encantamentos pela participação
da criança no seu próprio processo de apropriação dos conhecimentos humanos. Um processo de
mediação realizada pelo professor entre o conhecimento humano historicamente produzido e a
criança.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

687

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

O envolvimento das crianças na ação propositada tem extrema importância para que ela
tenha interesse e se torne efetivamente participante. As proposições realizadas pela ação pedagógica
precisam envolver a criança e os conhecimentos que ela traz e produz. Conhecimentos que tenham
sentido no contexto das vivências que se realizam, que possam responder às necessidades dessas
vivências. Como nos ensina Jolibert (1994, p.15, grifos da autora):
Ler é ler escritos reais, que vão desde um nome de rua numa placa até um livro,
passando por um cartaz, uma embalagem, um jornal, um panfleto, etc., no momento
em que se precisa realmente deles numa determinada situação de vida, ‘para valer’
como dizem as crianças. É lendo de verdade, desde o início, que alguém se torna leitor
e não aprendendo primeiro a ler...

O planejamento das proposições, nesse processo, consiste no diferencial entre sequências
didáticas e um aglomerado de ações desconexas sobre um tema. O direcionamento e o olhar atento
do professor é o que garantirá a promoção da aprendizagem pela sequência didática (ZABALA,
1998).
A apropriação de conhecimentos novos sobre a prática pedagógica e suas possibilidades dá
aos professores condições de refletir e repensar o fazer docente. Nas palavras de Paulo Freire (2007,
p. 22), “se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa de sua
humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem da tecnologia,
com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa”.
DISCUSSÃO DOS DADOS
No anexo 1 encontram-se as imagens elaboradas no CANVA pelas professoras participantes
da pesquisa para apresentação da sequência didática elaborada.
A sequência proposta pelas professoras apresenta uma organização articulada e estruturada
de atividades que desencadeiam objetivos educacionais voltados à alfabetização, o que caracteriza a
proposição como sequência didática nas conceituais analisadas aqui (ZABALA, 1998).
A sequência descrita pelas professoras apresenta a participação ativa das crianças nas
diferentes proposições, garantindo o envolvimento e o interesse da criança durante o processo de
apropriação dos aspectos linguísticos da escrita. Em cada tipologia textual utilizada na sequência
analisada as crianças tinham a possibilidade de observar aspectos da normatização gramatical da
língua escrita. Mesmo que as professoras não ressaltassem esses aspectos, a observação da escrita
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possibilita à crianças conhecer algumas normas e regras que utilizadas na escrita, como por
exemplo as marcas da tipologia dos textos que foram produzidos ou lidos.
Na proposição descrita há uma variedade de gêneros textuais que garantem conhecimento
específico sobre a tipologia: lista de frutas, cartela de bingo, receita, informativos e música. Além
da degustação e da utilização de vídeo que possibilitam outras proposições de expressividade e
compreensão. Tais recursos possibilitam a ampliação do repertório infantil e das possibilidades de
acesso ao conhecimento por diferentes fontes documentais.
Nesse sentido as proposições da sequência didática possibilitam à criança o uso da leitura
como fonte de conhecimento e o uso da escrita como fonte de expressão de suas necessidades. Nas
palavras de Jolibert (2006, p. 183, grifos da autora):
[...] ler NÃO consiste em identificar e combinar letras e sílabas. Sabemos que, para
ler, NÃO se trata primeiro de ‘fotografar’ e memorizar formas (letras, sílabas) para
depois combiná-las e, mais tarde, compreender o que se está lendo. A única meta de
todo ato de Leitura é compreender o texto que se está lendo com o propósito de
utilizá-lo de imediato para obter informação ou prazer etc.

As utilizar as diferentes tipologias para vivências variadas pelas crianças, as professoras
possibilitam que a prática pedagógica se torne um momento prazeroso e vivenciado intensamente
pelas crianças.
Se com Vygotsky (1998, p. 112) se aprende que: “Com o auxílio da imitação na atividade
coletiva guiada pelos adultos, a criança pode fazer muito mais do que com a sua capacidade de
intelecção de modo independente”, compreende-se que a proposição de atividades pautadas no
professor como escriba possibilitam à criança, além expressar-se e envolver-se na proposição, a
vivência do uso social da linguagem escrita com sua complexidade. Desta forma, a sequência
didática proposta pelas professoras demonstra a compreensão do conceito de mediação, uma vez
que enquanto professoras alfabetizadoras medeiam a relação da criança com a complexibilidade da
linguagem escrita. Oferta-se à criança uma variedade de recursos para a observação e o efetivo uso
da linguagem escrita.
O ato de serem escribas oferece à criança a possibilidade de expressão por meio da escrita e
o fato de proporem a participação constante, observadas no ditado das frutas conhecidas, na
confecção das cartelas do bingo com as escolhas das palavras a partir da lista elaborada
coletivamente, na degustação de frutas não conhecidas, na elaboração de receita e na escrita da
memória, tornam essa criança participante ativa da prática pedagógica.
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A possibilidade de vivências variadas marca a compreensão pelas professoras de seu papel
enquanto formadoras das habilidades e capacidades superiores humanas nas crianças. Marca a
compreensão de que a escrita não se garante pela decodificação do signo linguístico, mas pela
compreensão da informação nele contida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelos aspectos acima explicitados podemos apontar como considerações finais dessa
reflexão que a organização e cadência propostas na sequência didática analisada demonstram que as
professoras compreendem tanto o processo de alfabetização como além da decodificação de signos,
quanto compreendem conceitualmente o que se defende, fundamentado em Zabala (1998) sobre
sequência didática.
A propositura desta sequência didática mostrou quão surpreendente e admirável pode ser o
trabalho pedagógico. Não há nela nenhum aspecto que ultrapasse os limites da ação docente, mas há
a compreensão de vivências e vislumbres que ultrapassam os muros da escola.
O acompanhamento da formação e a alegria observadas nos professores quando expunham
as atividades realizadas mostram quão importante é a busca pelo conhecimento. Assim, sem o
intuito de esgotar as discussões aqui ressaltadas, trazemos Paulo Freire para fecharmos com
excelência nossa reflexão:
Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, de métodos para
uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável mesmo, que o professor se ache
‘repousado’ no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. É ela
que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, re-conhecer. (FREIRE, 2007,
p. 86).
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ANEXOS
ANEXO 1. SEQUÊNCIA DE IMAGENS ELABORADAS PARA APRESENTAÇÃO DA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
FRUTAS, no Canva
Imagem 1

Imagem 2
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Imagem 3

Imagem 4
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Imagem 5

Imagem 6

Imagem 7
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Imagem 8

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg&t=2s
Imagem 9
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Resumo
O trabalho que se apresenta reflete o aproveitamento de experiência consolidada em curso de extensão
oferecido por instituição do ensino superior voltado para professores e gestores das redes públicas de
ensino dos municípios que integram a Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS (Bertioga,
Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Peruíbe, Santos e São Vicente), em finalização
de pesquisa vinculada à linha “Ensino e Aprendizagem no Ensino Fundamental” que teve início em
2015 e, finalizou-se no ano de 2019. Nesta proposta de formação os professores e gestores vivenciavam
o uso de alguns recursos tecnológicos e compartilharam produções criadas em função da formação ou
já realizadas em suas escolas. A produção em destaque “Explorando as frutas na alfabetização” foi
elaborada por professores da rede municipal da Educação de Cubatão/SP. Trata-se do atendimento à
solicitação de elaboração de sequência didática, com o uso de recurso tecnológico explorado no mesmo
curso: Canva. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, com o protagonismo dos cursistas na
experimentação dos recursos tecnológicos e na partilha de suas experiências exitosas. Os teóricos que
fundamentaram esta prática, foram Zabala (1998) e Marchuse (2010), entre outros, além de tutoriais
diversos a respeito de como aproveitar o aplicativo utilizado. A atividade criada, direcionada a alunos de
segundos ou terceiros anos do Ensino Fundamental, teve como objetivo a exploração do tema frutas.
O resultado obtido denota total aproveitamento do curso, pelos docentes, tanto no tocante à
construção do conhecimento referente ao recurso tecnológico empregado, quanto no que diz respeito
ao uso adequado e criativo dos gêneros textuais em sequências didáticas, visando ao desenvolvimento
de competências básicas: conceituais, procedimentais e atitudinais. Sua atualidade remete igualmente
aos campos de experiências preconizados pela Base Nacional Comum Curricular relativas à educação
infantil: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Sequência didática; Recursos tecnológicos.
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Resumo
A educação profissional e tecnológica (EPT) busca processos de consolidação de suas práticas
educativas que permitam a formação humana integral e politécnica. E com essa bandeira de luta e de
resistência, diante de um cenário caótico e massificador imposto pela conjuntura atual para a educação
brasileira, que propomos este painel com intuito de apresentar práticas educativas desenvolvidas na
EPT no âmbito do ensino médio integrado e em cursos superiores de tecnologia. O primeiro estudo
traz a discussão sobre o b-learning que se trata de um modelo de ensino, dentre as metodologias ativas.
Nesse artigo, a autora apresenta o relato de experiência com ensino híbrido na aula de inglês no ensino
médio integrado e constata que esta proposta permite aos estudantes se reconhecerem como
protagonistas no processo de aprendizagem, identificando as diferentes maneiras de aprender e seu
próprio ritmo no processo de aprendizagem. O segundo estudo, discute a sala de aula invertida que
consiste em uma metodologia ativa da aprendizagem, com possibilidade para a formação profissional.
O estudo objetiva analisar uma prática de ensino baseada nas metodologias ativas no curso superior de
tecnologia e conclui afirmando que as metodologias ativas podem contribuir para uma formação
docente e um ensino mais significativo nos cursos superiores de tecnologia. O último estudo, discute o
ensino jurídico no âmbito dos cursos superiores de tecnologia por meio de um aplicativo educacional.
Os autores defendem o uso do jogo como ferramenta capaz de concretizar a aplicação de uma nova
perspectiva educacional, através do desenvolvimento de trabalhos cooperativos e colaborativos,
primando pela autonomia discente no processo de construção do saber. Compreende-se que estes
processos formativos balizados pelo trabalho como princípio educativo contribuirão para a construção
de sujeitos históricos e sociais.
Palavras-chave: Metodologias ativas; Aprendizagem colaborativa; Educação Profissional e
Tecnológica; Ensino Médio Integrado; Curso Superior de Tecnologia.
B-LEARNING: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
Marta Helena Blank Tessmann – IFSul

INTRODUÇÃO
O b-learning ou ensino híbrido chegou no Brasil há pouco tempo, pelo menos com essa
nomenclatura, através de instituições que trabalham com a produtividade educacional em larga
escala e que vendem a metodologia como uma mercadoria do ensino. É um modelo de sala de aula
que tem agradado docentes e estudantes pela sua característica de favorecer a aprendizagem de
todos, em qualquer tempo e lugar, que visa sobretudo a autonomia de aprendizagem do estudante.
Pode ser considerada uma modalidade bem democrática de ensino, pois a não ser pelo fato de
necessariamente ter de ser usado um computador com acesso à internet, é acessível a todos os
cidadãos, de todas as idades e potencialidades.
Atualmente, a educação formal, requer dos professores grandes desafios. O mundo está
repleto de informações que podem ser alcançadas por todos a qualquer tempo. Diante disto há pelo
menos uma questão que é inevitável a todos os professores: o que eu posso fazer para que meu
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aluno tenha interesse em aprender na sala de aula se todo e qualquer tipo de informação já está
disponível na internet? Este tipo de indagação perpassa os limites da sala de aula e faz com que o
professor reflita sobre sua real função.
O papel do professor está intimamente ligado à evolução da informação na sociedade. De
acordo com Bacich et al. (2015), nos últimos tempos rapidamente novos materiais tem surgido nas
bibliotecas e com isso há necessidade de mais professores capacitados para levar estes materiais
para as salas de aulas, normalmente estes professores são chamados de tutores. O tutor serve com o
filtro para passar toda a informação que julga necessária para o estudante. Com o desenvolvimento
da tecnologia, a forma de acessar a informação mudou. Sendo assim, nas últimas décadas muitos
sites, plataformas, redes sociais, aplicativos foram criados, facilitando a autoria da informação.
A partir de 1994, o computador começou a ganhar espaço nas casas e nas escolas. Nos dias
de hoje podemos acessar, por exemplo, um livro a partir de um celular de qualquer lugar, a qualquer
momento. Com as tecnologias digitais fazendo parte da vida diária das pessoas, não é possível que
sejam deixadas de lado na escola. Assim os professores podem usar recursos digitais, entretanto
isso não significa que o método de ensino mudou: simplesmente o quadro negro foi trocado pela
lousa digital, mas ensino ainda continua centrado no professor, detentor do conhecimento que o
filtra e transmite para o aluno. Sabe-se que cada um tem um tempo e um jeito próprio para
aprendizagem. É necessário que o professor mude de postura e busque alternativas para o ensino
que contemplem o tempo e o jeito que cada aluno aprende. Uma das alternativas parece ser o ensino
híbrido ou blended learning – b-learning - que tem uma proposta mais personalizada.
Neste artigo apresento o relato de experiência com ensino híbrido na aula de inglês no
ensino médio, assim como um sobrevoo em referenciais teóricos que fundamentam a prática do
ensino híbrido – blended learning, sua conceptualização e aplicabilidade, papel do professor, papel
do aluno e algumas reflexões finais.
CONCEITUALIZAÇÃO E APLICABILIDADE
Para compreender melhor do que se trata este relato de experiência, é importante
conceitualizar ensino híbrido ou blended learning, que segundo pesquisadores do Clayton
Christensen Institute (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013) é um método que mescla o ensino
tradicional com a tecnologia digital. De acordo com esses autores, o ensino híbrido “é um programa
de educação formal no qual o estudante tem controle sobre o tempo, lugar, modo/ritmo de estudo”.
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Parte do estudo pode ser feito em casa e parte em uma localidade física supervisionada, no caso a
escola.
Para Bacich et al (2015, p. 51) “A expressão ensino híbrido está enraizada em uma ideia de
educação híbrida, em que não existe uma forma única de aprender e na qual a aprendizagem é um
processo contínuo, que ocorre de diferentes formas, em diferentes espaços”. No ensino híbrido o
professor não é mais o único responsável pelo aprendizado do aluno. O aluno é o protagonista do
seu aprendizado.
Segundo Coll, Mauri e Onrubia (2010), existem três concepções distintas sobre o papel do
professor que utiliza as tecnologias digitais na sala de aula:
•Centrada na dimensão tecnológica: a tecnologia é usada apenas como auxílio em algum
conteúdo. Essa prática era muito comum nas primeiras aulas que usaram o computador, mas ainda
sem acesso à internet. O aluno usava o computador apenas para produção da escrita e leitura de
texto
•Acesso à informação por meio das tecnologias: o professor usa a ferramenta tecnológica
como mediador do processo interativo do aluno com a informação
•Construção do conhecimento: exige que o professor trabalhe junto com programadores e
desenvolvedores de softwares visando à individualização e personalização do ensino
A última destas três concepções, a da construção do conhecimento, é a que mais se
aproxima aos ideais do ensino híbrido. O ensino híbrido tem como objetivo principal construir uma
prática pedagógica inovadora que potencialize o aprendizado dos alunos por meio de tecnologias
digitais. Vale lembrar que a presença das tecnologias na sala de aula não dispensa a presença do
professor, mas modifica o seu papel que é de ser um arquiteto do conhecimento e necessita mostrar
aos alunos as diferentes formas de construí-lo.
O PROFESSOR NO ENSINO HÍBRIDO
Há pelo menos cinco mudanças no papel do professor que decide usar o ensino híbrido.
Estas mudanças serão descritas nos parágrafos que seguem.
O professor na prática pedagógica do ensino híbrido deixa de ser um orador e passa a ser um
facilitador do conteúdo. Como Paulo Freire (1996), disse em sua obra Pedagogia da Autonomia
“ensinar não é apenas transmitir conhecimento”. Isto quer dizer que os professores devem abrir mão
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da ideia que para que os alunos aprendam alguma coisa é necessário que o professor ensine. A
função do professor é apenas ser um facilitador do conhecimento.
No ensino híbrido não há mais grupos fixos de alunos, mas sim grupos dinâmicos. Em
muitas escolas no mundo, os alunos são agrupados de acordo com o seu conhecimento. Na prática
do ensino híbrido esse agrupamento acontece de maneira dinâmica, isto é, os alunos podem a
qualquer tempo trocar de grupo, progredindo ou até mesmo regredindo de acordo com o
conhecimento que aprendeu.
Outra mudança é que o professor deixa de ser quem explica todos os conceitos e torna-se
quem intervém no momento certo junto conforme a necessidade dos alunos. Com o uso de
softwares há cada vez menos necessidade de o professor explicar conceitos. Sendo assim, há mais
tempo para o atendimento individualizado e personalizado para cada aluno.
Não é mais um professor focado apenas no conteúdo; com a prática do ensino híbrido o
professor não precisa focar tanto no conteúdo e pode aprofundar-se em desenvolver as habilidades
de cada aluno e na postura de cidadão global.
A última mudança sugerida pela prática do ensino híbrido, é que o professor passa de um
generalista a um especialista. Há teorias em que o bom professor precisa ser muito eficiente em
todas as áreas do conhecimento. No ensino híbrido sugere-se que o professor seja um especialista
naquilo em que realmente é bom e tem afinidade em fazer. Assim em uma única escola haverá
vários professores muito bons em praticamente todas as áreas do conhecimento que poderão
congregar suas ações em prol do aluno.
Com todas essas mudanças sugeridas é importante lembrar que cada aluno tem o seu próprio
tempo de aprendizagem. Para que cada aluno descubra qual é o seu tempo de aprendizagem é
necessário que o professor mostre no começo do período letivo todos os objetivos que deve atingir,
para que o aluno seja capaz de se organizar da melhor maneira possível. É fundamental que o aluno
compreenda que todas as atividades têm uma intenção de existir e que as valorize.
Para que a prática do ensino híbrido seja de sucesso, o professor precisa desenvolver
algumas habilidades desafiadoras. A primeira delas seria planejar cuidadosamente a sua aula,
selecionando ferramentas que o auxiliem no levantamento de dados para que possa personalizar o
ensino do aluno. Para isso é necessário, criar, testar e adaptar tecnologias para cada escola, aula.
Outra habilidade a ser desenvolvida é a visão de assincronicidade para as atividades que são
umas das grandes vantagens do uso das tecnologias digitais na sala de aula. Outro ponto importante
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para ser desenvolvido é a busca pela personalização cuidando o que é melhor para a aprendizagem
de cada aluno, sempre respeitando o ritmo de cada um. Há diversas ferramentas que podem ajudar o
aluno a aprender. Para o ensino híbrido a internet é a principal inovação tecnológica, pois nela o
aluno pode ler textos, ver vídeos, fazer atividades com quizzes e etc. O professor precisa também
motivar o aluno a traçar o seu próprio caminho de aprendizagem.
O ALUNO NO ENSINO HÍBRIDO
O papel do aluno, assim como o do professor deve ser tratado de forma gradativa, pois o
ensino híbrido ainda é bastante inovador nas escolas. O aluno tem papel central e autônomo na
prática de ensino híbrido. Para que isso realmente se efetive, é importante compreender o perfil do
estudante no século XXI.
De acordo com Venn e Vrakking (2009), dependendo do tipo de estímulo que os alunos
recebem desde pequenos, eles possuem maior controle sobre o fluxo e a sobrecarga de informações.
Diz-se que os alunos, hoje em dia, são multitarefados, pois conseguem fazer várias coisas ao
mesmo tempo mantendo o foco na coisa que é prioritária. Além disso, usam da tecnologia digital
nas suas vidas diariamente facilitando a busca inquietante por novos conteúdos. Em se tratando de
aspectos sociais, estes estudantes ampliam a sua vida social real em comunidades virtuais,
colaboram em rede e deixam de ser meros usuários passando a ser produtores de conteúdo.
Como mencionado anteriormente, as mudanças tanto com os professores quanto com os
alunos devem se dar de forma gradativa. Alguns estudiosos afirmam que trocar de metodologia de
sala de aula, de tradicional para o ensino híbrido, seria o mesmo que colocar crianças que nunca
viram uma piscina, dentro dela. Muitas não saberiam como agir e sucumbiriam. O ideal é que a
mudança para um novo estilo de ensino se dê lentamente, pois cada um reage à sua maneira: uns
fariam todas as tarefas rapidamente, outros ficariam esperando que o professor os ajudasse todo o
tempo e certamente outros alunos implorariam para que as aulas retornassem ao que eram!
É necessário que os alunos saibam claramente que a sua maneira de aprender irá mudar, que
terão que ter domínio sobre o seu aprendizado. Os alunos terão que criar rotinas para que a prática
de sistemas que os ajudem a ser responsáveis seja repetida várias vezes, que os ajudem a lidar com
a transição de serem responsáveis pelo seu aprendizado e assim criar uma nova cultura na escola.
De acordo com especialistas do KHAN ACCADEMY isso seria aprender e não saber por intuição.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

701

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

A EXPERIÊNCIA EM CAMAQUÃ
Com o intuito de aperfeiçoar a aprendizagem da língua inglesa no município de Camaquã, o
Instituto Federal Sul-rio-grandense- IFSUL e o Campus Camaquã dispunham aos seus alunos o
curso E-TEC Idiomas Inglês, que tinha por objetivo principal complementar a formação de
estudantes e servidores da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (REPCT).
Outros objetivos eram capacitar os estudantes e servidores à comunicação eficaz em uma
língua estrangeira; preparar para a realização de provas de proficiência, a fim de que estivessem
aptos a participar de programas de intercâmbio, bem como facilitar sua inserção no espaço
geográfico-ambiental e sócio-histórico-cultural, despertando ou ampliando conhecimentos sobre a
cultura dos países aonde irão se realizar o intercâmbio.
Para contemplar este objetivo, eram oferecidas semestralmente, turmas de 40 alunos, que
estudaram através do conceito de b-learning, a língua inglesa em cursos de 200 horas que foram ser
feitos à distância e com apoio do tutor presencial semanalmente. Por ter sido um curso à distância, o
aluno gerenciava o ritmo de sua formação e seu tempo de aprendizagem. A variedade de atividades
planejadas, especialmente para este curso e a história seriada eram grandes motivadores para o
sucesso da aprendizagem dos alunos.
Outro ponto relevante era o feedback automático na realização das tarefas on-line e rápido
quando a tarefa era corrigida pelo tutor à distância o que promovia o contínuo interesse do aluno em
manter-se conectado ao curso. Até julho de 2015 o E-TEC Idiomas no Campus Camaquã era
oferecido somente como curso de aperfeiçoamento para aqueles alunos que se inscreviam. No
segundo semestre do mesmo ano, iniciou-se a pilotagem desta metodologia de ensino com duas
turmas regulares de ensino médio e técnico integrado. A escolha das turmas foi feita pela
professora, por conveniência, e foi aplicada a metodologia do ensino híbrido conforme descrito
anteriormente.
Para tanto, os alunos envolvidos receberam as tarefas on-line semanalmente e as realizavam
em casa ou em um período de aula na escola, individualmente e autonomamente. Algumas tarefas
eram entregues à professora que fazia a correção pertinente e devolvia rapidamente para os alunos
para que usassem deste feedback como mais um recurso para sua aprendizagem. O segundo período
de aula era usado para atividades de prática oral e comunicativa, sempre resgatando o que foi
solicitado à distância.
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Nas primeiras semanas de aula, tratou-se principalmente de diversos estilos de
aprendizagem, de como cada um aprende de forma diferente e aconteceram os primeiros encontros
no laboratório de informática onde os alunos puderam acessar individualmente as atividades
previamente planejadas pela professora.
Como mencionado anteriormente, este foi um estudo piloto, no qual a professora ainda
estava na fase inicial do seu aprendizado sobre a metodologia de ensino híbrido, portanto é
compreensível que as mudanças tenham acontecido de forma gradativa tanto para os alunos quanto
para a professora.
Após duas semanas de aulas com uso de tecnologias digitais, os alunos foram apresentados
ao E-TEC Idiomas – Inglês e neste momento começaram a estudar mais autonomamente e ter uma
aprendizagem mais personificada e individualizada. Nem todos os alunos tinham acesso à internet
em casa, portanto parte das aulas foi usada para que acessassem o curso e fizessem as atividades,
cada um no seu próprio ritmo de aprendizagem.
A seguir, serão descritos a professora, os alunos participantes, as turmas e a escola em
questão. O curso proposto como apoio para este projeto piloto, E-TEC Idiomas – Inglês também
será apresentado para que se tenha melhor clareza do que se trata.
A professora
A professora é graduada em letras com habilitação em língua inglesa e suas respectivas
literaturas. Estudou mestrado e doutorado em linguística aplicada em aquisição da segunda língua,
mais precisamente psicolinguística. Tem experiência em diversos níveis de ensino, desde a préescola até ensino em nível de pós-graduação. Trabalhava há vinte anos como professora e
efetivamente há dois anos na escola em que desenvolveu este projeto piloto. Na época em que este
projeto aconteceu, tinha outras duas turmas na escola no mesmo nível de ensino e coordenava um
projeto de pesquisa na área de psicolinguística.
A natureza inquieta da professora a fez refletir sobre a necessidade de mudança na
metodologia de ensino o que a levou a experimentar, gradativamente, o ensino híbrido nas suas
aulas.
Nos próximos parágrafos serão descritos os alunos, as turmas e a escola em que este projeto
foi pilotado.
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Os alunos, as turmas e a escola
Os alunos que participaram deste estudo piloto foram 10 meninos e 14 meninas, com idades
entre 16 e 18 anos, divididas em duas turmas. A primeira turma era do curso médio integrado de
automação industrial com 18 alunos e a segunda turma do curso médio integrado de controle
ambiental com somente seis alunos. Vale destacar que a segunda turma, composta por apenas seis
alunos, é uma turma que tinha na sua maioria alunos retidos em algum ano do ensino médio, cuja
motivação para o estudo estava abalada.
Na primeira turma havia alunos que faziam parte do dia a dia da escola, participando
efetivamente como bolsistas e estagiários e com notas acima da média. Nesta turma, todo e
qualquer projeto extraclasse era sempre bem-vindo, pois os alunos não mediam esforços para que
tudo o que o professor propusesse se efetivasse. Na segunda turma, provavelmente por ser uma
turma com alunos retidos, o entusiasmo não era o mesmo o que podia ser claramente percebido pela
professora já nas primeiras aulas em que a metodologia de ensino híbrido foi proposta.
Para que esta metodologia funcionasse era necessário que os alunos acostumassem com o
uso autônomo das ferramentas digitais, neste caso computador com acesso à internet, infelizmente
alguns levaram muito tempo para compreender que se o tempo que tinha disponível fosse usado
apenas para entretenimento em jogos e principalmente rede social pouco tempo sobraria para que
fizessem as atividades propostas pelo curso E-TEC Idiomas - inglês e menos tempo ainda para as
atividades diferenciadas que de fato contemplariam o ensino híbrido, em estações rotativas, ou com
toda a turma no estilo sala de aula invertida.
O Campus Camaquã, escola em que este projeto foi pilotado, é parte do Instituto Federal
Sul-rio-grandense- IFSUL e atende cerca de 600 alunos nos níveis técnicos integrado e
subsequente. Oferece três cursos de nível médio integrado: Técnico em Informática, Técnico em
Controle Ambiental e Técnico em Automação Industrial. No nível pós-médio subsequente, oferece
o curso Técnico em Informática e Eletrotécnica.
Vale salientar que a missão da escola é, além de formar profissionais técnicos com
excelência, é também formar cidadãos capazes de viver no mundo globalizado. Isto posto percebese que muito mais do que uma escola técnica, esta escola está preocupada em que o aluno saia um
exime profissional e um cidadão completo.
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O E-TEC Idiomas – Inglês
O E-TEC idiomas é um programa de ensino de línguas à distância concebido e produzido
pela Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, via SE-TEC /MEC e CONIF. Este programa
possibilita a capacitação de estudantes e servidores em uma língua estrangeira. Ao finalizar o curso
o estudante:
•

Estará apto a realizar testes de proficiência.

•

Estará mais qualificado para participar de programas de mobilidade internacional.

•

Ampliará os conhecimentos sobre outras culturas.

•

Apresentará o diferencial do idioma em uma entrevista de emprego.

O curso é dividido em três módulos, cada um contendo 200 horas. O módulo tem duração de
20 semanas, sendo 18 semanas cursadas a distância e duas semanas, a primeira e a última, cursadas
presencialmente nos polos ofertados. A partir de uma perspectiva de abordagem comunicativa e
intercultural da linguagem, são desenvolvidas as competências previstas no Quadro Europeu
Comum de Referências para Línguas Estrangeiras, sendo os conteúdos distribuídos em módulos
(Níveis A1, A2 e B1). As aulas são disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem onde o
estudante é convidado a embarcar em aventuras emocionantes, divididas em episódios, com os
personagens do curso de inglês.
Para esta experiência piloto, a professora usou as seis primeiras lições do módulo um do
curso E-TEC, que tem como diferencial uma história seriada que faz com que os alunos fiquem
mais motivados em participar da aula. As aulas deste projeto foram todas baseadas neste curso,
sendo assim todas as atividades que foram feitas após os alunos terem oportunidade de usar o
recurso digital contavam com algum aspecto trabalhado no E-TEC, portanto era de fundamental
importância que o aluno acessasse o curso.
No final do semestre, todas as turmas da professora que estudaram o mesmo conteúdo, tanto
na metodologia de ensino híbrido ou apenas com a metodologia comunicativa, fizeram avaliações
de conhecimento e auto avaliações. Os resultados serão apresentados na seção das reflexões finais e
conclusões.
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REFLEXÕES FINAIS E CONCLUSÕES
Não se pode admitir que alunos que estudem uma língua estrangeira, como inglês, por
exemplo, durante no mínimo seis anos, com aulas semanais, cheguem ao ensino médio sem saber
pronunciar nenhuma palavra, nem ler textos, nem compreender enunciados mínimos. Parece que
qualquer que tenha sido a metodologia usada pelos professores, não fez diferença no resultado final
da aprendizagem. Isso torna os alunos menos capazes de compreender o mundo a sua volta e
tolhidos de oportunidades. Percebe-se claramente isto quando no programa do governo federal
brasileiro “Ciências sem Fronteiras” grande parte dos alunos opta por estudar em países que falem
português como língua oficial. Para tentar minimizar esta situação o próprio governo federal
oferece cursos de idiomas como “My English Online”. Sob esta mesma ótima o Instituto Federal
Sul Rio-Grandense oferece a seus alunos e servidores, assim com os alunos de ensino médio da rede
pública de ensino, o E-TEC Idiomas, que foi mais bem explicado na seção anterior.
Usando o curso do E-TEC Idiomas como base para as aulas deste projeto e aliando-o
gradativamente a metodologia de ensino híbrido, pode-se concluir que houve êxito na aplicação do
projeto piloto. No final do ano letivo todos os alunos participantes tiveram notas superiores a
sessenta por cento de aproveitamento e classificaram a experiência como muito produtiva e
motivadora para as suas vidas acadêmicas. Em comparação com as outras turmas em que apenas a
metodologia de abordagem comunicativa foi utilizada, percebem-se alunos muito mais capazes se
reconhecer como protagonistas no processo de aprendizagem, que sabe qual é a melhor maneira
para aprender assim como qual é seu próprio ritmo no processo de aprendizagem.
Algumas limitações são importantes de ser mencionadas, entre elas a inexperiência da
professora com a metodologia de ensino híbrido; a incapacidade técnica enfrentada em muitas aulas
nas quais a internet ou os computadores falharam; e a falta de autonomia de alguns estudantes para
gerir seu ritmo de estudo. Todas essas limitações podem ser evitadas com maior estudo e
comprometimento de todos os envolvidos na proposta.
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Resumo
O b-learning, isto é, ensino híbrido, tem cada vez mais tomado espaço nas salas de aula e nas
discussões entre pesquisadores e professores da Educação Profissional e Tecnológica. Essa discussão é
pertinente pois trata-se de um modelo de ensino, dentre as metodologias ativas, que foi trazido para o
Brasil por instituições privadas de ensino que parecem visar apenas no lucro econômico e não no bem
social das pessoas. Nesse artigo apresento os conceitos de ensino híbrido, um pouco da história da
educação profissional e tecnológica e ensino médio integrado no Brasil e um relato de experiência bem
sucedida com estudantes de ensino médio integrado no sul do país. Tomarei como base para esse
estudo a Teoria dos Sistemas dinâmicos, assim como prescrita por Van Gelder e Port (1995) na qual a
aprendizagem é considerada um sistema dinâmico em que existem conjuntos de variáveis que interagem
e se caracterizam pela completa interconectividade: todas as variáveis são interrelacionadas e eventuais
mudanças, bem como a inserção de uma nova variável, geram mudanças em todas as outras variáveis
que são parte do sistema (VAN GELDER; PORT, 1995). Dentre as metodologias ativas, seleciono o
ensino híbrido, na modalidade de rotação por estações, que segundo pesquisadores do Clayton
Christensen Institute (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013) é um método que mescla o ensino
tradicional com a tecnologia digital. Neste artigo apresento o relato de experiência com ensino híbrido
na aula de inglês no ensino médio, assim como um sobrevoo em referenciais teóricos que
fundamentam a prática do ensino híbrido – blended learning, sua conceptualização e aplicabilidade, papel
do professor, papel do aluno e algumas reflexões finais. Constatou-se que proposta de ensino permite
aos estudantes reconhecerem como protagonistas no processo de aprendizagem, identificando as
diferentes maneiras de aprender e seu próprio ritmo no processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino híbrido; Educação profissional e tecnológica; Ensino médio integrado.
SALA DE AULA INVERTIDA: UMA METODOLOGIA ATIVA DA APRENDIZAGEM
Ana Maria Silva Pantoja – SEMED/Manaus
Maria Francisca Morais de Lima – IFAM
Deuzilene Marques Salazar – IFAM

INTRODUÇÃO
O cenário profissional tem passado por significativas mudanças em relação a exigências e
perfis profissionais, demandando assim pessoas qualificadas e preparadas para atuar no mundo do
trabalho. Essa mudança, em uma de suas vertentes, é provocada pela evolução da tecnologia, que
tem influenciado diretamente o meio educacional, exigindo assim das instituições de ensino a
formação de profissionais que atenda a esse novo modelo de mercado emergente.
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Diante desse cenário, os docentes que atuam na Educação Profissional e Tecnológica- EPT
têm vivenciado dificuldades, não só por que não tiveram na sua formação docente inicial disciplinas
voltadas à educação profissional e tecnológica, como também por continuarem replicando em sala
de aula abordagens tradicionais, sem considerar as mudanças na aprendizagem frente às novas
tecnologias. Diante do exposto, para suprir esse novo momento, os docentes precisam (re)construir
suas práticas com base em uma aprendizagem significativa que possibilite, não só a atualização,
como também a inovação de seus métodos de ensino, a fim de preparar profissionais aptos para
atuarem no mundo do trabalho, que além de dominarem os conhecimentos técnicos, consigam
utilizá-los de forma contextualizada e problematizadora, proporcionando assim, mudanças positivas
no meio em que estão inseridos.
METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM
Na sociedade contemporânea da informação, a educação deve servir de bússola para navegar
nesse imenso mar do conhecimento, “superando a visão utilitarista de só oferecer informações
“úteis” para a competitividade, para obter resultados. Deve oferecer uma formação geral na direção
de uma educação integral” (GADOTTI, 2000, p.8).
Nessa perspectiva de uma educação inovadora, as metodologias ativas se apresentam como
uma possibilidade de superar os novos desafios colocados pela educação no Século XXI, que tem
exigido habilidades essenciais como: criatividade, imaginação e inovação, pensamento crítico e
resolução de problemas, comunicação e colaboração, flexibilidade e adaptabilidade, habilidades
sociais e culturais e capacidade de lidar com diferentes situações.
Frente aos desafios, as instituições educacionais precisam trilhar caminhos para suprir essas
habilidades e dispor aos docentes saberes pedagógicos que atendam a essas novas necessidades,
para isso, precisam ultrapassar a mera transmissão de conteúdos e buscar ferramentas inovadoras.
O’ Flahert e Phillips, (2015, p.85) afirmam que:
Há uma pressão crescente para que as instituições de ensino superior sofram uma
transformação, impelindo a educação a adaptar-se de maneira que atenda às
necessidades conceituais contemporâneas, neste sentido justifica-se a ascensão de
metodologias ativas de aprendizagem, em que o aluno é o centro do processo.

Nessa perspectiva as Metodologias Ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo
de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com
sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social. (BERBEL, 2011).
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As possibilidades de utilização das metodologias ativas na EPT e na educação em geral tem
como intuito possibilitar a autonomia e o protagonismo do aluno. Todavia, devido às limitações
desse trabalho, serão apresentadas brevemente algumas das principais metodologias ativas.
a) Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).
Surgiu no fim dos anos 60, na Escola de Medicina da Universidade McMaster no Canadá.
Nessa abordagem, os alunos são orientados pelo professor, e instigados a desenvolverem a
habilidade de levantar questionamentos sobre determinados problemas, e em grupo ou
individualmente, buscam soluções de forma dedutiva ou indutiva.
b) Aprendizagem Baseada em Projetos
Nessa abordagem, os alunos são motivados a desenvolver projetos ligados à sua vida fora da
sala de aula. A interdisciplinaridade é evidenciada nesse processo educativo, há o trabalho
individual, mas o trabalho em equipe também ganha espaço.
De acordo com o Buck Institute for Education (2008), os projetos que se apresentam como
efetivos têm os seguintes atributos: Reconhecem o impulso para aprender, intrínseco dos alunos.
Envolvem os alunos nos conceitos e princípios centrais de uma disciplina. Destacam questões
provocativas. Requerem a utilização de ferramentas e habilidades essenciais, incluindo tecnologia
para aprendizagem, autogestão e gestão do projeto. Especificam produtos que resolvem problemas.
Incluem múltiplos produtos que permitem feedback. Utilizam avaliações baseadas em desempenho
e, estimulam alguma forma de cooperação.
c) Método do caso
Tem seus fundamentos na descoberta e investigação. O método do caso rege-se dentro da
lógica que guia as sucessivas etapas de recolha, análise e interpretação da informação dos métodos
qualitativos, com a particularidade de que o propósito da investigação é o estudo intensivo de um ou
poucos casos (LATORRE et al., 2003).
O método do caso é uma estratégia de ensino baseada na apresentação de circunstâncias
factíveis e/ou verídicas com o objetivo de levar os alunos a refletirem sobre decisões para o
episódio estudado (ŠKUDIENĖ, 2012).
d) Problematização
Nesse processo, os problemas são identificados pelos alunos, pela observação da realidade,
na qual as questões de estudo estão acontecendo (BERBEL, 1998, p. 149). Essa metodologia exige
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do professor e do aluno posturas reflexivas e críticas dos temas e flexibilização de local de estudo e
aprendizagem, de acordo com Berbel (1998, p. 148). Segundo Vieira, (2015), “a problematização
utiliza-se de um esquema elaborado por Charles Maguerez denominado “Método do Arco”. O
Método do Arco, segundo Berbel (1998), consiste em cinco etapas: observação da realidade,
pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade (prática).
As metodologias ativas exigem planejamento e organização no trabalho pedagógico, uma
vez que visam promover um ensino e aprendizagem dinâmico e ativo que supere a simples
transmissão-assimilação. A intenção é impulsionar o ensino e a aprendizagem de forma a torna-lo o
mais efetivo, sendo o aluno entendido como sujeito construtor do conhecimento. Além disso,
necessita a adoção de estratégias e rotinas educativas que ajudem os alunos em seu
desenvolvimento.
SALA DE AULA INVERTIDA - UMA METODOLOGIA ATIVA DA APRENDIZAGEM
Diferentes estratégias têm sido utilizadas na implantação das metodologias ativas, sendo
uma delas a sala de aula invertida (flipped classroom), que possui sua fundamentação no ensino
híbrido. Segundo Bergmann; Sams (2016, p. 11), “basicamente, o conceito de sala de aula invertida
é o seguinte: o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que
tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula”.
O ensino híbrido ou blended learning, tem sido uma das tendências evidenciadas na
educação do Século XXI, por propiciar a integração entre o ensino presencial e as propostas do
ensino on line, com o objetivo de um ensino personalizado, onde cada aluno possui o controle do
tempo, ritmo, modo e local em que a aprendizagem ocorrerá.
Segundo Bacich (2018) com base no relatório Flipped Classroom Field Guide apresenta as
regras básicas para inverter a sala de aula são:
1) As atividades em sala de aula devem envolver uma quantidade significativa de
questionamento, resolução de problemas e de outras atividades de aprendizagem ativa, obrigando o
aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido on-line.
2) Os alunos devem receber feedback após a realização das atividades presenciais, momento
em que o professor poderá esclarecer as dúvidas e possibilitar a correção de possíveis erros.
3) Os alunos devem ser incentivados a participar das atividades on-line e das presenciais,
sendo que elas são computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, valem nota.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

710

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

4) Tanto o material a ser utilizado on-line, quanto os ambientes de aprendizagem em sala de
aula devem ser altamente estruturados e bem planejados.
Para o desenvolvimento dessa prática o planejamento se torna primordial. Essa metodologia
compõe-se dos seguintes momentos:
1.Organizar os conteúdos a serem trabalhados previamente, e disponibilizar material e
recursos didáticos por meio de um ambiente virtual, possibilitando ao educando uma liberdade de
tempo para o acesso. Podendo ser em forma de videoaulas, slides, textos, resumos, dentre outros. A
disposição dos conteúdos pode ser utilizar diferentes aplicativos como facebook, WhatsApp,
Youtube, dentre outros.
2.Nesse momento, o aluno tem a oportunidade de assistir aos vídeos inúmeras vezes,
transcrevendo as suas dúvidas para serem sanadas em sala de aula.
3.Em sala de aula, haverá a discussão das percepções dos vídeos, o professor será o
mediador que trabalhará com as dúvidas evidenciadas. Após esse momento, será proposta a
atividade do dia, podendo se efetivar como atividade de pesquisa, solução de problemas ou testes.
4.Nesse momento do desenvolvimento das atividades, o professor estará circulando na sala
sanando as dúvidas, possibilitando um atendimento individualizado.
5.Depois da aula, há o processo de avaliação e decisão por novo tópico e a revisão do
conteúdo.
Para que haja de fato uma aprendizagem invertida, os professores precisam inserir quatro
pilares em sua prática, sendo resumidos na sigla “F-L-I-P” (FLIPPED LEARNING NETWORK,
2014):
1) Ambiente Flexível (Flexible Environment): a aprendizagem invertida possibilita envolver
uma diversidade de estilos de aprendizagem, pois, com frequência, os facilitadores criam espaços
flexíveis nos quais os alunos escolhem quando e onde aprendem e são flexíveis quanto à sequência
de aprendizagem de cada estudante e à avaliação da aprendizagem;
2) Cultura de aprendizagem (Learning Culture): no modelo convencional, a fonte principal
de informação é centrada no professor. Já na abordagem da aprendizagem invertida, a
responsabilidade da instrução passa a ser centrada no aluno;
3) Conteúdo dirigido (Intentional Content): os educadores pensam continuamente em como
usar o modelo de aprendizagem flipped para ajudar os alunos a desenvolver uma compreensão

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

711

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

conceitual e uma fluidez processual. Determinam o que eles precisam ensinar e quais os materiais
que os alunos devem explorar por si próprios;
4) Educador facilitador (Professional Educator): é, muitas vezes, mais exigente, em sala de
aula, que um educador tradicional e é continuamente demandado. Durante o tempo de classe, dá
atendimento contínuo e próximo aos estudantes, fornecendo feedback imediato e avaliando o
trabalho. Conecta-se com outros facilitadores para melhorar sua própria instrução, aceita críticas e
tolera o caos controlado na sala de aula. O facilitador é essencial para que a aprendizagem invertida
ocorra (FLIPPED LEARNING NETWORK, 2014).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo com o desenvolvimento da sala de aula invertida ocorreu no Curso Superior de
Tecnologia em Logística, na disciplina “Canais de distribuição”, 3º período noturno, composta de
37 (trinta e sete) alunos. O planejamento foi realizado em conjunto com a pesquisadora e o
professor da turma para um mês de aula, sendo duas aulas por semana. Utilizou-se da pesquisa ação
para o desenvolvimento da pesquisa.
McKay e Marshall (2001) apresentam um esquema para o desenvolvimento de um projeto
de pesquisa-ação constituído por oito etapas: (a) Identificação do problema; (b) Reconhecimento:
fatos sobre o problema e pesquisa na literatura; (c) planejamento de atividades para solução do
problema; (d) implementação; (e) monitoramento em termos de eficácia da solução do problema; (f)
avaliação dos efeitos das ações; (g) aperfeiçoamento do plano e mudanças caso seja necessário ou
(h) saída, se os resultados forem satisfatórios.
ANÁLISE DE UMA PROPOSTA DE ENSINO COM O USO DA SALA DE AULA INVERTIDA
EM UM CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
Houve inicialmente um encontro com a pesquisadora e a turma com o objetivo de apresentar
a metodologia a ser trabalhada. E para a aplicação da sala de aula invertida o primeiro passo foi a
disponibilização do material de forma on line, diante disso, o ambiente virtual utilizado foi o
Google Classroom.
A proposta foi organizada em quatro módulos, sendo que as temáticas de cada módulo
consistiam em: (1) Módulo 1 - ESTRUTURAS DE CANAIS - objetivo: Entender a estrutura de
canais para cada modelo de distribuição; (2) Módulo 2 - VAREJO - objetivo: Compreender as

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

712

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

diversas formas de atuação de canais de varejo; (3) Módulo 3 ATACADO - objetivo: Estudar a
dinâmica do atacado e sua influência nos canais de distribuição; (4) Módulo 4 - MARKETING
ELETRÔNICO - objetivo: Compreender as novas formas de negócio pela distribuição de infovias.
A proposta da sala de aula invertida integrou diferentes metodologias e tecnologias,
evidenciando o aluno como protagonista do processo. Os discentes acolheram a proposta
colocando-se a disposição e demonstrando envolvimento com as atividades indicadas.
Os professores avaliaram que a proposta de ensino da sala de aula invertida exige um
profissional que problematize sua prática bem como busque processos de ensino que assegurem a
aprendizagem e emancipação dos discentes. Contudo, para sua efetivação é necessária a destinação
de tempo para planejamento das atividades assim como comprometimento dos discentes.
No âmbito do processo avaliativo, o participante docente afirmou que a metodologia ativa se
trata de um instrumento de cunho participativo e colaborativo entre professor e aluno e supera a
memorização de conteúdo, pois os alunos investigam e questionam. A fala do participante docente
confirma uma educação na perspectiva omnilateral, por superar uma educação de viés tecnicista e
busca o trabalho em seu papel formativo e educativo.
Quanto às dificuldades, o participante docente afirmou que não possui conhecimento
aprofundado sobre a metodologia e que, por ser uma abordagem educacional que exige a ação do
discente, ainda há resistência por parte de professores e alunos pois ambos ainda não estão
preparados para essa “mudança cultural”, e para um resultado significativo é necessária uma ação
conjunta de professores, alunos e instituição.
CONCLUSÕES
Evidenciou-se, na pesquisa, a importância de um profissional autônomo, participativo e
inovador, para isso, é requerida uma formação que propicie esse perfil. Nessa perspectiva, a
proposta da sala de aula invertida no curso superior de tecnologia foi significativa, por propiciar um
ensino que indissocia teoria e prática, trabalhando diversas habilidades exigidas no mundo do
trabalho.
Verificou-se nesse estudo que o papel do professor, nessa prática de ensino, perpassa por um
momento de (re)pensar sua prática para (re)significar e (re)construir, somente assim, será alcançado
um ensino inovador e que atenda ao novo mundo do trabalho em uma perspectiva omnilateral.
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Constatou-se que as metodologias ativas podem contribuir para uma formação docente e um
ensino mais significativo nos cursos superiores de tecnologia, possibilitando atender às novas
habilidades exigidas no mundo do trabalho em uma perspectiva crítica e reflexiva, ultrapassando a
mera transmissão de conteúdo, trazendo um resultado significativo para os acadêmicos, como uma
formação omnilateral e não apenas técnica.
Como o mundo do trabalho exige não só do profissional, como também da academia um
perfil que atenda às necessidades do capital, cabe às instituições de ensino fomentar momentos
formativos voltados aos docentes com base nas metodologias ativas e propiciar ferramentas digitais
para a sua implementação, assim como momentos direcionados ao planejamento e
acompanhamento dessas atividades.
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Resumo
O estudo discute a sala de aula invertida que consiste em uma metodologia ativa da aprendizagem, com
possibilidade para a formação profissional. Reconhecemos o saber pedagógico como elemento
fundante na formação dos professores e mais especificamente nos cursos tecnológicos. Definimos
como objetivo deste estudo analisar uma prática de ensino baseada nas metodologias ativas no curso
superior de tecnologia. As metodologias ativas pressupõem um processo de aprendizagem em que o
aluno é o protagonista, onde são incentivados a aprenderem de forma autônoma e participativa, a partir
de problemas reais, sendo, pois, responsáveis pela construção ativa do conhecimento. A pesquisa é
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oriunda da dissertação de mestrado e apresenta uma proposta de ensino que contribua com o trabalho
docente. A proposta de ensino com base na sala de aula invertida – Uma Metodologia ativa de
aprendizagem, é um material didático voltado aos Cursos Superiores de Tecnologia, concretizado a
partir do trabalho da pesquisa-ação no que tange os saberes pedagógicos necessários à formação dos
docentes com base nas metodologias ativas. O estudo se compõe das seguintes partes: a primeira
apresenta as Metodologias ativas de aprendizagem e suas possibilidades no fazer pedagógico da EPT; a
segunda, aborda os procedimentos metodológicos com base na pesquisa-ação e em sua terceira parte os
resultados evidenciando uma Proposta de ensino com o uso da sala de aula invertida em um curso
superior de tecnologia. Constatou-se que as metodologias ativas podem contribuir para uma formação
docente e um ensino mais significativo nos cursos superiores de tecnologia, possibilitando atender às
novas habilidades exigidas no mundo do trabalho em uma perspectiva crítica e reflexiva, ultrapassando
a mera transmissão de conteúdo, trazendo um resultado significativo para os acadêmicos, como uma
formação omnilateral e não apenas técnica.
Palavras-chave: Curso superior de tecnologia. Metodologias ativas. Sala de aula invertida.
JOGO EDUCATIVO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO SABER JURÍDICO
Sarah Correia Oliveira – IFAM

INTRODUÇÃO
Assim como nos mais diversos seguimentos do mundo do trabalho, aqueles que atuam na
área jurídica necessitam de auxílio para o desenvolvimento de suas atividades laborais. Nesse
contexto surge a figura do tecnólogo em organização de serviços judiciários, o profissional que
recebeu uma formação específica para atuar garantindo especializado suporte ao bacharel em
direito.
Takashani e Amorim (2008) apontam que os cursos tecnológicos diferem dos cursos de
graduação tradicionais especialmente pela necessidade que os primeiros possuem de atender uma
demanda do mercado por especialistas em uma área específica do conhecimento, atentando para
uma formação mais rápida e dirigida a um campo de trabalho específico.
O Curso Tecnológico em Organização de Serviços Judiciários surge da necessidade de um
profissional apto a atuar apoiando outros trabalhadores no âmbito jurídico considerando-se, para
tanto, a observância da existência de uma necessidade do mundo do trabalho.
A matriz curricular traz ao futuro tecnólogo uma gama de conteúdos referentes a disciplinas
também tratadas no curso de bacharelado em Direito, tais como: Teorias da Constituição (Direito
Constitucional), Direito Penal, Direito Civil, Direito Processual, Direito Administrativo, Teoria do
Processo, dentre outras. Além dessas disciplinas comuns ao bacharelado, o tecnólogo conta com
outras disciplinas não compartilhadas e que são específicas do curso em comento.
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É justamente quanto às disciplinas comuns ao bacharelado que se encontra o foco particular
desta pesquisa. Isso ocorre em razão de serem notórias as dificuldades enfrentadas pelos alunos
quanto à forma de condição do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que, no ensino
dessas disciplinas há majoritariamente a aplicação da pedagogia tradicional, na qual o professor é
que determina como se dá a relação e a condição do saber, que acaba por ser formado através da
mera repetição de conteúdos pelos alunos.
Buscou-se, então, com a produção do aplicativo TriLegal, uma alternativa de ensino que
possibilitasse um processo de aprendizagem que superasse as abordagens tradicionais concentradas
unicamente na exposição e memorização dos conteúdos, principalmente o referente aos direitos e
garantias fundamentais insculpidos nos artigos 5º ao 14 da Constituição Federal.
O presente trabalho, baseado na dissertação de mestrado denominada “Jogo de tabuleiro no
processo de ensino-aprendizagem de direito no Curso de Tecnologia em Organização de Serviços
Judiciais”, apresentada como trabalho de conclusão do curso de Mestrado em Educação Profissional
e Tecnológica do Instituto Federal do Amazonas, discorre, portanto, acerca: do ensino jurídico, do
papel do docente na construção do saber jurídico, dos instrumentos interativos facilitadores do
processo de ensino-aprendizagem e do uso de jogos educativos como ferramentas auxiliares no
processo de construção do saber, tratando, por fim, do jogo TriLegal e sua aplicação em turma do
curso comentado.
O ENSINO JURÍDICO
Diversos são os discursos que apontam a necessidade de intervenção na forma como se vem
construindo o ensino das disciplinas jurídicas nacionalmente, isso com vistas à busca pela
alternância no método de ensino-aprendizagem ainda adotado majoritariamente nesse contexto: o
tradicional.
O Ensino Jurídico no Brasil vem recebendo críticas e considerações notáveis pela
comunidade jurídica nacional, dentre os motivos podem ser apontados: comercialização de ensino,
má qualidade dos cursos oferecidos pelas instituições, alto índice de reprovação nos exames da
Ordem dos Advogados do Brasil, docentes com pouca qualificação e hostilidade simbólica dentro
de sala de aula caracterizam a precariedade do ensino jurídico no Brasil. Entretanto, também nos
guia para o principal problema que concatena com todos os outros: a crise do método de ensinoaprendizagem (SOUSA, 2016).
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Nota-se o emprego da concepção pedagógica tradicional em sala de aula, na qual o professor
é orador e o aluno é ouvinte. Nesse contexto, o aluno tem quase que tolhido o seu direito de pensar
e refletir acerca daquilo que recebe através do discurso do outro muitas das vezes para não
questionar a autoridade local, o professor.
O que ocorre é apenas a transmissão de conhecimentos sem propor aos discentes a
oportunidade de questionamento das situações impostas. Algo como domesticar, ou seja, impor
conhecimentos considerados inquestionáveis de geração em geração como se fossem verdades
absolutas, ou, ainda, seguir um manual (FAGÚNDEZ, 1997).
Não há, em todo caso, a preocupação de se vincular o conteúdo com a realidade. O conteúdo
é trabalhado de modo que parece estar totalmente desvinculado de aplicabilidade prática.
O papel da graduação é estimular o aluno a se tornar autossuficiente, capaz de buscar as
soluções para as demandas que surgirem no curso de suas atividades, em vez de apenas treiná-lo
para atuar em situações preconcebidas sob pena de este se tornar um profissional obsoleto e
ultrapassado, sem capacidade de seguir as modificações sociais, econômicas, políticas e jurídicas
que exigem uma qualificação perene (ALMEIDA; SOUZA; CAMARGO, 2013), se fazendo
necessário, portanto, pensar, criar, planejar, executar e avaliar novos métodos para a construção do
saber nesse segmento.
O DOCENTE UNIVERSITÁRIO NA CONSTRUÇÃO DO SABER JURÍDICO
No decorrer dos anos, as universidades vêm sofrendo transformações significativas. O
professor universitário que, outrora, necessitava apenas do conhecimento específico sobre sua área
de atuação, sabendo somente exercer sua função. No cenário atual, é preciso bem mais que isso, é
imprescindível que o professor universitário seja um facilitador, orientador e incentivador do
processo ensino-aprendizagem do acadêmico e não meramente um ditador de conteúdo
(MEDEIROS et al, 2015). O professor precisa e tem se modificado em frente às circunstâncias,
surgimentos de novas estratégias de ensino aliadas às tecnologias e novo contexto social.
De fato, cabe ao docente aprimorar sua formação, seu modo de ensinar e ser também
autocrítico, uma vez que também é um aprendiz, ele está sempre se atualizando pedagogicamente.
Masetto (2012, p. 15) afirma que os docentes, recentemente, têm refletido acerca do seu papel como
docente do ensino superior que, como qualquer outra profissão, tem a necessidade de capacitação
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específica que não se limite em ter o diploma de bacharel, mestre ou doutor ou ainda tempo de
experiência na sua profissão.
O docente precisa ter sua capacidade específica e competência pedagógica, em razão de ser
um educador com a função de contribuir no aprendizado dos seus alunos. E, para isso, o professor
necessita de uma formação pedagógica, ou seja, que aprenda a ensinar.
Isto é, ensinar não é apenas discursar conteúdos, mas é identificar em cada discente as suas
necessidades e percepções. Lecionar é estimular o interesse, chamar atenção, causar a ânsia de
querer mais conhecimento, o caminho, o professor mostrará, porém, o aluno deverá seguir
independente.
Assim também se enxerga o papel do docente dentro desse contexto de ensino de disciplinas
jurídicas: do professor-orientador, daquele que mostra caminhos, mas não os impõe, que facilita o
acesso ao conhecimento e que estimula a autonomia discente visando a formação do ser apto a agir
significativamente em sociedade.
INSTRUMENTOS INTERATIVOS FACILITADORES DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
Em que pese se verifique perceptível a necessidade de que a realidade do ensino jurídico
seja modificada, não se vislumbra também rechaçar completamente a aplicação do método
tradicional no processo de ensino, uma vez que é reconhecida a sua importância, pois a formação
acadêmica de profissionais da ciência e da técnica, desde sua criação até os tempos atuais, é de
responsabilidade da escola tradicional. Questões sociais, culturais, científicas, econômicas, entre
outras áreas se desenvolveram através de métodos tradicionais acadêmicos, sendo assim é
imensurável sua importância. A pedagogia tradicional é a base para outras metodologias, é tida
como o berço do estudo pedagógico (FARIAS; MAIA, s.d., p. 5), portanto, reconhecida sua
importância.
A metodologia convencional teve sua relevância no campo acadêmico, porém, com o passar
dos anos, o surgimento de novos conceitos de ensino e novas tecnologias, foi necessário o
aperfeiçoamento da prática no processo ensino-aprendizagem.
A educação passa por uma fase de mudança onde o que mais interessa é o aprendizado do
discente e não somente o ensino do docente. Nessa nova conjuntura, o aluno passa a ser o ator
principal na formação do seu conhecimento (MEDEIROS et al, 2015). Isto é, o professor irá
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mostrar o caminho ao aluno, que seguirá a caminhada apoiando-se no professor e em suas pesquisas
individuais.
Mas a verdade é que tal reforma demanda algo ainda maior. Inicialmente, como aponta
Mossini (2010, p. 53), que ao estudar Direito ou qualquer outra área do saber é preciso entender que
o ensino é uma via de mão dupla, pois é necessário o diálogo entre docente e discente e isso
consiste na formação do conhecimento, do ponto de vista crítico e investigativo. Caso esses
propósitos não sejam alcançados, é obrigação da educação ser, ao menos, uma experiência
recíproca de aprendizado, considerando pensamentos diferentes e a comunicação.
Não se objetiva aqui trazer uma solução pronta, como uma espécie de mágica, para a
alteração do cenário já apontado, mas sim indicar possibilidades de procedimentos educativos
capazes de auxiliar na caminhada rumo ao objetivo pedagógico ora idealizado, aquele que visa à
formação do cidadão plenamente apto tanto para o exercício das atividades dentro do mercado de
trabalho (técnicas), quanto para a atuação significativa em seu meio social.
Neste sentido, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação se revela interessante,
pois contém meios que estimulam a interação e a melhor interpretação do tema trabalhado. Os jogos
digitais estão entre esses meios e são utilizados em várias áreas como, por exemplo, para lazer e
estudo, além de profissionais que os usam para resolver e simular problemas (MEDEIROS et al,
2015).
O USO DE JOGOS EDUCATIVOS COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO
DO SABER
Refletindo-se acerca dos efeitos positivos da aprendizagem através de atividades nas quais o
aluno passa a ter um papel mais ativo na construção do saber, bem como as potencialidades do uso
de tecnologias nas dinâmicas de sala de aula é que se passa a pensar no uso de jogos educacionais
como ferramentas capazes de auxiliar significativamente o processo de ensino-aprendizagem.
Oliveira, Ghedin e Souza (2013) sustentam que limitar aulas expositivas ao uso de quadro
branco e livro didático é inaceitável na atualidade, haja vista que grande parte do alunado está
inserida em um contexto no qual as informações são obtidas por outros meios de fácil acesso.
Advoga, portanto, a utilização do jogo didático como importante e viável ferramenta capaz de
auxiliar no processo de construção do saber.
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Atualmente, grande parte dos docentes estão lidando com uma clientela que praticamente
nasceu acessando a tecnologia. Contudo, desenvolver no discente o intelecto e a reflexão crítica,
que é função primordial da academia, não é mais obtido através do conteúdo tradicional escolar,
mas sim através do pragmatismo instituído pela nova cultura (TOLEDO, 2015).
As metodologias tradicionais são tidas como contrárias às novas formas de ensino, mais
modernas e mais eficazes para promover a aprendizagem. Computador, multimídia e softwares
educativos são exemplos de recursos tecnológicos que colaboram tanto com o docente, quanto com
o discente durante o processo ensino-aprendizagem, pois, dão ensejo, ao professor, para lecionar de
modo mais criativo, seguindo as variações e modificações que acontecem a partir do momento em
que o aluno passa a pôr em prática sua autonomia em pesquisar, escolher informações e solucionar
problemas, sendo assim, o agente principal na concepção do seu conhecimento (TOLEDO, 2015).
Medeiros et al (2015, p. 129) afirmam que os jogos educativos são instrumentos, que, sendo
usados de forma “planejada e sistematizada”, desenvolvem o conhecimento e habilidades no aluno.
Vale ressaltar outros pontos positivos como “desenvolvimento da criatividade, senso crítico,
participação, da competição “sadia”, da observação, das várias formas de uso da linguagem e
resgate do prazer em aprender”.
TRILEGAL: DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO E RESULTADOS.
O TriLegal é um produto educacional desenvolvido no curso do mestrado profissional em
Educação Profissional e Tecnológica em parceria com o Laboratório de Tecnologias Educacionais
da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). É um jogo educacional destinado à estudantes e
professores do curso de Tecnologia em Organização de Serviços Judiciais, assim como qualquer
pessoa interessada no estudo dos Direitos e Garantias Individuais dispostos nos artigos 5º ao 14 da
Constituição Federal.
O TriLegal é composto por dois instrumentos: um tabuleiro físico, que exibe as casas que
compõem o percurso a ser seguido e é utilizado para a movimentação dos avatares e a aplicativo
mobile que traz as funcionalidades mecânicas do jogo, bem como as perguntas de cada casa,
escolha de avatares, sorteio (dado), redirecionamento para animações e ranking.
O TriLegal foi desenvolvido para ser jogado por dois (quantidade mínima) a quatro
jogadores (quantidade máxima). Cada jogador, ou dupla, deve escolher um avatar que lhe
representará durante a partida. O objetivo é alcançar a última casa, responder a pergunta
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corretamente e, assim, conseguir o emprego. O progresso do jogador acontece por duas situações,
uma é responder corretamente às perguntas apresentadas, o que depende do conhecimento de cada
usuário sobre o tema abordado, e a outra é pelo o sorteio, ou o número fornecido pelo dado nos
jogos tradicionais, o qual representa a quantidade de casa que o avatar de cada usuário poderá
avançar.
A interação com o celular e o tabuleiro físico é constante. Os jogadores, antes de responder
alguma pergunta, usam um dado virtual para sortear a quantidade de casas que o avatar deve
percorrer no tabuleiro físico. Ao realizar o sorteio é apresentada a pergunta para o jogador, que
deve responder corretamente para assim mover o seu avatar para casa indicada.
Cada rodada é resumida em jogar o dado virtual, responder à pergunta apresentada e
movimentar o avatar pelo tabuleiro. O game possibilita ao jogador visualizar as respostas corretas
sempre após serem respondidas. Entre as perguntas, existem algumas consequências a serem
conferidas aos jogadores, como por exemplo, ficar uma rodada sem jogar ou passar a vez. A partida
termina quando algum dos jogadores chega à casa final do tabuleiro. Em seguida, uma tela com os
dados dos jogadores é apresentada, indicando suas colocações e quantas perguntas cada um acertou
e errou.
Em que pese o produto educacional tenha sido desenvolvido para utilização de até quatro
jogadores, durante a aplicação na pesquisa de campo, a autora optou por trabalhar também com
duplas. Assim, em uma das duas rodadas realizadas com a turma do curso tecnológico em
organização de serviços judiciários, cada avatar representou uma dupla.
A docente da disciplina de direito constitucional esteve presente durante todas as aplicações
e assumiu o papel de intermediar a partida e orientar os alunos, mas sempre respeitando a
autonomia dos estudantes quanto às decisões tomadas.
Aplicado o jogo em sala de aula, foram apresentados dois questionários: um dirigido à
professora e outro aos nove discentes que se voluntariaram a participar da pesquisa. Tanto no
questionário docente quanto no questionário discente, os usuários foram orientados a responder
algumas proposições em escala Likert de cinco pontos assinalando um dos pontos que melhor
correspondesse ao seu grau de concordância e questões abertas relacionadas à avaliação do produto
educacional.
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Responderam ao questionário de avaliação do produto educacional Trilegal, 09 (nove)
discentes do curso tecnológico em organização de serviços judiciários e 01 (um) docente
responsável por ministrar as aulas da disciplina Elementos do Direito Constitucional.
Tanto o jogo quanto o questionário foram aplicados após a turma ter trabalhado o conteúdo
Direitos e Garantias Fundamentais em sala de aula e a avaliação sobre o produto educacional se deu
no sentido de analisar tanto possíveis interesses do alunado, quanto possíveis interesses do
professor.
No questionário discente, observou-se que o jogo: conseguiu reter a atenção do aluno; os
usuários consideraram o jogo relevante para os alunos; auxiliou no aprofundamento da
aprendizagem do conteúdo proposto; foi considerado fator motivador e estimulante no processo de
construção do saber; possibilita ao aluno perceber seu próprio progresso conforme o desenrolar do
jogo; ajudou os alunos a identificar a aplicação dos mesmos em situações concretas, revelando
processo de autoavaliação realizada pelos discentes; promoveu a interação social entre os
jogadores; por fim, recomendaram o uso de jogos em outras disciplinas.
No questionário docente, houve 100% de concordância total em relação aos itens avaliados
em escala Likert, ou seja, o professor responsável considerou: que os conteúdos do jogo eram
relevantes para a disciplina que leciona; que o TriLegal é instrumento facilitador do processo de
ensino-aprendizagem, pois o ajudou a trabalhar com os alunos o conteúdo proposto; que percebeu a
ferramenta enquanto fator motivacional para os alunos e que o mesmo auxiliou na interação social
da turma; que aplicaria o TriLegal em sala de aula novamente e que gostaria de poder utilizar um
jogo no mesmo formato em outras turmas para as quais leciona.
Quanto às questões abertas em ambos instrumentos de coleta questionou-se acerca dos
aspectos positivos e negativos do jogo, bem como sugestões de melhoria. Notou-se a recorrência de
indicações de necessidade de se aumentar o quantitativo de perguntas em futuras versões do jogo.
CONCLUSÕES
O presente trabalho, como um recorte da dissertação de mestrado intitulada Jogo de
tabuleiro no processo de ensino-aprendizagem de direito no Curso de Tecnologia em Organização
de Serviços Judiciais, apresentada como trabalho de conclusão de curso no programa de Mestrado
Profissional em Educação Profissional e Tecnológico do Instituto Federal do Amazonas, apresentou
breve análise acerca do ensino jurídico, especificando críticas quanto à metodologia de ensino
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majoritariamente empregada, do papel do docente universitário no cenário atual, do uso de jogos
como ferramentas auxiliares do processo de construção do saber e, por fim, da aplicação do produto
educacional denominado TriLegal.
Para a avaliação do produto educacional e a análise da questão norteadora da dissertação em
comento, foram produzidos dois questionários contendo proposições em escalas Likert e questões
abertas, em que os usuários deveriam apontar aspectos positivos e negativos do produto, bem como
sugestões de melhoria.
A análise dos dados coletados através das proposições em escala Likert de cinco pontos
apontou que o produto educacional TriLegal traz aos discentes os seguintes benefícios: captura a
atenção dos usuários, mostrando-se relevante para a formação dos alunos, auxiliando no
aprofundamento da aprendizagem do conteúdo proposto, servindo como fator estimulante e
motivacional para a construção do conhecimento, auxiliando na aplicação do conteúdo em situações
concretas e promovendo a interação social entre os jogadores, confirmando a hipótese com a qual se
trabalhou, bem como os aspectos relacionados ao jogo como ferramenta pedagógica, apontados no
decorrer da fundamentação teórica.
Considera-se, portanto, que o jogo educacional TriLegal, jogo de tabuleiro com aplicativo de
celular que aborda os Direitos e Garantias Fundamentais contidos nos artigos 5º a 14 da
Constituição Federal é capaz de trazer benefícios ao processo de ensino-aprendizagem, vez que
trabalha desde o estímulo e motivação do aluno com relação ao conteúdo proposto até a
autoavaliação deste, auxiliando-os significativamente no processo de construção do conhecimento,
estimulando a autonomia discente e promovendo o emprego de outras metodologias no ensino
jurídico.
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Resumo
O Curso Tecnológico em Organização de Serviços Judiciários surge da necessidade de um profissional
apto a atuar apoiando outros trabalhadores no âmbito jurídico. A produção do aplicativo TriLegal
consiste uma alternativa de ensino que possibilitasse um processo de aprendizagem que superasse as
abordagens tradicionais concentradas unicamente na exposição e memorização dos conteúdos,
principalmente o referente aos direitos e garantias fundamentais insculpidos nos artigos 5º ao 14 da
Constituição Federal. Advoga-se o uso do jogo como ferramenta capaz de concretizar a aplicação de
uma nova perspectiva educacional, através do desenvolvimento de trabalhos cooperativos e
colaborativos, primando pela autonomia discente no processo de construção do saber. A questão
norteadora foi: De que forma a utilização de jogo de tabuleiro com aplicativo de celular pode auxiliar
positivamente os discentes quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos Direitos e Garantias
Fundamentais, nas turmas do Curso de Tecnologia em Organização de Serviços Judiciários?. Definiu-se
como objetivo: Analisar o jogo de tabuleiro com uso de aplicativo de celular como facilitador do
processo de ensino-aprendizagem dos direitos e garantias fundamentais, nas turmas do curso
tecnológico em organização de serviços judiciários. Discute-se nesse artigo as contribuições do produto
educacional Trilegal que consiste em um jogo para dispositivos móveis dotado de tabuleiro físico e
destinado ao ensino jurídico. O estudo se desenvolveu nas seguintes etapas: produção do jogo,
aplicação em sala de aula e avaliação do produto educacional TriLegal. O jogo trabalha o estímulo e a
motivação do aluno com relação ao conteúdo, auxiliando-os significativamente no processo de
construção do conhecimento, estimulando a autonomia discente e promovendo o emprego de outras
metodologias no ensino jurídico.
Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica; Ensino Jurídico; Jogos Educacionais;
Aprendizagem Colaborativa.
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Resumo
O presente painel tem por objetivo refletir às questões inerentes as tecnologias e a interatividade na
Educação Básica. Vivemos em uma sociedade pautada por transformações. Entre outros motivos, essas
transformações ocorrem devido ao avanço no desenvolvimento e na utilização das tecnologias, que
lentamente, vão se concatenando à atividade educativa, influenciando gradativamente o processo de
ensino-aprendizagem. As pesquisas que compõem esse painel retratam que a cada dia são apresentadas
inovações tecnológicas, que trazem benefícios para sociedade, seja nas áreas da informação, transporte,
educação, saúde entre outras. Neste sentido, ensinar de forma dinâmica, permitindo a participação e
interação dos alunos é uma das inovações decorrentes das transformações sociais, tecnológicas e
educacionais. Porém, ainda é um grande desafio da educação e dos profissionais docentes. Desta
maneira os trabalhos convergem no sentido de evidenciar que aos que se permitem enveredar por esse
caminho e romper com os preconceitos de utilizar e/ou se apropriar dos recursos tecnológicos e
metodológicos surgem alguns questionamentos sobre como construir uma prática mais participativa, e
coerente com a necessidade de aprendizagem dos alunos. Nesse processo a interatividade é um recurso
que contribui para a aprendizagem autônoma, compartilhada, participativa e dialógica. Assim, quando
pensamos em práticas pedagógicas precisamos pensar também naquelas que são denominadas como
inclusivas. Neste sentido, a Tecnologia Assistiva (TA), pode ser compreendida como uma área do
conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba recursos, estratégias, produtos, serviços e
metodologias que têm como objetivo promover e favorecer a participação dos estudantes da Educação
Especial nas diversas atividades escolares, visando a atender os objetivos educacionais comuns e
desenvolver nesses estudantes suas potencialidades, autonomia e independência. Assim, conclui-se, a
partir deste painel, uma pequena vertente que fez surgir inúmeras outras. Mas sabemos que a educação
é isto, o ato de se reinventar e renovar através da ressignificação da prática pedagógica.
Palavras-chave: Tecnologia Digital; Tecnologia Assistiva; Interatividade; Educação Básica.
TECNOLOGIA ASSISTIVA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Anderson de Araujo Reis - Professor da Rede Pública de Ensino de Sergipe/SE

INTRODUÇÃO
Vivenciando a importância da informação e da comunicação no processo de inclusão da
Pessoa com Deficiência (PcD) em um contexto social de mudanças e de ressignificações de
conceitos, no que diz respeito a necessidade que a escola deve ter em relação as demandas inerentes
as especificidades do Aluno com Deficiência (AcD), ao uso da tecnologia e à inclusão. Nesse
contexto, é necessário e transcendente o posicionamento da escola, do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) que acontece na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) de pensar em que
lugar a escola se encontra no processo de inclusão, dos processos pedagógicos com vistas na
permanência e aprendizagem do AcD e do uso adequado dos equipamentos tecnológicos,
especialmente na utilização das Tecnologias Assistivas (TAs) enquanto recurso de acessibilidade
que visa o desenvolvimento da autonomia e melhoria da qualidade de vida.
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Nessa direção, o presente artigo objetiva discutir sobre as possibilidades e os desafios no
processo de inclusão das TAs no Centro de Atendimento Educacional Especializado João Cardoso
do Nascimento Júnior (CAEEJCNJ). Instituição fundada no ano de 1989 como um Centro de
Educação Especial, passando a ser Escola de Educação Especial no ano de 2003; escola regular em
2015 e Centro de Atendimento Educacional Especializado em 2017, por meio da Resolução nº
326/2017/CEE.
Atualmente o CAEEJCNJ atende aproximadamente 120 crianças e adolescentes com
deficiência de alto comprometimento (Entende-se como aluno de alto comprometimento aquele
que, por natureza física, mental, intelectual, sensorial, afetiva e socioambiental, possui
características que dificulta o processo de ensino-aprendizagem, comunicação, movimentação e
autonomia) sendo dividido nos turnos da manhã e tarde. O Centro possui delineamento curricular,
com base dos pressupostos de Suplino (2009), sendo um currículo que vislumbra atender as
especificidades dos AcD, por meio de intervenções pedagógicas pensadas e planejadas sob a óptica
da individualidade de cada aluno com deficiência, com o intuito de facilitar o desenvolvimento e a
apropriação da autonomia com base no Currículo Funcional Natural (CFN).
Para isso, é fundamental é necessário, compreender o AcD como um ser humano que possui
particularidades e especificidades, e que está em constante desenvolvimento, inserido em um
contexto familiar, social e pertencente a uma comunidade, fatores que propiciam o desenvolvimento
de todas as aptidões e habilidades específicas para melhor funcionamento na vida. É com essas
perspectivas educativas que a referida instituição agrega o CFN e seu objetivo de ensinar
conhecimentos e habilidades que possam ser úteis e utilizados pelo aluno durante toda sua vida.
Desse modo, os componentes curriculares que constituem esse currículo enfocam as
seguintes áreas de aprendizagem, reconhecidos como sala de aula: Estimulação Cognitiva e Motora;
Práticas educativas para a vida independente; Potencialidades dramáticas, musicais e lúdicas;
Práticas de ampliação motoras e cognitivas; Comunicação e Linguagens; Expressão gráficoplástica; Alfabetização; Educação Física – práticas adaptadas e Tecnologia Assistiva. Cada
professor possui limite máximo de cinco aluno por sala.
Todas as áreas de aprendizagens possuem objetivos comuns nos aspectos da linguagem,
raciocínio lógico matemático, educação psicomotora e educação sócio afetiva, os quais serão
avaliados em três níveis: inicial, intermediário e avançado. Neste sentido, ressalte-se que as áreas de
conhecimento e os temas transversais estão relacionados às áreas de aprendizagem e contemplam a
parte diversificada por meio da contextualização e da integração formando um todo integrado.
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Mediante esse cenário, este escrito é definido metodologicamente como um estudo de caso
fundamentado no pensamento Yin (2001, p. 32), que o descreve como “uma investigação empírica
que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Para tanto, a
pesquisa que culminou neste artigo perpassou por duas etapas: levantamento bibliográfico e
pesquisa de campo.
O levantamento bibliográfico realizado compreendeu o estudo das TAs enquanto recursos
de acessibilidade pensados para a potencialização da funcionalidade com vistas à promoção de
atividades que favorecem a inclusão tecnológica, a permanência do aluno na escola e sua
aprendizagem. No que se refere à inclusão tecnológica de AcD de alto comprometimento, constituise num fenômeno a ser compreendido à luz da teoria fenomenológica do conhecimento, que se
debruça sobre a descrição do visto, do sentido, da experiência tal qual vivida pelo sujeito, elementos
responsáveis pela emergência da percepção (HUSSERL, 1986).
INCLUSÃO TECNOLÓGICA NO UNIVERSO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
Pensar em inclusão tecnológica, mais especificamente, em TAs classificada como de alto
custo, no AEE, significa pensar além do atendimento vinculado à SRM, pois ele pode acontecer em
qualquer espaço educacional, desde que se considerem as especificidades e habilidades do AcD no
processo educacional, com oferta de condições adequadas de aprendizagem, respeito às suas
particularidades e habilidades, minimizando as diferenças e potencializando suas competências,
com vistas à inclusão e à participação no contexto socioambiental.
Por TAs classificada como de alto custo concebe-se a utilização de recursos tecnológicos
como equipamentos mecânicos, eletrônicos, elétricos, computadorizados, destinados ao
atendimento das necessidades dos usuários, segundo Galvão Filho (2009), e, neste estudo, dos
alunos atendidos no CAEEJCNJ, por meio do componente curricular Tecnologia Assistiva.
Nesse sentido, a Resolução CNE/CEB nº 4/2009 que trata das Diretrizes Operacionais para
o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica nos leva a refletir sobre as
possibilidades de inserção das PcD nos espaços educacionais, fomentando discussões acerca da
necessidade de ressignificações curriculares, avaliativas e tecnológicas, com vistas à promoção da
independência, autonomia e à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.
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A educação inclusiva na perspectiva da PcD constitui um paradigma educacional
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores
indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.
Na referida instituição educacional, no dia a dia das ações pedagógicas, inquietações e
indagações implicam e impulsionam a reflexão sobre as práticas, visando ao atendimento das
necessidades e das especificidades de que o AcD de alto comprometimento necessita. Esses
desconfortos perpassam, principalmente, pelo professor que atua na perspectiva do AEE, da relação
implícita diariamente com pessoas caracterizadas com deficientes graves, demandando
particularidades e necessidades de recursos, mobiliários, materiais didáticos pedagógicos e
tecnológicos, de comunicação e informação com objetivos de prover mediação, comunicação,
acesso, participação e aprendizagem desse grupo de alunos.
Considerando esse contexto, O Centro supracitado buscou delinear uma matriz curricular
com vistas à oferta de condições adequadas de aprendizagem respeitando as especificidades e
habilidades de cada aluno. Diante disso, os pressupostos da educação integral expressos na Base
Nacional Comum Curricular, os quais ressaltam a visão plural, singular e integral dos alunos.
Com isso, a visão de mundo que perpassa o currículo do CAEEJCNJ compreende os AcD
de alto comprometimento como seres humanos de direito quanto à aprendizagem, a fim de
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento nas suas
singularidades e diversidades.
Nesse ínterim, o João Cardoso possui uma matriz curricular diferenciada das demais
instituições educacionais do Estado de Sergipe que lhe permite desenvolver metodologias
diferenciadas que englobam os múltiplos aspectos do processo de ensino e aprendizagem. As TAs
correspondem a recursos que potencializa a inclusão e a acessibilidade dos AcD por intermédio de
recursos tecnológicos de alto custo a fim de proporcionar autonomia e inclusão digital desses alunos
na sociedade.
Nessa direção, o referido componente curricular alinha-se com os preceitos da Base
Nacional Comum Curricular em relação às competências definidas para a Educação Básica que
tratam da formação para uma sociedade inclusiva e da inclusão das pessoas no universo da cultura
digital. À vista disso, o trabalho pedagógico desenvolvido na Tecnologia Assistiva busca atender
algumas das competências gerais do documento como:
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Colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; exercitar
a curiosidade intelectual para resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas; compreender, utilizar
e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares)
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos,
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Agir
pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2018, p. 09-10).

É sob esse olhar que se entende aqui o lugar das TAs no espaço educacional em questão,
sendo percebida como fundamental no contexto da inclusão, ocupando destaque no acesso à
informação, na melhoria do processo de aprendizagem, autonomia, interações sociais e em funções
práticas do cotidiano, consequentemente melhoria da qualidade. O uso da tecnologia como recurso
de acessibilidade pedagógico contribui nesse processo, coloca o AcD, que muitas das vezes é
acometido por comportamentos excludentes, aqui destacamos a ausência das dimensões de
acessibilidade comunicacional (quando a linguagem verbal, visual ou tecnológica utilizada não
alcança todas as pessoas), atitudinal (apresenta-se nas atitudes preconceituosas e discriminadoras
em relação às pessoas com deficiência), metodológica (deve ser utilizada para garantir que todos os
métodos de ensino, trabalho e lazer sejam homogêneos, sem barreiras nos métodos e técnicas de
estudo, uso de todos os estilos de aprendizagem, participação do todo de cada aluno, novo conceito
de avaliação de aprendizagem, novo conceito de educação, novo conceito de logística didática,
etc.), instrumental (é encontrada quando os instrumentos utilizados para trabalhar, brincar, estudar e
realizar atividades comuns da vida diária, além de outras áreas de atuação, não atendem às
limitações das pessoas com deficiência) e programática (verifica-se quando as leis, portarias,
regulamentos e políticas perpetuam a exclusão) no processo de inclusão, como protagonista, em
condição ativa de participante e de aprendizagem.
A inclusão das TAs no AEE tem promovido e desempenhado função de instigar o
aprimoramento cognitivo, comunicacional, sensorial dos alunos, promovendo impulsionamento
para o desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades antes não vistas no CAEEJCNJ, além de
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serem recursos de acessibilidade promotores na equidade de oportunidades e inclusão. Quando se
trata de Tecnologia Assistiva classificada como de alto custo, Papert (1994), no final do século XX,
já afirmava que o computador significaria o advento da era da aprendizagem, fomentando
perspectivas para o fortalecimento de viabilidades no processo de aprender e de se comunicar
respeitando as individualidades e diferentes modos de ser.
Nesse ínterim, não se pode deixar de refletir sobre a formação do professor, pois é essencial
que este saiba operacionalizar os equipamentos tecnológicos, além de propor ações pedagógicas
adequadas no âmbito e, especificamente nesse caso, no universo do AcD, apresentando-se como
mediador do processo e considerando os saberes, as aprendizagens significativas e a cultura dos
sujeitos envolvidos no processo, fatores fundamentais para a avaliação e a elaboração de estratégias
metodológicas adequadas para as especificidades dos alunos.
A inclusão das tecnologias no âmbito do AEE, proporciona uma variedade de
oportunidades, possibilidades pedagógicas e funcionais, posicionando o AcD em importantes
processos de interação com os objetos de ensino e aprendizagem devido à variedade de recursos que
viabilizam a melhoria no ensino. Para Pierre Lévy (2008, p. 161),
As tecnologias da comunicação e da informação transformam o conceito de
conhecimento. O adquirir de competências torna-se um processo contínuo e múltiplo,
em suas fontes, em suas vias de acesso, em suas formas. Um autêntico universo
oceânico de informações alimenta o fluxo incessante de construções possíveis de
novos saberes.

Compreende-se que a TAs no CAEEJCNJ têm provocado surpresas e satisfação, haja vista
as variáveis de aplicabilidade das tecnologias no processo de inclusão educacional, as
possibilidades inerentes às estratégias pedagógicas que podem ser efetivadas utilizando as
tecnologias de alto custo, colocando-as como relevantes nos aspectos da autonomia e da inclusão
social do AcD na escola.
AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO PROCESSO DE INCLUSÃO
O comitê de Ajudas Técnicas (CAT) define Tecnologia Assistiva como uma área de
conhecimento que engloba não só produtos, como também recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que têm, em comum, a finalidade de promover maior funcionalidade a seus
usuários, com objetivo de possibilitar sua autonomia, independência e qualidade de vida e, dessa
forma, garantir sua inclusão social. (CORDE/SEDH/PR, 2007).
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Nesse estudo, destacamos as Tecnologias Assistivas Como recursos de acessibilidade por
compreender a importância e o lugar que as representam na escola, especialmente no AEE que
acontece na SRM. As TAs tem sido indispensável no processo de ensino e aprendizagem no “João
Cardoso” e, aos poucos, vai ganhando forma e reconhecimento. Emerge como uma das áreas de
conhecimento e de pesquisa que tem se revelado como um importante recurso de novas
possibilidades para autonomia e inclusão social do AcD.
Nessa área, o atendimento é realizado em conjunto com o professor regente nas salas de aula
das áreas de aprendizagem por intermédio dos tablets, ou na própria sala de aula intitulada de
Tecnologia Assistiva onde ficam os computadores. Durante a realização das atividades, práticas
pedagógicas como uso de jogos e de atividades lúdicas nos recursos de TAs de alta complexidade,
exploração de sites por meio do acesso a internet e utilização de aplicativos são as ações
desenvolvidas em maior frequência.
No entanto, recursos de baixa complexidade confeccionados a partir das especificidades dos
alunos são também utilizados concomitantemente com as atividades de Tecnologia Assistiva ou
durante as atividades dos professores regentes das outras áreas. Por conseguinte, a atividades
realizadas decorrem de um desdobramento da mediação entre professores e alunos. De acordo com
Feuerstein (2014, p. 77), a aprendizagem mediada
É a expressão mais significativa da significância da cultura humana, que transmite ao
aluno não apenas quantidades de conhecimento e habilidades, mas também (e
principalmente) formas de refletir sobre fenômenos e formas de procurar conexões
entre eles.

No espaço da sala de aula, essa mediação faz-se importante, pois, é por meio dela que o
professor, por intermédio desta mediação sociocultural, oportuniza situações de aprendizagem que
levam em consideração o desenvolvimento que o aluno tem para que suas potencialidades sejam
expandidas.
A presença da área em voga no currículo da instituição foi um dos aspectos decisivos para
que a instituição fosse contemplada com o programa Aula Digital, que oportunizou o vislumbre de
um horizonte de possibilidades para o processo de inclusão digital do público que nela é atendido.
O programa Aula Digital é uma iniciativa da Fundação Telefônica com a Fundação Bancária
La Caixa, da Espanha, em parceria com o governo de Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de
Educação, os quais oferecerão formação a professores, acompanhamento, conteúdos pedagógicos
digitais, equipamentos tecnológicos e acompanhamento escolar. Visa a facilitar o acesso à educação
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de qualidade para crianças em risco de vulnerabilidade social, baseado em três pilares: Inspirar
(formação continuada de professores); Experimentar (formação em serviço de educadores);
Personalizar (equipamentos, plataforma e conteúdos digitais).
Para a etapa de formação e acompanhamento das escolas, a Fundação Telefônica Vivo conta
também com a parceria do Instituto Paramintas, que desenvolve ações para a melhoria da qualidade
educativa e social no Brasil. Sobre os equipamentos tecnológicos, o CAEEJCNJ foi contemplado
com 1 Kit tecnológico, também chamado de maleta digital, contendo 32 tablets, 1 notebook com
sistema intranet, 1 mini projetor, 1 tela de projeção, cabo HDMI, 32 cabos de recarga, 1 pen drive e
1 nobreak, representando uma nova fase no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, bem
como no modo de desenvolvimento do trabalho relativo à área de aprendizagem intitulada
Tecnologia Assistiva no currículo da instituição.
É importante salientar que, de acordo com a literatura, quando se pensou no uso da TAs,
inicialmente, houve uma tendência de limitá-la à operacionalização do sistema computacional, um
recurso de alto custo, conforme apontam Bersch (2008) e Galvão Filho (2009). Todavia, no
CAEEJCNJ, o trabalho pedagógico desenvolvido na referida área de aprendizagem perpassa pela
transcendência da operacionalização de equipamentos eletrônicos, pois é voltado para a promoção
de um uso associado à execução de softwares e aplicativos que auxiliam no processo de
desenvolvimento da autonomia.
Destaca-se que a autonomia aqui mencionada é compreendida a partir das proposições
contidas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a entende como um resultado proveniente do
cumprimento do direito de habilitação e reabilitação da PcD que, por sua vez, visa a proporcionar a
conquista e/ou conservação da capacidade física, intelectual, social e profissional, bem como a
inclusão e a participação em todos os aspectos da vida (BRASIL, 2013). Para tanto, o documento
prevê a garantia dos seguintes itens que o CAEEJCNJ busca assegurar, sobremaneira, o item III:
I - adaptação dos programas, métodos, técnicas, organização, recursos para atender as
necessidades de cada deficiência; II - acessibilidade plena a todos os ambientes e
serviços; III – tecnologia assistiva, material e equipamentos adequados e apoio técnico
profissional, de acordo com as especificidades da pessoa com deficiência; IV capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas
(BRASIL, 2013, p. 09).

À vista disso, a inclusão tecnológica no CAEEJCNJ tem se destacado no desenvolvimento
da área de aprendizagem da Tecnologia Assistiva, favorecendo a independência, a melhoria no
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processo de aprendizagem e, consequentemente, a inclusão social por meio da execução de
atividades pedagógicas que objetivam possibilitar o reconhecimento das partes do corpo; aquisição
de dominância lateral; habilidades motoras (apreensão, pinça); aquisição de conceitos direcionais;
promoção de associações; exploração de regras e conceitos direcionais; aquisição de percepção do
meio a partir de sua própria consciência corporal; aquisição de noções de manuseio da Tecnologia
Digital da Informação e da Comunicação e a compreensão do funcionamento das atividades
propostas.
DESAFIOS EMERGENTES DO PROCESSO DE INCLUSÃO NO AEE
Apesar de as possibilidades elencadas até aqui se apresentarem como a amplidão de um
horizonte para o processo de inclusão das TAs no universo do AEE, sobremaneira, no tocante à
aquisição da autonomia, faz-se necessário refletir sobre os desafios que emergem desse contexto. O
primeiro diz respeito à limitação de entendimento, por parte da sociedade e também de parcela da
comunidade escolar, sobre o conceito de inclusão tecnológica enquanto necessidade intrínseca ao
AcD pois é comum que essa ideia seja reduzida à operacionalização de um recurso eletrônico, como
computador ou tablet, e ao acesso à Internet.
Esse modo de compreender a inclusão das TAs, na escola na SRM é ainda resquício do
modo estadunidense de compreender a inclusão digital, associando aos países menos desenvolvidos
a ideia de atraso e de falta de condições de aquisição e consumo de recursos tecnológicos. Acerca
disso, Demo (2005) aponta que, de fato, não é possível superar o atraso tecnológico em um curto
espaço de tempo, porém, essa não é a única forma de promover a inclusão digital, pois, antes de
tudo, ela é social.
O autor argumenta que, no âmbito escolar, não se trata somente de melhorar a infraestrutura
e adquirir novas mídias, afinal, isso de nada adiantará se os professores não compreenderem a
complexidade que permeia a inclusão digital. Outro desafio observado no contexto da inclusão do
AcD é a visão estereotipada de que os sujeitos não são capazes de aprender e de que a ação
pedagógica voltada para a inclusão digital é reduzida a brincadeiras. Inicialmente, é preciso
desmistificar a ancoragem da aprendizagem do AcD em suas limitações e focar as potencialidades
que tem e, a partir de tais potencialidades, planejar e propor atividades que sejam capazes de levá-lo
ao desenvolvimento de competências e à aquisição da autonomia a partir de mecanismos
metodológicos adequados e da perseverança durante o processo, pois o resultado é algo que só
ocorre a longo prazo (TAKAHASHI, 2005).
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Outro desafio a ser apontado diz respeito à escassez de softwares e aplicativos gratuitos
voltados para ações pedagógicas que enfatizem o AcD. É possível identificar muitos disponíveis na
rede, entretanto, poucos são possíveis de serem utilizados com o público atendido no CAEEJCNJ,
pois trazem como requisitos a exigência de habilidades e competências provenientes dos sujeitos
considerados normais e da escola regular. Esse desafio também está presente na plataforma do
programa Aula Digital e é um fator que limita o desenvolvimento integral das ações propostas pelo
programa.
Por fim, observa-se como desafio a tendência que há, tanto na literatura quanto entre os
profissionais da educação, em reduzir as TAs à ideia de órteses, próteses e materiais adaptados para
reabilitação. Conforme aponta Galvão Filho (2009), a concepção de TA ultrapassa esse
entendimento, estando ligada à ideia de dispositivos, equipamentos e ferramentas sim, mas também
à ideia de processos, estratégias e metodologias, indo além da visão médica e reabilitadora,
transpondo-se para a promoção de condições de independência e autonomia.
CONSIDERAÇÕES
A partir do que aqui fora exposto e refletido, é possível afirmar que a inclusão das TAs do
AcD, apesar de desafiadora, é um processo possível, pois, em que pese haja limitações de ordem
motora e cognitiva das pessoas, há também potencialidades que podem ser exploradas e
direcionadas para o alcance da permanência, aprendizagem, independência e da autonomia a partir
de um planejamento pedagógico e metodológico adequado.
No caso do CAEEJCNJ, a inclusão das TAs do AcD tem se mostrado eficiente no que diz
respeito ao reconhecimento do corpo; lateralidade; habilidades motoras; conceitos direcionais e
manuseio dos próprios recursos existentes. Nesse sentido, o programa Aula Digital, ao
disponibilizar os recursos e a formação, tem auxiliado bastante nesse processo, visto que a resposta
dada pelos alunos aos tablets é mais rápida que a dada ao computador.
Nessa conjuntura, afirma-se que os desafios existem, mas, as possibilidades e um trabalho
pedagógico adequado se sobressaem diante daqueles, possibilitando que a inclusão dos AcD, muitas
vezes subjugados como incapazes, aconteça e seja uma realidade concreta. Nesse ínterim, as TAs
enquanto recurso de acessibilidade apresenta-se como viabilidade real que contribui para a inclusão
digital e social, na medida em que propicia a permanência do aluno, aprendizagem, comunicação,
independência e autonomia, consequentemente melhoria da qualidade de vida.
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Resumo
Discorrer sobre processos de inclusão educacional da Pessoa com Deficiência é fundamental atentar no
que diz respeito às especificidades e particularidades que a escola deve observar a partir das demandas
inerentes a permanência e aprendizagem tendo como fator complementar e suplementar o
Atendimento Educacional Especializado (AEE), a Sala de Recursos Multifuncionais e o uso de
Tecnologias Assistivas (TAs) de informação e comunicação enquanto recurso de acessibilidade, sendo
em alguns casos, indispensáveis para a promoção da independência, autonomia e consequentemente
melhoria da qualidade de vida. O presente artigo objetiva ponderar sobre as possibilidades e os desafios
existentes no processo de inclusão tecnológica de alunos matriculados no Centro de Atendimento
Educacional Especializado, localizado no município de Aracaju, configurando-se como um estudo de
caso. A perspectiva discursiva consiste em reflexões que compreendem as TAs como recurso de
acessibilidade no processo de inclusão. É possível afirmar que a inclusão das TAs, apesar de
desafiadora, é um processo possível, pois, em que pese que os alunos com deficiência possuam
especificidades de ordem cognitiva, sensorial, motora, etc, suas potencialidades podem ser exploradas e
direcionadas para o alcance da permanência, aprendizagem, independência e da autonomia a partir de
um planejamento pedagógico e metodológico adequado. No caso do Centro, a inclusão das TAs tem se
mostrado eficiente no que diz respeito ao reconhecimento do corpo; lateralidade; habilidades motoras;
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conceitos direcionais e manuseio dos próprios recursos existentes. Nesse sentido, o programa Aula
Digital, ao disponibilizar os recursos e a formação, tem auxiliado bastante nesse processo, visto que a
resposta dada pelos alunos aos tablets é mais rápida que a dada ao computador.
Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Inclusão; Pessoa com Deficiência;
Tecnologia Assistiva.
EXPERIMENTANDO A INTERATIVIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR: RELATO DE
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA A PARTIR DA PRODUÇÃO DE VÍDEO
Elkelane da Silva Paiva Pimenta – Professora da Rede Pública de Ensino de Belém/PA
Cynthia da Silva Anderson – Professora da Rede Pública de Ensino de Sergipe/SE

INTRODUÇÃO
As Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC) estão presentes de forma ativa no
contexto educacional e já fazem parte da dinâmica escolar mesmo com diversos desafios para sua
utilização como de infraestrutura e formação profissional. Sendo uma realidade na educação
brasileira, diversos recursos têm sido utilizados para auxiliar nas metodologias de ensino e
proporcionar uma aprendizagem ativa e participativa. Entretanto, essas duas últimas palavras nem
sempre estão atreladas a recursos tecnológicos, mesmo com os inúmeros aparelhos,
softwares/aplicativos disponíveis ainda é possível visualizar práticas e utilizações que favorecem
um modelo de transmissão do conhecimento, ao invés da construção deste.
Assim, neste processo de intervenção e utilização das tecnologias, temos o recurso da
interatividade. Esta, quando presente na prática pedagógica contribui para (re)construção do
conhecimento, pois permite trocas, comunicação aberta entre os envolvidos e interações. Conforme
Silva (2012) a disponibilização consciente da interatividade potencializa uma nova competência
comunicacional em sala de aula. Nessa perspectiva este estudo busca refletir sobre a interatividade
existente num projeto proposto pela professora do ambiente de aprendizagem denominado Sala de
Informática Educativa com o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e efetiva
participação dos alunos do Ensino Fundamental II, através da parceria com a docente de Língua
Portuguesa.
Ao iniciar a elaboração do projeto aqui apresentado nos propormos a oferecer ao aluno uma
estratégia de ensino que o colocasse como protagonista na construção do conhecimento, aliado a
isso havia a necessidade de explorar os recursos digitais disponíveis no ambiente escolar com
criatividade e aguçando o interesse dos alunos para a produção de conhecimentos não apenas
técnicos referentes ao uso da máquina e software, mas também na construção de conceitos que o
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auxiliem na elaboração e interpretação de textos. Surgiu então a proposta de trabalhar com a
produção de animação que une edição de vídeos e elementos textuais, o que é interessante, pois
permite que o aluno compreenda que para fazer um vídeo, seja ele estilo vlog ou animação é
necessário um roteiro que direcione a produção e etapas de gravação, para tanto é fundamental
entender sobre produção de texto.
O projeto tinha como objetivo geral incentivar o aluno à prática da leitura e interpretação,
aprofundando a aprendizagem sobre os aspectos da narrativa e outros elementos textuais, usando
como recurso o software OpenShot, propondo uma prática pedagógica interativa. As atividades do
projeto culminavam na produção de um vídeo de animação e o caminho percorrido para alcançar
este objetivo oportunizava à aprendizagem de alguns conceitos referentes a Língua Portuguesa que
compõem os objetivos específicos: 1) Envolver o aluno nos aspectos referentes ao gênero textual
narração, possibilitando ao mesmo identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que
constroem a narrativa; 2) Contribuir para que o aluno seja capaz de inferir informações implícitas
no texto; 3) Apresentar traços de humor e ironia permitindo ao aluno identificá-los em diferentes
textos.
Esses objetivos surgiram da pergunta norteadora que impulsionou esse projeto: Como a
interatividade pode contribuir para a aprendizagem dos elementos textuais que compõem a
elaboração e interpretação de textos através da produção de vídeo? E foi um projeto de grande
relevância por envolver os alunos em algo que eles gostam de fazer e se sentiram desafiados;
proporcionar uma relação de bem-estar na produção textual com o objetivo de transformar ideias
em ações; permitir a descoberta de um software de edição de vídeo e seu manuseio; instigar o
trabalho em equipe, favorecendo o diálogo e as trocas; além de adquirir experiência e perceber todo
o processo que envolve uma produção. Vale destacar que optamos por este software por ser o
recurso que tínhamos disponível, uma vez que a internet oscilava e os alunos não possuíam
smartphones e/ou autorização dos pais para levá-los à escola. Entretanto, sabemos que existem
outros softwares/aplicativos que também são práticos e permitem a edição e produção de vídeos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em tempos de tecnologias de ponta e aparelhos sendo modificados a cada instante com
melhores atualizações, velocidade, leveza e praticidade. O termo interatividade ganha espaço no
mercado não só de produtos tecnológicos, mas também no âmbito educacional, onde diversas redes
de ensino usam a interatividade como campanha de marketing para angariar novos alunos.
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Tem-se a ideia de que algo que possui interatividade é moderno e de excelente qualidade,
mas é fundamental entender o que pressupõe esse termo que ganhou grande destaque devido à
expansão tecnológica. Nesse sentido é importante saber que “a interatividade não se limita apenas à
interação digital. Essas tecnologias e as telemáticas ampliaram as possibilidades de troca,
intercâmbio e intervenção nos diferentes discursos” (VASCONCELOS, 2017, p. 82). Essa
afirmação nos ajuda a perceber que apesar de ter grande ênfase no contexto digital a interatividade
não se restringe apenas neste âmbito, o que a caracteriza não é o ambiente que ela acontece, mas as
possibilidades de troca, diálogo, compartilhamento e intervenção que são expandidas pelo uso dos
recursos digitais. Para Marco Silva (2012) interatividade não deve ser entendida como uma
novidade advinda da era digital, nem somente um conceito de informática, mas sim entendida como
um conceito de comunicação seja ela entre usuário e serviço, humanos e máquinas ou entre
interlocutores humanos.
Partindo da ideia que interatividade implica comunicação é válido dizer que para sua
existência é preciso haver plural, pois no singular esta não poderá existir, ou seja, um único
elemento não gera interatividade, pois ela se dá como uma relação bidirecional que pode ocorrer
entre máquina x máquina, máquina x homem, homem x homem etc., sempre com mais de um
componente. A sala de aula é um ambiente plural e em alguns casos o ponto de partida para
descobrir nossos caminhos e saberes que deve proporcionar momentos de diálogos, trocas, evitando
uma transmissão linear e engessada, assim como a separação entre receptador e emissor. Essa
postura gera um novo olhar sobre o conhecimento, transformando o que era estático e de
propriedade de alguns em algo dinâmico e disponível a todos, permitindo o protagonismo nas
descobertas, conhecimento e aprendizagem.
A interatividade vai além da mera recepção de informações textuais, magnéticas e sons. O
sujeito, além de receber conteúdos, também modifica e intervém na informação recebida.
(VASCONCELOS, 2017, p. 81). Ideia que corrobora com o pensamento de Teixera (2002) apud
Machado Júnior (2008) que caracteriza o ambiente interativo como capaz de possibilitar a livre
comunicação, cooperação ativa entre os sujeitos e construção conjunta do conhecimento. Nesse
sentido surge um grande desafio para os professores que é entender que a processo de ensino não se
baseia na transmissão do conhecimento e que a aprendizagem não é necessariamente um processo
linear e pode acontecer com mais facilidade para o aluno quando ocorre em rede, respondendo aos
seus questionamentos e auxiliando na compreensão dos conceitos. Para Silva (2012, p. 86) é preciso
“aprender que comunicar não é simplesmente transmitir, mas disponibilizar múltiplas disposições à
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intervenção do interlocutor”. Essa afirmação está relacionada a bidirecionalidade que permite uma
comunicação de todos para todos e não apenas de um para todos. Nesse contexto todos tem algo a
contribuir. A esses professores que apresentam o perfil de disponibilizar possibilidades de múltiplas
experimentações e expressões aos alunos, Martín-Barbero (1997) denomina como “sistematizadores
de experiências”.
Para compreender e identificar a interatividade Silva (2002) nos apresenta três
características que são os pilares da interatividade:
1) Participação-intervenção – esse pilar é bem compreendido pelo próprio significado dos
termos utilizados; se refere a uma das características do sistema interativo, que é oportunizar a
interferência na mensagem de modo físico ou através da linguagem, além de permitir a participação
ativa dos sujeitos evolvidos naquela comunidade ou ambiente;
2) Bidirecionalidade-hibridação – produção conjunta, cocriação, papéis diferentes no mesmo
sujeito. A comunicação ocorre de maneira livre, a produção ocorre em conjunto e ninguém tem
função fixa na interação;
3) Permutabilidade-potencialidade – rede articulada, liberdade para trocas e significações
potenciais. Tem a ver com as mudanças e trocas recíprocas que ocorrem na comunicação, através de
uma rede de articulações e conexões junto ao potencial de estabelecer associação e significado.
Conhecer sobre interatividade e suas características permite que o docente desmitifique este
termo e seja capaz de torná-lo uma realidade em seu ambiente de ensino com propostas de prática
pedagógica que oportunize a participação, compartilhamento, construção do conhecimento em
conjunto gerando um ambiente interativo.
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
O referido projeto do qual origina-se esta experiência consolidada foi realizado com duas
turmas, somando aproximadamente 60 (sessenta) alunos, do 8º ano do Ensino Fundamental de uma
escola pública situada na periferia da cidade de Belém-PA. As atividades foram organizadas para 12
(doze) encontros de 1h30 (uma hora e trinta minutos) de duração cada.
A primeira atividade foi realizada na Sala de Informática Educativa (SIE) apresentando o
projeto e a ideia do produto final que foi a produção, pelos alunos, de um vídeo com efeitos de
animação. Para isso foram apresentados vídeos curtos de no máximo 30s (trinta segundos) que
dispunham de alguns efeitos de animação acompanhados da técnica utilizada para fazê-lo.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

741

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Conversamos sobre outras habilidades a serem desenvolvidas e que seriam imprescindíveis para a
composição do vídeo como aprender sobre os elementos da narrativa, identificar efeitos de ironia e
humor, além de inferir informações implícitas no texto. Atividades estas realizadas por meio da
parceria estabelecida com a docente do componente curricular de Língua Portuguesa. Apresentamos
ainda o cronograma de atividades e como cada uma seria desenvolvida, falamos da necessidade dos
alunos se organizarem em grupo para a realização das atividades e propomos a formação dos grupos
naquele mesmo momento, tiramos dúvidas eventuais e os alunos saíram motivados para começar as
atividades.
O momento seguinte consistiu na parte mais teórica que foi a construção de conceitos sobre
textos narrativos. Os alunos relembraram como se constitui uma narrativa, introdução,
desenvolvimento, clímax e conclusão/desfecho. Como também os elementos que a compõem como
enredo, personagens, espaço, tempo e narrador que pode aparecer no texto em diferentes tipos. Para
tanto, os alunos analisaram pequenas narrativas identificando cada componente. Abordamos
também humor e ironia e os aspectos que permitem identificar esses efeitos, juntamente com a
inferência de informações implícitas no texto, para essa atividade foram utilizados memes e
anedota. A professora de língua portuguesa foi de fundamental importância para tirar dúvidas,
esclarecer sobre os textos que estavam de acordo com a proposta e ajudar a identificação destes.
Com os conceitos construídos passamos para outro momento que consistia na elaboração do
roteiro da animação. De posse dos conhecimentos sobre narrativa os alunos dividiram o texto,
organizando introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, quando socializamos as atividades de
cada grupo, apareceram certas divergências que foram relevantes para tirar dúvidas e esclarecer as
características de cada momento do texto narrativo. Identificamos também os personagens, o
cenário, espaço, tempo e tipo de narrador. Compreendidos esses conceitos e identificados no texto
os alunos construíram um storyline, que é basicamente a construção do roteiro da animação de
forma resumida. Aqui eles organizaram em primeira, segunda, terceira cena e assim por diante.
Cada cena consistiu num pedaço da história e deveria conter cenário, personagens envolvidos e
efeitos de animação.
De posse do roteiro completo partimos para os desenhos, cada grupo fez seu desenho das
cenas e em votação foi escolhido o melhor desenho para representar a turma. As imagens foram
tratadas e coloridas no software Gimp e em seguida os alunos começaram a edição do vídeo.
Apresentamos o OpenShot que é um software livre de edição de vídeos criado em 2008, por
Jonathan Thomas, e disponível para Linux, Mac e Windows. Foi escolhido por se tratar de um
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

742

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

software livre e que funciona com facilidade no sistema operacional Linux que também tem licença
livre e pode ser utilizado em qualquer computador, além de ser um recurso já disponível na SIE. A
ferramenta é de fácil uso, permitindo importar arquivos, cortar, editar vídeos ou filmes, incluir
imagens, sons e efeitos de animação com a utilização de faixas que formam a linha do tempo. Essa
de fato foi a fase mais demorada do projeto, pois o trabalho com edição de vídeo é minucioso e
exige paciência e criatividade. Por conta do tempo curto para a realização do projeto cada grupo
editou uma cena do vídeo que foram unidas numa única linha do tempo gerando o vídeo final.
AVALIAÇÃO
Ao final do projeto fizemos avaliação da aprendizagem e do projeto. A primeira foi
realizada com base nos objetivos específicos propostos no início do percurso. Através da
observação e acompanhamento do desenvolvimento das atividades, percebeu-se que: 1) os alunos
compreenderam as características do gênero textual narração e são capazes de identificar os
elementos de uma narrativa; 2) conseguem inferir informações implícitas no texto; 3) reconhecem
traços de humor e ironia em diferentes textos; 4) desenvolveram habilidades criativas. Entretanto,
tiveram dificuldade em dividir o texto em introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, desses o
clímax foi uma das partes mais difíceis de ser entendidas, visto que esta se encontra muito próxima
ao desfecho. Outra dificuldade significativa foi a interpretação de comandos, eles receberam um
roteiro que auxiliava no uso das ferramentas disponíveis no programa OpenShot com o objetivo de
oferecer mais autonomia e criatividade, porém, ler e compreender estes comandos foi difícil, na
maioria dos casos foi preciso explicar e demonstrar várias vezes como utilizar os recursos que eles
necessitavam. Mattar (2010) explica que essa situação é comum aos nativos digitais, pois eles
aprendem fazendo e experimentando, num ciclo de tentativa e erro e não com instruções formais e
textos.
A avaliação do projeto foi realizada também com base nos objetivos propostos através de
uma reunião entre nós as professoras envolvidas e a coordenação pedagógica que acompanharam e
auxiliaram no processo de planejamento e desenvolvimento do projeto. Percebemos que: 1) houve
efetiva participação dos envolvidos; 2) apoio da equipe escolar (coordenação); 3) a ferramenta
utilizada foi eficiente, de fácil manuseio e capaz de produzir efeitos de animação; 4) interesse e
empenho dos alunos. Porém erramos no planejamento ao estimar o tempo para a realização, pois
este foi curto, já que as atividades demandaram um tempo bem maior do que o programado
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inicialmente, por isso no decorrer do projeto foram feitas algumas adaptações para favorecer a
aprendizagem de conteúdos e manuseio do software.
Ao final do projeto foi visível a aprendizagem dos alunos, é certo que alguns tiveram maior
dificuldade de aprendizagem dos conceitos e manipulação do software, mas em sua maioria
terminaram o semestre letivo com novas perspectivas e conhecimento que foram construídos a
partir das trocas, compartilhamentos e possibilidade de interferência nas informações obtidas. Em
alguns momentos foi necessário adaptar e flexibilizar o planejamento, pois as atividades
demandaram mais tempo do que o planejado. O trabalho em grupo contribuiu para que os que
apresentavam mais dificuldade fossem auxiliados pelos que estavam mais avançados.
RESULTADOS
O estudo sobre interatividade baseado em autores como Silva (2012), Vasconcelos (2017),
Machado Júnior (2008) e Alex Primo (2011) permitiu a formulação de algumas perguntas
norteadoras que ajudaram no momento de avaliar a existência da interatividade durante as ações do
projeto e como estas podem ser melhoradas para propor uma perspectiva mais interativa
contribuindo para a aprendizagem dos alunos.
Elaboramos um instrumento com perguntas que nos auxiliaram nessa avaliação, que está
disponível e identificada pelo Quadro1. Esse instrumento ajudou a identificar e verificar a
interatividade durante a realização das atividades propostas pelo projeto.
Vale ressaltar que as atividades foram realizadas no espaço físico e não no virtual devido à
dinâmica das aulas, o nível de ensino que se destina e as limitações com relação à conexão e
recursos tecnológicos. Todavia, o projeto fez uso dos recursos disponíveis na escola, sua realização
se deu em maior parte na sala de informática educativa que disponha de computadores, em alguns
momentos acesso a internet e softwares livres. Para o aluno é uma relevante oportunidade de
inclusão digital, visto que cerca de 90% deles não tem computador em casa. Entretanto, 60% da
turma faz uso de smartphones com acesso à internet através de pontos de wi-fi gratuitos pela cidade
ou com dados móveis.
No Quadro 1, que se encontra após as referências, apresentamos as perguntas formuladas
que auxiliaram na identificação e verificação da interatividade e as respostas provenientes de nossa
vivência.
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Após a análise dessas perguntas e respostas acreditamos que a interatividade, contribuiu para
a aprendizagem dos alunos, pois eles trocaram ideias, compartilharam desafios, foram capazes de
produzir e modificar conteúdos, além de ter liberdade para participar e interferir quando surgia a
necessidade. Durante o planejamento e realização buscamos nos basear nas características e
definições da interatividade, a fim de nortear nossas ações pedagógicas. Estamos em processo de
contínua aprendizagem e nesse percurso algumas vezes erramos, todavia, nos propomos a dar os
primeiros passos na perspectiva do desafio apresentado por Silva (2012, p. 223)
O professor passa a ter um novo desafio: modificar a comunicação no sentido da
participação-intervenção, da bidirecionalidade-hibridação e da permutabilidadepotencialidade. Não mais a prevalência do falar-ditar, mas a resposta autônoma,
criativa e não prevista dos alunos [...].

Os profissionais da educação sabem o quanto é difícil transformar essa ideia em ações, são
inúmeras intempéries. Entretanto, os resultados do trabalho são animadores e revigoram as forças. É
trabalhoso, é demorado, mas os alunos aprendem da melhor forma, pois são autores do seu
conhecimento e tem propriedade sobre ele. Aprendizagens assim motivam o aluno e transformam o
ambiente escolar em um espaço mais atrativo e cheio de descobertas. Nosso desafio é romper com
ideia da transmissão do conhecimento e da comunicação “um para todos”, instigando a
comunicação bidirecional e permitindo o protagonismo do aluno.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interatividade é uma aliada no processo de ensino-aprendizagem, e é fundamental
relembrar que sua inserção no ambiente educacional não depende exclusivamente das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC). Entretanto, essas sem dúvida contribuem para a ampliação do
alcance e multiplicação dos recursos e possibilidades que envolvem a interatividade. Além de que o
uso das TIC em sala de aula é uma realidade e precisa ser explorada como uma aliada do professor
na tarefa de ensinar.
Independente do uso de tecnologias na educação o docente pode incluir em sua rotina
pedagógica atividades que favoreçam a participação, colaboração, autonomia e criatividade
utilizando os recursos disponíveis em sua realidade de trabalho, que na maioria dos casos sabemos
que são bem restritos nas escolas públicas brasileiras.
Essa iniciativa promove uma mudança no perfil profissional do professor e
consequentemente em sua prática, aliado a isso é importante ter uma formação continuada de
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qualidade e uma postura de reflexão para avaliar, autoavaliar, estipular novos desafios e propor
mudanças quando for necessário. A avaliação do processo e a autoavaliação são fatores que
favorecem o aperfeiçoamento da prática. E para ter parâmetros corretos de como avaliar e o que
avaliar é imprescindível elaborar um ou mais instrumentos para delinear a avaliação. Outro aspecto
importante é ter autores e teorias que fundamentem a prática pedagógica utilizada.
Nessa perspectiva, com base nos autores referenciados, tivemos clareza de ações necessárias
para a implementação da interatividade, em contraponto outras necessidades só foram perceptíveis
após novas leituras, reflexões, vivência e avaliação. Da mesma forma ocorreu com a questão
metodológica, as leituras sobre os nativos digitais ajudaram a entender a forma de pensar e agir dos
alunos, contrastando e descobrindo possibilidades de melhorar a prática pedagógica.
Piaget (1973) defende a aprendizagem através da ação. E comprovamos o quanto podemos
aprender aliando teoria à prática, não de forma a seguir uma linearidade, pois na realidade da sala
de aula muitos desafios dependem da criatividade do professor para serem transpostos. Nesse
sentido é certo que as leituras e estudos aguçam nossas possibilidades de intervir e fazer boas
escolhas para contornar as dificuldades.
O processo de ensino-aprendizagem requer do professor uma postura de constante
aprendizagem e reformulação da prática pedagógica, como um ciclo em que a aprendizagem gera
uma mudança na prática e a implementação desta gera novas demandas de aprendizagens e novas
experiências e assim por diante. É um grande desafio que requer dentre outros fatores tempo,
motivação e formação continuada de qualidade. Perceber as potencialidades da interatividade
dentro dos recursos tecnológicos ou como integrá-la nas atividades pedagógicas também é um
desafio, mas seguindo a ideia de que esta tem relação estrita com a comunicação fica mais fácil
percebê-la e utilizá-la no ambiente de aprendizagem. Cooperando para que o aluno tenha
possibilidade de alçar novos voos rumo ao seu desenvolvimento humano, social e intelectual.
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O sistema, recurso ou atividade:
Permite ao usuário participação direta quando sentir necessidade?
Sim. Os alunos foram incentivados a participar e tinham liberdade de fazer interrupções para sanar dúvidas ou fazer
contribuições. No início estavam bem inibidos, mas quando chegou o momento de utilizar o software e perceberam
que era algo novo a todos, se sentiram mais a vontade e acabaram sendo bem solidários.
Permite comunicação entre os participantes?
Ás vezes. Essa comunicação ocorreu com maior frequência, facilidade e liberdade dentro dos grupos, na turma
grande foram poucas as vezes que ocorreu essa comunicação. É algo a ser melhorado nas próximas oportunidades.
Ocorre comunicação entre participantes, sejam eles humanos ou máquinas, na atividade e/ou recurso?
Não. A comunicação aluno x máquina foi muito deficiente, eles demoraram a entender os recursos e poucos usaram
com propriedade, isso se deu por não dominarem a linguagem utilizada no software. A maioria consegue fazer
pesquisas na internet tranquilamente, mas quando se trata de utilizar um software, seja ele apenas de edição de
texto, eles apresentam grande dificuldade para utilizar as ferramentas.
A comunicação ocorre de todos para todos?
Não. A palavra era franqueada, mas por organizarmos a turma em grupos e tudo ser construído dentro dos grupos a
comunicação geral ficou obstruída, os grupos só socializavam quando as atividades já estavam realizadas e as
contribuições eram obtidas apenas dentro do próprio grupo, impossibilitando contribuições feitas pela turma no
geral.
O percurso desenhado para a atividade e ou recurso é em forma de rede?
Sim. Entretanto, quando pensamos no projeto organizamos de forma linear e sem perceber acabamos trabalhando
em rede, fomos e voltamos várias vezes para tirar dúvidas e esclarecer entendimentos equivocados. Uma situação
que ficou bem claro esse processo foi a que utilizamos para ajudar o aluno a entender que o texto narrativo não
começa obrigatoriamente com a introdução.
A interação é capaz de gerar respostas para questionamentos formulados dentro do recurso ou atividade?
Sim. E essa foi uma experiência muito interessante, quando ao socializar os textos os alunos perceberam divergência
entre o que determinaram ser introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho e havia alguns alunos com
argumentos fortes, baseados no material de apoio que foi utilizado para a construção dos conceitos. Nesse momento
foi interessante perceber os argumentos construídos pelos alunos para responder dúvidas dos colegas e/ou justificar
sua resposta.
Perguntas construídas com base no referencial teórico que envolve os autores Silva (2012), Primo (2011),
Machado Júnior (2008) e Vasconcelos (2017).

Resumo
Ensinar de forma dinâmica, permitindo a participação e interação dos alunos é uma das inovações
decorrentes das transformações sociais, tecnológicas e educacionais. Porém, ainda é um grande desafio
da educação e dos profissionais docentes. Aos que se permitem enveredar por esse caminho e romper
com os preconceitos de utilizar e/ou se apropriar dos recursos tecnológicos e metodológicos surgem
alguns questionamentos sobre como construir uma prática mais participativa, e coerente com a
necessidade de aprendizagem dos alunos. Nesse processo a interatividade é um recurso que contribui
para a aprendizagem autônoma, compartilhada, participativa e dialógica. O objetivo deste trabalho é
colaborar para a compreensão dos conceitos de interatividade e como ela pode ser utilizada a favor da
aprendizagem, abordando suas características e oferecendo sugestões que auxiliem na percepção da sua
existência ou implementação, não apenas através do ciberespaço, mas também no espaço físico de
aprendizagem. O relato de experiência contido nesse texto é baseado na experiência realizada na
educação básica, utilizando recursos digitais e com o objetivo de favorecer uma proposta interativa de
ensino-aprendizagem no ambiente de uma sala de informática educativa de uma escola pública com
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alunos do Ensino Fundamental II, propõe-se a reflexão sobre a possibilidade de desenvolver práticas
pedagógicas que contemplem a interatividade e contribuam para a aprendizagem dos alunos, através da
participação, troca, colaboração, coletividade e compartilhamentos. Cabe lembrar que essas ações
demandam do professor um tempo maior de estudo, planejamento, execução e atenção aos alunos, mas
proporciona experiências pedagógicas repletas de autonomia e construção do conhecimento em rede.
Palavras-chave: Interatividade; Aprendizagem; Prática Pedagógica.
TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM
MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
André Ricardo Lucas Vieira – IF Sertão-PE

INTRODUÇÃO
A Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma modalidade de educação que atende pessoas
que não conseguiram, por algum motivo no transcorrer de suas vidas, concluir seus estudos no
período apropriado. Essa modalidade, diante dos dispositivos legais, visa atender as necessidades e
aos interesses dos sujeitos, proporcionando um ensino adequado, respeitando a diversidade da
realidade de cada um, as dificuldades e restrições que esses alunos trazem consigo para o processo
de aprendizagem, pois diante dos desafios enfrentados por esses jovens e adultos é preciso estimulálos a não desistir da jornada escolar, e para isso é fundamental que a escola conheça o sujeito e
garanta a conciliação da sua vida escolar com a sua vida fora dela.
O acolhimento aos estudantes da EJA é fundamental para que eles se sintam sujeitos de suas
próprias histórias de vida. A escola tem especial papel nessa função, sobretudo pela condição de
desenvolver aprendizagens diversas. Neste contexto analítico, o educar na EJA transcende a mera
reprodução de conhecimentos, logo a simples ideia de que educar é transmitir conteúdos. A ação
educativa que desenvolve o professor nesse processo é o elemento basilar para que o estudante da
EJA se sinta motivado a aprender e a superar as dificuldades que enfrenta em sua trajetória
formativa.
Na perspectiva inclusiva dessa modalidade de educação é essencial priorizar metodologias
de ensino de natureza inovadora. Para tanto, a utilização das tecnologias digitais no processo de
ensino-aprendizagem torna-se necessária a fim de fomentar o desenvolvimento da autonomia ao
preparar os estudantes atendidos por essa modalidade para lidarem com a sociedade da informação
e comunicação, através do domínio das habilidades inerentes às tecnologias digitais.
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Convém destacarmos que, neste artigo, entendemos como tecnologias digitais e que possam
vir a ser utilizados por professores ou alunos no processo de ensino-aprendizagem, os meios
computacionais, recursos e equipamentos eletrônicos, tais como: internet, aparelhos celulares,
computadores, softwares e etc.
A EJA não deve se estruturar como uma adaptação do sistema educacional vigente no
Ensino Fundamental e Médio, uma vez que, volta-se a uma camada socialmente desfavorecida, nos
âmbitos econômico, político e social. Estes sujeitos, por vezes, encontram-se a margem do processo
educacional, pois em sua realidade foram submetidos ao mercado de trabalho ou não encontraram
condições para se manter na escola. Em outros contextos, também se destaca a ausência de espaços
escolares adequados, para suprir a demanda. É neste contexto que o professor da EJA deve
proporcionar um ambiente de ensino motivador, particularmente para se fazer aprender Matemática.
No campo da Matemática, as mais variadas propostas vinculam-se a uma ideia de tornar o
ensino significativo a partir de uma relação que é estabelecida entre o que se aprende na escola e o
que é necessário e aplicável na vida cotidiana desse sujeito e, nesse cenário, as tecnologias digitais
apresentam caráter incontestável no que tange à dinamização do ensino.
Ademais, a metodologia para o ensino de Matemática por meio das tecnologias digitais
proporciona ao professor trabalhar em sala de aula em diferentes contextos e têm favorecido
significativos avanços na compreensão de conceitos e conteúdos matemáticos e no aprimoramento
da prática docente pelo professor. Neste sentido, propomos uma pesquisa bibliográfica que nos
oportunizou conhecer, aprofundar e ampliar as discussões sobre essa temática.
Nesta perspectiva nossa pesquisa fundamentou-se na seguinte questão de investigação: quais
as contribuições das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem da Matemática na
Educação de Jovens e Adultos? Assim nosso objetivo foi organizar os saberes produzidos por
outros pesquisadores que investigaram a partir da Educação de Jovens e Adultos, a utilização das
tecnologias digitais no ensino da Matemática, buscando discutir: as possíveis influências no
processo de ensino-aprendizagem da Matemática na EJA e, ainda, os possíveis desafios para se
inserir as tecnologias digitais no âmbito escolar, confrontando com a evolução dessa modalidade de
educação no Brasil.
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS FRENTE À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
O termo Tecnologias Digitais, segundo Costa, Duqueviz e Pedroza (2015), têm sido
empregado na perspectiva de se referir a um conjunto de equipamentos e recursos tecnológicos que,
muitas vezes, possibilitam a navegação, manuseiam como meio de propagação a internet ou meios
eletrônicos, tais como o computador, os aparelhos celulares, vídeos, imagens, etc. Contudo, os
termos citados não suprimem ou substituem as tecnologias tidas como convencionais (como, por
exemplo, a televisão, o jornal impresso, o rádio), mas também as incluem.
Para a EJA a inclusão das tecnologias digitais contribui para impossibilitar a exclusão social
imposta àqueles que não dominam e/ou vivenciam a cultura tecnológica. Desta forma, convém
destacar que a apropriação dessas tecnologias contribui para a participação ativa na sociedade atual
e para a inserção no mercado profissional, sendo o âmbito escolar lugar benéfico para potencializar
a “tecnologização”, conforme defendido por Coelho (2011), ou seja, permitir aos estudantes da EJA
a oportunidade de desenvolverem habilidades com o uso dos recursos tecnológicos, as quais serão
úteis no advento de novos conhecimentos e para atuação no mercado de trabalho.
Entendemos que a essência do espaço educativo é a construção cognitiva do conhecimento e
a troca de saberes. Assim, a escola precisa se manter atualizada frente às inovações para que essa
missão se cumpra com maestria. Apesar das tecnologias digitais, atualmente, já estarem presentes
em muitos estabelecimentos de ensino, ainda há uma disparidade exorbitante entre a prática
pedagógica e a cultura atual, a tecnológica.
Segundo Kenski (1998, p. 60) “[...] as velozes transformações tecnológicas da atualidade
impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. Destarte é necessário que se esteja
em constante estado de aprendizagem e de adaptação ao novo”. Já Freire (1982, p. 46) afirma que
“[...] o educador há que viver como um ser molhado de seu tempo”, por consequência, é esperado
que o professor busque se atualizar em relação ao período que vive, principalmente, no que tange à
era digital.
As tecnologias educacionais são imprescindíveis no dia a dia da sala de aula, tendo em vista
que permitem o armazenamento, a difusão e a elaboração de conhecimento. O desenvolvimento das
tecnologias favoreceu aos alunos a busca de conhecimento, a procura por novos saberes por si só,
sendo assim, o professor deve fazer desses recursos seus aliados para quebrar a rotina das
tradicionais aulas de verbalização e propor aulas diferenciadas e propensas à motivação.
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Em consonância com o exposto, a educação de jovens e adultos deve contemplar a
alfabetização digital, visto que a tecnologia é uma linha tênue para novas formas de exclusão social
das pessoas alheias a essas inovações, como, por exemplo, a exclusão digital. A educação deve
eliminar os riscos dessa exclusão, pois a configuração escolar atual é baseada na era industrial com
o foco de formar e preparar cidadãos para viver e trabalhar na sociedade, lidando com suas
características próprias (SOUSA; MOITA; CARVALHO, 2011). E, segundo Borba e Penteado
(2007, p. 17), ter acesso às tecnologias digitais deve ser um direito e, assim, as escolas precisam
propiciar aos alunos uma educação que, “[...] no momento atual, inclua, no mínimo, uma
alfabetização tecnológica. Tal alfabetização deve ser vista não como um Curso de Informática, mas
sim, como um aprender a ler” essas novas tecnologias.
Na visão freiriana, precisa-se mais que adestrar ou treinar as pessoas para o uso dos
procedimentos tecnológicos. É necessário estimular a permanência e o uso das inovações
tecnológicas e considerar a EJA não como uma política paliativa, conforme criticado por Santos
(2016), mas como o fortalecimento da equidade e igualdade na aquisição de conhecimentos para
garantir a inclusão social.
A relevância da inclusão digital na Educação de Jovens e Adultos é bastante significativa,
uma vez que seus integrantes são historicamente excluídos da sociedade por não dominarem a
leitura e a escrita. Assim, iniciá-los na cultura tecnológica poderá garantir sua adesão e atuação na
sociedade tecnológica, além do conhecimento de equipamentos de grande valia ao processo de
alfabetização.
Apesar dos recursos tecnológicos terem potencial para exercerem influência na
aprendizagem, todavia, eles não substituem a ação do docente no processo de ensino. Tais recursos
podem ser empregados para enriquecer o ambiente escolar, permitindo a construção do
conhecimento de modo mais ativo, criativo e crítico por parte tanto dos discentes como dos
docentes, garantindo um ensino mais dinâmico no qual a compreensão do conteúdo ministrado seja
mais eficiente.
Segundo Pazin Filho e Scarpelini (2007), as tecnologias digitais são capazes de envolver os
sentidos de captação do indivíduo, focalizando na visão e audição, e contribuindo para assimilação
dos conteúdos ministrados. Porém, a absorção de informações no ser humano está condicionada a
alguns fatores, a saber: a forma de exposição do conteúdo, o tempo de duração dessa exposição e o
modo que tal informação é adquirida. A comunicação, verbal ou não-verbal, também é um fator
preponderante para assimilação de conhecimento e informações. Ilustrando: retemos cerca de 10%
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do que lemos; 20% do que ouvimos; 30% do que vemos; 50% do que vemos e ouvimos; e 80% do
que vemos, ouvimos e fazemos, segundo Pazin Filho e Scarpelini (2007). Seguindo essa
proposição, percebemos que a tecnologias digitais apresentam grande eficácia para a retenção e
assimilação de conhecimentos quando utilizados de maneira adequada.
Ainda, Zandavalli e Pedrosa (2014) afirmam que as tecnologias digitais exercem papel
relevante no campo educacional, pois, além de disporem aos docentes novas metodologias e
práticas educativas, motivam os discentes no processo de ensino-aprendizagem. Todavia, sua
inserção deve ser correlata com os pressupostos teóricos inerentes à sua utilização para que não se
torne um fim em si ou se apresentem em disparidade com a realidade da turma ou conteúdo ora
apresentado.
De acordo com Nascimento (2007), é possível destacar duas funções primordiais para a
utilização das tecnologias digitais na escola, sendo elas: pedagógica, em que a escola adota o
computador (exemplo dessas novas tecnologias), como método de complemento disciplinar ou para
projetos educacionais; e na esfera social, em que serão apresentados aos alunos alguns conteúdos
tecnológicos que servirão de subsídio para desenvolver ações corriqueiras que envolvam as
tecnologias.
Estas esferas (pedagógica e social) são defendidas também por Tajra (2000, p.109) quando
nos relata que:
A importância da utilização da tecnologia computacional na área educacional é
indiscutível e necessária, seja no sentido pedagógico, seja no sentido social. Não cabe
mais à escola preparar o aluno, apenas, nas habilidades de linguística e lógicomatemática; apresentar o conhecimento dividido em partes; fazer do professor o
grande detentor de todo conhecimento; e, valorizar apenas a memorização. Hoje, com
o novo conceito de inteligência, em que podemos desenvolver as pessoas em suas
diversas habilidades, o computador parece num momento bastante oportuno, inclusive
para facilitar o desenvolvimento dessas habilidades – lógico-matemática, linguística,
interpessoal, intrapessoal, espacial, musical, corpo-cinestésica, naturista e pictórica.

Nesse espectro, percebe-se que a função sócio profissional do professor da atualidade foi
alterada, ele não é visto mais como o detentor do saber científico, mas como um mediador do
processo de ensino-aprendizagem que tem que buscar alternativas didáticas e metodológicas que
permitam ao aluno a construção cognitiva do conhecimento e, ainda, fazer com que estes sejam
críticos diante das informações. A utilização das tecnologias educacionais propicia, aos discentes, a
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autonomia na aquisição do conhecimento, o que permite que os estudantes não fiquem fadados a
um ensino que os predisponha à submissão intelectual frente ao professor.
É preciso que haja mudanças no sistema público de ensino para que as tecnologias digitais
assumam seu papel pedagógico ressaltando que “muitas estão nas mãos dos próprios professores,
que terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na escola atual. Mas outras tantas
escapam de seu controle e se inserem na esfera da direção da escola, da administração e da própria
sociedade” (SANCHO et al., 2006, p. 36).
A implementação do uso das tecnologias digitais requer mudanças no currículo atual da
educação básica, além da ressignificação da prática pedagógica na sala de aula, para que o processo
de ensino-aprendizagem contemple as necessidades dos alunos, seja centrado neles e sua
participação ativa acarrete a construção do conhecimento (AGUIAR, 2008).
A inserção das tecnologias digitais no ambiente escolar requer participação de todos os
atores envolvidos no processo educacional, devido à demanda de uma mudança de paradigmas,
tendo em vista que vivenciamos, ainda, uma educação com perfil jesuítico em que “o professor fala,
o aluno escuta; o professor manda, o aluno obedece” (BECKER, 1994 apud LIMA, 2011, p. 10).
A infraestrutura escolar, em muitos casos, não contempla as necessidades para a
implantação e/ou utilização destas novas tecnologias digitais. É necessário alto investimento inicial
para montagem de laboratórios de informática, por exemplo, e aquisição de equipamentos, além da
manutenção e atualização de softwares.
Para Coelho (2011), a formação inicial dos professores deve propiciar discussões quanto à
inserção e manuseio das novas tecnologias na rotina pedagógica de sala de aula, visto que esses
profissionais em formação trabalharão com diversas realidades culturais, dentre elas, a cultura
tecnológica no âmbito escolar. Dessa forma, é esperado que professores saibam explorar as
potencialidades que as novas tecnologias apresentam para o processo de ensino-aprendizagem.
Nesse espectro, é preciso romper com a visão deturpada sobre as tecnologias digitais que as
resumem em máquinas de ensinar ou recursos tecnológicos usados como instrumentalidade para o
ensino. Tal visão configura, nesses recursos, o perfil de animadores da velha educação, esvaziando
suas características elementares que consistem em uma nova forma de pensar e de se comunicar,
contribuindo para o desenvolvimento de uma educação de qualidade (NUNES, 2009). Todavia, as
tecnologias digitais instigam mudanças de paradigmas na prática pedagógica a fim de romper com
padrões de ensino tradicionais pautados em métodos controversos à realidade contemporânea.
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
NA EJA
As tecnologias digitais são capazes de expandir o potencial criativo e crítico do indivíduo. A
EJA lida com a reinclusão dos jovens e adultos na sociedade, como pessoas detentoras de
qualificação para pleitear vagas no mercado profissional e de serem autônomas e independentes.
Assim, a utilização das tecnologias no processo educacional se torna um fator preponderante, pois,
mais que ler e escrever, esses alunos almejam dominar os avanços tecnológicos para que se tornem
exponencialmente capacitados, pertencentes e atuantes no mundo globalizado. Desta forma, o
ensino de Matemática, por sua vez, não pode se reduzir à simples memorização de fórmulas e/ou
regras para se obter um resultado no final, mas estimular a adoção de estratégias e métodos para
resolver problemas, instigando a autonomia e criatividade dos alunos envolvidos.
A modernização da sociedade implica em uma mudança de postura na educação a fim de
ofertar um ensino de qualidade baseado na vivência diária dos alunos. Assim, o ensino de
Matemática pautado no rigor, exatidão, repetição de exercícios e na memorização se torna limitador
frente à sociedade atual. A inserção das tecnologias digitais contribui para o aprendizado
construtivista em que, por meio de experimentações, o aluno se torne protagonista de sua
aprendizagem na construção do conhecimento.
Na Educação de Jovens e Adultos, a Matemática se desenvolve sobre dois aspectos básicos,
sendo eles, de acordo com Brasil (2002, p. 11): “[...] o formativo, voltado ao desenvolvimento de
capacidades intelectuais para a estruturação do pensamento; e, funcional, dirigido à aplicação
dessas capacidades na vida prática e à resolução de problemas nas diferentes áreas do
conhecimento”.
Para Farias (2010), o êxito educacional na EJA está associado à valorização da bagagem
cultural dos alunos. O professor dessa modalidade precisa conhecer a realidade vivenciada por esses
alunos para traçar métodos pedagógicos eficazes e pertinentes com sua rotina extraclasse, visto que
os discentes, jovens e adultos, trabalham diariamente para custear suas despesas financeiras, cuidar
de suas famílias. O período destinado a essa modalidade de ensino em comparação ao ensino
regular é reduzido, o material didático, em muitos casos, não é condizente com a faixa etária do
público atendido e a formação inicial do professor não contempla, muitas vezes, os pressupostos
básicos necessários para lidar com as especificidades do adulto, a forma que ele aprende e como se
desenvolve o seu raciocínio.
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Um número significativo de adultos não escolarizados apresenta noções matemáticas
básicas, domina o sistema de contagem, alguns cálculos, estimativas, é capaz de manipular
equipamentos de alta precisão, porém, estas são técnicas aprendidas em caráter informal ou
intuitivo, resultado da prática diária proporcionada pela atividade laboral exercida. Assim, o papel
do docente é intervir e mediar a construção formal do conhecimento desses alunos, valorizando o
conhecimento empírico próprio de cada um.
O processo de ensino-aprendizagem de Matemática na EJA, de acordo com (BRASIL,
2001), precisa se pautar na análise e interpretação dos caminhos percorridos para se obter um
resultado, apresentar os objetivos e aplicações do conteúdo estudado, relacioná-los com outros
campos do conhecimento, assim, além do “saber-fazer”, essa metodologia corrobora com o domínio
da observação, experimentação, argumentação e verificação.
As situações de aprendizagem podem ser entremeadas com materiais didáticos que facilitem
a apropriação do conhecimento pelos alunos. Na Matemática há uma gama de recursos didáticos
que podem contribuir para esse fim, como é o caso dos sólidos geométricos, ábaco, disco de
frações, calculadora e das tecnologias digitais.
A inserção das tecnologias digitais nas aulas de Matemática requer reflexões quanto à forma
de sua utilização, pois exercem papel significativo na aprendizagem, mas o simples uso não garante
sucesso educacional. Substituir a lousa e giz por um projetor, adotar um software educacional e/ou
propor uma pesquisa na internet não garantem, por si só, a alfabetização tecnológica. É preciso
estimular os alunos, com a mediação do professor, a desenvolverem conjecturas, avaliar ideias
isoladas e convertê-las em conhecimentos formais, com o aporte das tecnologias digitais.
Aguiar (2008, p. 63) afirma que “[...] o uso das novas tecnologias propicia trabalhar em sala
de aula com investigação e experimentação na Matemática, considerando que permite ao aprendiz
vivenciar experiências, interferir, fomentar e construir o próprio conhecimento”. Salientamos que o
uso de tecnologias digitais como recurso didático-pedagógico no ensino da Matemática não objetiva
a “facilitação” no desenvolvimento de atividades, mas visa reestruturar os processos de construção
do conhecimento. Dessa forma, há necessidade do professor, no momento do planejamento,
selecionar tecnologias que se articulem à proposta de ensino.
O emprego dos recursos tecnológicos no processo de aprendizagem da Matemática precisa
promover o desenvolvimento de estratégias inovadoras de ensino para propiciar a realização de
projetos de investigação, ampliar a visão relativa à Matemática e, consequentemente, os saberes dos
discentes jovens e adultos (BRASIL, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem de Matemática desempenham
função ímpar no que tange à dinamização das aulas e à percepção acerca de conteúdos abstratos. A
inserção das tecnologias digitais no contexto escolar é de fundamental importância no incentivo e
participação dos alunos no processo educacional, pois os tornam sujeitos ativos na construção de
sua própria aprendizagem e não meros receptores de informações.
A utilização das tecnologias digitais no ensino-aprendizagem da Matemática na EJA
apresenta multifacetas. Além das contribuições inerentes à construção do conhecimento, essa
prática contribui para a inserção dos alunos na cultura digital a qual estão inseridos fora do âmbito
escolar, buscando minimizar a exclusão digital. Entendemos, ainda, ser preciso que as tecnologias
digitais sejam utilizadas, no ensino da Matemática, de modo a construir um ambiente dinâmico,
criativo, inovador, no qual a sala de aula se torne em um local de reflexão. Assim, o emprego de tais
tecnologias não pode se resumir apenas a modismos ou forma de disfarçar aulas expositivas
habituais, faz-se necessário que os professores percebam esses recursos como uma metodologia de
ensino e não somente como lazer e entretenimento.
Ao professor cabe traçar metodologias esclarecedoras que alcancem a grande maioria dos
alunos e que, ao mesmo tempo, sejam condizentes com a realidade vivenciada por eles. Para tanto,
faz-se necessário que as instituições formadoras de professores adéquem seus currículos a fim de
que contemplem as habilidades inerentes ao uso das tecnologias digitais, tornando os futuros
professores capazes de utilizá-las. Ainda, é necessário que haja melhorias na infraestrutura das
escolas nas quais esses professores atuam.
Este estudo não se finaliza aqui, ainda são muitos os caminhos a serem percorridos nesta
temática tão atual e temida por muitos. Vale ressaltar que a produção bibliográfica nesta área é
reduzida, dessa forma, tornou-se árdua a busca por materiais que subsidiaram e fundamentaram essa
pesquisa bibliográfica. Ao término desse trabalho, constatamos uma pequena vertente que fez surgir
inúmeras outras. Mas sabemos que a educação é isto, o ato de se reinventar e renovar através da
ressignificação da prática pedagógica.
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Resumo
Atualmente vivemos em uma sociedade pautada por transformações. Qualquer lugar em que se vá,
depara-se com informações que são processadas e compartilhadas em tempo real por meio das mídias
digitais. A cada dia são apresentadas inovações tecnológicas, que trazem benefícios para sociedade, seja
nas áreas da informação, transporte, educação, saúde entre outras. Entre outros motivos, essas
transformações ocorrem devido ao avanço no desenvolvimento e na utilização das tecnologias digitais,
que lentamente, vão se concatenando à atividade educativa, influenciando gradativamente o processo
de ensino-aprendizagem. Uma diversidade de recursos e softwares, têm surgido, os quais são capazes de
estimular a ressignificação da prática pedagógica dos professores, oportunizando a integração social de
jovens e adultos, excluídos historicamente. Neste sentido, o presente trabalho foi realizado procurando
evidenciar a relação das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem da Matemática na
Educação de Jovens e Adultos (EJA), por meio de uma pesquisa bibliográfica. Pretendeu-se evidenciar
que a incorporação das tecnologias digitais no âmbito escolar afasta dos sujeitos a mera passividade
como receptores de informações, mas ao contrário torna-se indispensável no que diz respeito à
participação dos estudantes no processo educacional, pois os tornam indivíduos ativos na construção
de sua própria aprendizagem. Procurou-se ainda ratificar a heterogeneidade das tecnologias digitais
quanto a sua utilização durante as aulas de Matemática na Educação de Jovens e Adultos, além das
contribuições específicas à construção do conhecimento, buscando não unicamente competências e
habilidades matemáticas, mas acima de tudo a oportunidade da inclusão digital por meio da
familiaridade com os equipamentos tecnológicos.
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, Ensino-aprendizagem, Matemática; Tecnologias
digitais.
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Resumo
O painel reúne três estudos que se desdobram em questões que merecem o avanço nas discussões no
campo da Didática e Tecnologia: as mudanças nas formas de aprender e educar; os possíveis papéis
esperados para o professor com consequências para sua formação, e a experiência na sala de aula de um
software baseados em inteligência artificial para educação. Apoiando-se na produção acadêmica que
polariza duas concepções, sendo uma solucionista e outra, de cunho crítico, atenta ao contexto políticoideológico, os estudos se concentram na realização de pesquisas empíricas, uma vez que será a partir de
evidências apontadas sobre o uso da tecnologia que poderemos repensar as políticas públicas e a
formação docente. O painel pretende contribuir para novas pesquisas estudos sobre o aprimoramento
das práticas docentes com uso das tecnologias em sala de aula. Compreende-se pelas pesquisas
realizadas que o planejamento sobre os fazeres didáticos que correlacionam educação, comunicação e
tecnologia são preponderantes na preparação dos professores, tanto para ensejar a utilização de
tecnologias, como para refletir sobre qual problema didático-pedagógico seu uso pretende resolver, e se
as mudanças foram para melhor. Os desafios sobre o binômio tecnologia e fazer pedagógico apoiamse na defesa de uma educação justa e igualitária.
Palavras-chave: Tecnologias digitais. Inteligência Artificial. Processo Ensino Aprendizagem.
A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DIGITAL POR DOCENTES NA SALA DE AULA DO
ENSINO FUNDAMENTAL: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA
Mário Eduardo Coutinho de Oliveira – Fundação Osorio

INTRODUÇÃO
As tecnologias sempre foram presentes no dia a dia do ser humano, desde a era da pedra
lascada com o surgimento de apetrechos que facilitaram a ação de caçar, até os dias atuais com a
utilização da Internet na disseminação de informações pelo globo terrestre, mesmo que não
reconhecidas por essa terminologia. Conhecimento, interpretação, aplicação e/ou estudo de técnica
e de suas variáveis, são alguns termos ligados a Tecnologia enquanto aplicação e aplicativo, ao
longo da nossa história e em determinada sociedade. É um termo muito abrangente que envolve
conhecimentos técnicos e científicos. São instrumentos, que usamos para aplicar em cada diferente
contexto. Não só os instrumentos técnicos, como por exemplo, as máquinas, mas, também as
ferramentas manuais que possam auxiliar na execução de alguma tarefa. Desse modo, todo
procedimento empregado para facilitar a execução de tarefas ou resolver dificuldades é um tipo de
tecnologia, sendo aplicada em um contexto especifico, ajudando-nos na procura de resolução das
dificuldades, de maneira prática, com segurança e em um pequeno espaço de tempo (LIMA;
ANDRADE; DAMASCENO, 2019. p. 1).
As TDIC influenciam no crescimento das mudanças, no modo de execução das tarefas
cotidianas em uma sociedade. Estão sendo utilizadas em quase todas as áreas profissionais ou
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domésticas. Quando se trata da área da educação, há uma mudança na forma de executar a tarefa de
ensinar e aprender. Nesta tarefa é imposto um novo ritmo na velocidade da aprendizagem. A visão
que se tem da informática na Educação é bastante promissora (OLIVEIRA, 2013). É uma área a ser
explorada, mas requer do professor uma aprendizagem permanente e uma adaptação ao novo.
Segundo Lima; Andrade; Damasceno (2019), uma tecnologia que já existe é a base para
criação de uma nova, o que torna esta tecnologia base ultrapassada. Este novo artifício será uma
nova maneira de resolver o problema. Nos dias atuais as tecnologias são utilizadas para diversão,
trabalho, comunicação com outras pessoas, conhecer pessoas, tratamento de saúde, entre outras. A
maneira como pensamos e trabalhamos, com a presença forte das tecnologias, está sendo
modificada por elas, podendo facilitar, frequentemente o modo de vida e podendo torna-lo mais
prático.
De acordo com Lima; Andrade; Damasceno (2019, p. 2): “Quando se fala em recursos
tecnológicos, pensa-se logo na televisão, no telefone e, principalmente, no computador. Mas em se
tratando de educação qualquer meio de comunicação que completa a ação do professor é uma
ferramenta tecnológica, [como por exemplo o livro didático, o quadro de giz, entre outros] [...]”.
Muitas foram as vezes que o nosso trabalho, a nossa vida cotidiana foi alterada pela inclusão das
tecnologias digitais. Desde 1996, há 20 anos, que mudanças vem acontecendo em nossas vidas.
Neste período, parece-me que a escola não se alinhou com essa transformação (PEDRÓ, 2016).
Em nossa sociedade existem muitas tecnologias, como exemplo, podemos mencionar a
máquina de lavar roupa que substituiu o tanque. Pensando desta forma, temos a criação de várias
tecnologias que substituíram alguns procedimentos mais rústicos: o fogão a gás, para substituir o
fogão a lenha, o automóvel para ficar no lugar da carroça, o aspirador de pó para facilitar o trabalho
realizado pela vassoura, entre outras. Surgiu, também, a máquina de escrever, agilizando assim a
escrita realizada pelo homem. Desta tecnologia existiram algumas versões: manual, elétrica e
eletrônica, que foram substituídas pelo computador. Nos anos 80 do século XX, aconteceu um
grande “BOOM” com relação à criação de tecnologias eletrônicas, a chamada “Era Digital”
(BATES, 2017, p. 49), e hoje, com a utilização da rede mundial de computadores (Internet).
Segundo Lima, Andrade, Damasceno (2019), com a Internet, é possível a realização de diversos
tipos de pesquisas. Podem-se acessar livros e revistas, bem como informações do mundo em tempo
real, bem parecidos com a comunicação face a face. Com a Internet é possível o rompimento da
barreira do tempo e do espaço nos mais variados segmentos.
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Para Sacristán (2008) vivemos a “Sociedade do Conhecimento ou da Informação”
(SACRISTÁN, 2008, p. 23), onde se utiliza a tecnologia digital para ter acesso, quase que
instantâneo, às informações do mundo. Para o autor, a terminologia é usada para nomear a
sociedade em que vivemos, com uma presença maciça das tecnologias no nosso cotidiano, o que
parece nos induzir a um pensamento de que as tecnologias vão melhorar as nossas tarefas. Segundo
Oliveira (2013, p. 2): “As Tecnologias Digital da Informação e da Comunicação (TDIC) e as
constantes transformações tecnológicas influenciam em organizações sociais como a escola, por
exemplo”, a partir do momento que uma simples pesquisa sobre, por exemplo, o descobrimento do
Brasil, passa a ser realizada por intermédio de uma TDIC. Já Lévy (1998, p. 14) afirmava “que as
crianças, no século XXI, aprenderiam a ler e escrever através de computadores e máquinas editoras
de texto, e utilizariam esses dispositivos para gerir recursos audiovisuais e produzir sons e
imagens”. Muito se tem produzido em relação as tecnologias, mas muitas das vezes, os professores
não tem um simples giz para escrever no quadro.
Demo (2009, p. 54) menciona que com as “novas tecnologias utilizáveis na escolarização
das pessoas (em especial computador e Internet), as crianças se alfabetizam em casa ou em outros
lugares onde haja acesso virtual, em geral mais efetivamente”. Demo (2009) ainda enfatiza que a
criança, utilizando um computador, aprende muito mais, não somente a ler e escrever, mas também
matemática, ciências, artes, porque existem diversos materiais para se ver, escutar, manipular e
mexer.
Moran (1998) já nos alertava que, com essa quantidade de tecnologia disponível, temos um
grande desafio, o de equilibrarmos o deslumbramento com as mesmas e a resistência a mudanças,
comum a vários educadores. De acordo com Oliveira; Oliveira (2017) a predominância de uma
elevada cultura digital é uma das características da nossa atualidade que atinge a grande parte das
pessoas.
Pedró (2016) afirma que a resistência à mudança dos sistemas escolares está descrita em
muitas pesquisas. Mas, existem indícios de proximidade da “tempestade perfeita” (PEDRÓ, 2016,
p. 19), ou seja, uma série de fatores combinados que podem dar lugar a oportunidades para uma
mudança pedagógica onde o potencial da tecnologia iria melhorar a qualidade e a produtividade dos
processos escolares em todos os sentidos, desde a administração até a avaliação da aprendizagem.
Para Oliveira; Oliveira (2017, p.105): “[...] a respeito da entrada das tecnologias no campo
da educação, nota-se que mesmo com o aparecimento da mais simples tecnologia, esta já causa
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mudança nas formas de ensinar e aprender”. Como tais mudanças vêm ocorrendo? Estamos diante
de processos escolares apoiados em tecnologias?
Com base em um levantamento realizado em 20 escolas, 10 particulares e 10 públicas, das
cidades do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias, pelas professoras de Tecnologia da Informação
(TI) da Fundação Osorio, Carla Machado Couto e Roberta Aguiar, com a minha supervisão, sobre a
utilização de TDIC na educação, levantou-se que, nos dias atuais, a maioria das escolas pesquisadas
não faz uso de tecnologia digital na sala de aula ou em algum laboratório de informática. Aquelas
que se utilizam de tecnologia, o fazem na parte administrativa ou como ferramentas de apoio ao
ensino (OSORIO, 2016). Mas, não seria este o momento de se ampliar o uso da tecnologia, tendo
em vista que, segundo Sacristán, estamos em uma “Sociedade do Conhecimento ou da
Informação”? (SACRISTÁN, 2008, p. 23). Já Selwyn (2011) tem uma visão crítica com relação a
utilização das tecnologias educacionais, para ele é importante reconhecer que nem sempre essas
tecnologias mudam as coisas para melhor, que o trabalho eficiente, nem sempre é por causa do uso
dessa tecnologia e que, muitas das vezes, elas não apoiam as pessoas a fazerem o que querem.
Toda pesquisa nasce de uma dúvida, uma inquietação que muitas vezes já existiu
anteriormente. Inquietações que incomodam despertam alguns indivíduos e os lançam em uma
trilha, em busca de respostas às questões e soluções para elas. Freire (2002, p. 14) nos escreve uma
frase que define o que seria uma pesquisa: “Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade”. Toda pesquisa tem como objetivo reunir informações
relevantes para ampliar o conhecimento e contribuir para a área pesquisada. Com os dados gerados
pelas pesquisas, pode haver mudanças nas estratégias de sincronismo com a realidade. Essas
mudanças são aproximadas pelas pesquisas. Para Freire (2002, p. 14) não existe “ensino sem
pesquisa e pesquisa sem ensino”.
O interesse de pesquisar o uso das TDIC no campo escolar, mesmo depois de muitos estudos
publicados sobre esse assunto, deve-se ao fato de que, após tantos estudos, tantas pesquisas, ainda
não se sabe se a utilização de TDIC nas salas de aula é bom ou não. Como nos escreve Oliveira;
Oliveira:
A questão da inserção dos computadores nos currículos escolares vem sendo posta na
educação desde os anos 1970, onde a educação deveria mudar sua maneira de ensinar
e passar por mudanças estruturais, devido à exigência do mercado, surto do sistema
capitalista e da rápida entrada das tecnologias no meio social. (OLIVEIRA;
OLIVEIRA, 2017, p. 106)
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Como o início da inserção dos computadores na educação foi no ano de 1970, permanece o
desafio de aprofundar à temática já no fim da segunda década do século XXI.
Em todo o mundo, os esforços realizados nas últimas décadas para transformar o
ensino e a aprendizagem parecem não dar frutos, porque continuamos tendo uma
escola muito parecida com a que tínhamos 20 anos atrás, quando a internet começou a
se tornar popular. (PEDRÓ, 2016, p. 19)

Coll; Monereo (2010) identificam que os usos das TDIC e da Internet devem ser vistos com
critérios mais rígidos sobre seus efeitos. Para eles esse “dueto” deixa a comunicação com baixa
qualidade, pois, baseiam-se em textos escritos, não dando espaço para a comunicações complexas,
emocionais e com expressão. As relações sociais não têm compromisso e responsabilidade, em
suma, são superficiais. As TDIC e a Internet permitem a disseminação de vários “ismos” como
racismo, sexismos, entre outros, através de insultos e agressões verbais. Com o grande número
disponível de informação que propaga e reforça o saber mundano e profano, acaba gerando uma
“infoxicação”.
Postman (1992, p. 90) cria o termo “Tecnopólio”, que seria uma “ideia de mundo do século
XX que funciona não apenas sem uma narrativa transcendente para proporcionar a escora moral,
mas sem fortes instituições sociais para controlar o fluxo de informação produzido pela tecnologia”.
O autor procura definir como é o mundo dependente da tecnologia. Algumas de suas consequências
seriam: “Colapso da tranquilidade psíquica, sem defesas, o povo não tem como encontrar sentido
em suas experiências, perde sua capacidade de memória e tem dificuldade para imaginar futuros
razoáveis" (POSTMAN, 1992, p. 80). Ele fala, também, do “Julgamento de Thamus” (POSTMAN,
1992, p. 13) que é uma história contada por Sócrates sobre um deus chamado Theuth que inventava
muita coisa e entregava as suas invenções para os seres humanos através do rei Thamus. Uma
dessas invenções foi a escrita que Theuth acreditava que iria aperfeiçoar tanto a sabedoria como a
memória, mas, na visão de Thamus, esta invenção, quem a utilizasse, iria parar de exercitar a
memória. Cito esta história que faz parte do livro Tecnopólio (POSTMAN, 1992, p. 13-14) para
mostrar que nem sempre todos tem a mesma visão sobre um tema, sobre um problema, o mesmo
acontece com o uso de tecnologia, que “pode ser nossa salvadora” (POSTMAN, 1992, p. 12) ou
pode “ser utilizada como meio de vigilância, controle e desinformação [...]” (REIS, 2006, p. 63) e
também pode aumentar as “[...] desigualdades e injustiças [educacionais] associadas ao uso de
tecnologias [...]” (SELWYN, 2014, p. 28).
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Segundo Ferreira; Carvalho; Lemgruber (2019) as tecnologias digitais podem realizar
milhares de boas ações, coisas que não podíamos imaginar há 20 anos atrás, algumas vezes cosias
“surreais” como o que foi feito em fevereiro de 2018 por Elon Musk que enviou um carro elétrico
da Tesla para o espaço sem nenhum propósito cientifico, por mera excentricidade. Essas mesmas
tecnologias podem realizar ações ruins como o uso indevido das informações pessoais que foram
colhidas dos usuários do Facebook para serem utilizadas para manipular o eleitorado dos Estados
Unidos na campanha presidencial de 2016.
Na perspectiva de Selwyn (2017, p. 16), após cinco décadas das citações que falavam sobre
o “computador tutor” e do “poderoso computador”, as discussões sobre a educação e tecnologia,
sejam no âmbito profissional ou no âmbito popular, continuam a serem otimistas. Quando existe um
debate mais objetivo sobre o assunto, eles acabam sendo atenuados pelo desejo dos professores de
aperfeiçoarem a educação, seja qual for o meio usado para isso, o que acaba transformando essas
discussões sobre educação e tecnologia em ambíguas e tradicionalistas.
Ainda segundo Selwyn (2017), a educação e as tecnologias digitais precisam ter por parte da
academia relatos que se aproximem da realidade, o máximo possível, pois é um assunto que não
tem um consenso definido, não existe um caminho certo a se seguir ou que seja uma verdade
absoluta. O assunto “educação e tecnologia” pede, atualmente, uma reflexão intensa e constante,
análises sérias, observações e contestações. Parafraseando Selwyn (2017), essas reflexões precisam
ter um cunho, uma perspectiva crítica.
Selwyn (2017) conclama que devem existir estudos críticos a respeito do uso da tecnologia
na educação, mas, que sejam pautados em fatos comprovados e não simplesmente criticar. Ou seja,
não se trata de ser contra ou a favor das tecnologias, simplesmente por ser, mas sim ser contra essas
tecnologias com base em fatos concretos. Estamos no final da segunda década do século XXI, onde
a tecnologia está presente em quase tudo, mas, não dá entender que algumas pessoas ainda neguem
a existência de todo esse aparato tecnológico que está ao nosso redor ou se dizem ser contra ele, é
como se estivéssemos contra a algo inevitável. Nos tempos atuais, as críticas negativas direcionadas
à tecnologia digital podem mostrar as suas falhas, mas, deveriam vir acompanhadas de alternativas
a serem discutidas e analisadas, mas podemos ter críticas positivas.
Ferreira; Carvalho; Lemgruber (2019, p. 9) definem que toda pesquisa de Educação e
Tecnologia tem como fundamentação a “[..] realidade de fato vivido pelas pessoas em contextos de
utilização e/ou apropriação de tecnologias”. Segundo os autores, nenhuma pesquisa deve
compactuar com o tipo de literatura “do gênero futurologia, para Ferreira; Carvalho; Lemgruber,
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uma forma de ficção que apresenta meras descrições do que pode ser como se fossem realidades
compartilhadas por todos” (FERREIRA; CARVALHO; LEMGRUBER, 2019, p. 9).
Segundo os autores quando se realiza uma pesquisa que não tenha uma base sólida no
presente, que não aprende com as experiências do passado e não considera que existem vários
contextos, estas não contribuem para mostrar como resolver problemas, podendo criar novo
problemas. (FERREIRA; CARVALHO; LEMGRUBER, 2019)
Para Coll; Monereo (2010), as TDIC e a Internet têm uma parcela de responsabilidade muito
grande na apresentação das escolas como instituições obsoletas, sendo elas os “remédios” capazes
de refundar a escola. A entrada do “mundo real” seria mais facilmente implementada nas salas de
aula e nas escolas, e baseando o estudo do educando na indagação e na criatividade. Infelizmente
esta postura geralmente esconde interesses econômicos de determinado grupo, que deseja criar
novos consumidores e conquistar o poder que continuam tendo os sistemas de educação formal.
Diante do problema do uso das tecnologias digitais na sala de aula, esta pesquisa pretende
contribuir com mais subsídios sobre o tema. A intenção é dialogar com as pesquisas e os
referenciais teóricos que se compatibilizam com esta utilização, como, também aqueles mais
céticos, ampliando assim a compreensão sobre o tema. Como consequência desta pesquisa,
esperamos que os docentes e os gestores tenham um olhar ponderado com relação ao uso do
computador em sala de aula, tanto para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, como
para a formação docente.
A utilização de tecnologia em sala de aula nos traz à tona uma dúvida: será que este modelo
atual de educação, marcado com fundamentos em teorias de ensino e de aprendizagem tradicional,
está sendo eficaz para a educação dos alunos do Ensino Fundamental? Segundo Altoé; Fugimoto
(2009, p. 164) a utilização do computador na educação suscitou diversas perguntas na área
educacional relacionada ao papel do professor, da educação e do valor do uso do computador como
auxiliar do educando na edificação do conhecimento. Um papel do professor que pode ser citado
nesse processo é o de refletir se a ruptura com esse modelo ultrapassado, mas largamente utilizado,
será de grande valia para modernização da educação. Para os autores, a utilização nas instituições
de ensino poderá trazer ganhos expressivos para o ensino.
Durante algum tempo vem se pesquisando a utilização de tecnologia nas salas de aula.
Segundo Oliveira; Oliveira (2017), desde os anos 70 este assunto vem sendo objeto de várias
pesquisas. Como nos indica Valente (1999), a inclusão da TDIC na educação deu-se, efetivamente,
em 1971, através do seminário intensivo da Universidade Federal de São Carlos, cujo tema era o
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uso de computadores no ensino da física. Em 1973, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez
uso de um programa de computador que realizava simulações no ensino de química. Já a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez simulações de fenômenos de física com alunos da
graduação. O próprio Valente desenvolveu um software para o ensino de fundamentos da
linguagem de programação para computador chamada Basic. Na década de 80 alguns países como
Estados Unidos e França avançaram na implantação da informática educativa.
As tecnologias educacionais avançaram de modo significativo, com novos recursos e
ferramentas capazes de auxiliar o docente, o que torna necessária a realização de pesquisas a
respeito da sua utilização como forma de identificar novos desafios e sinalizar para novos formatos
que se delineiam no cotidiano da sala de aula.
Uma questão a ser analisada é o aumento da autonomia que o professor poderá adquirir com
o uso de tecnologia e com a mudança de seu papel, que poderá deixar de ser um simples divulgador
de conteúdo para ser um mediador entre alunos e tecnologias.
Com o uso de tecnologia na educação a tarefa de educar tornou-se aparentemente mais
simples, dando a impressão de que qualquer indivíduo que domine a utilização do computador com
Internet pode ministrar uma aula para o Ensino Fundamental, segmento foco desta pesquisa, pois
estão disponíveis diferentes processos e perspectivas de planejamento de uma aula na rede mundial
de computadores. O professor não mais teria a necessidade de planejar suas atividades a serem
aplicadas em sala de aula; bastaria saber acessar a Internet, onde tudo se encontra, e pesquisar,
copiar para o seu computador e até mesmo adequar os milhares de planejamentos de aula existentes
para este segmento. Com isso, surgiram alguns questionamentos: As Instituições de Ensino estão
preparadas para adequarem os processos pedagógicos de forma a se adaptarem a utilização das
TDIC em sala de aula? O professor tem se apropriado das tecnologias digitais para utilização em
sala de aula? A tecnologia digital está inserida no contexto das salas de aula? Os professores do
Ensino Fundamental estão preparados para utilização das TDIC durante as suas aulas? Quais as
concepções sobre as tecnologias digitais existentes e as formas de ensinar? O que se sabe sobre essa
utilização em sala de aula? Ela pode melhorar o ensino? Essas são algumas questões que há muito
tempo vem-se falando, mas, existem poucas respostas. Em especial, o tema das TDIC no contexto
educacional ainda é um desafio para os educadores e pesquisadores.
Devido a essas divergências encontradas entre vários autores que se debruçam sobre o tema,
é que proponho realizar esta pesquisa com o intuito não de definir se esse uso de TDIC é bom ou
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ruim, mas sim de compreender o que os professores vivenciam no seu dia a dia com o uso das
tecnologias, trazendo novas perspectivas e indagações sobre esse assunto.
Cabe ainda lembrar que para Valente (1998, p. 29), a entrada dos computadores no processo
educacional, criou mais polêmicas, discussões e tumultos do que beneficiou à solução de problemas
da educação. A utilização do computador na educação trouxe à tona questionamentos sobre os
métodos e práticas educacionais, fez emergir a insegurança em vários docentes que não possuem
tanta maleabilidade no uso destas tecnologias e que assim, receiam e refutam o uso do computador
na sala de aula. O pensamento que serão substituídos pela máquina é o mais comum entre eles.
Outro aspecto polêmico citado por Valente é que o alto consumo de recursos financeiros para se
criar, ter e manter esses laboratórios de computadores faz com que os gestores tenham que
remanejar verbas do seu escasso orçamento destinado à escola. Por outro lado, e com outro ponto
de vista, os pais, no início do contato com os computadores, solicitavam a utilização de
computadores na escola, para que seus filhos se familiarizassem com essa tecnologia.
Dessa forma, entre todos os aspectos que compõem a compreensão do tema, Selwyn (2011,
p. 1) percebe que “O uso da tecnologia em contextos educacionais parece ter se tornado uma
ocorrência tão comum que, para muitos, entrou no reino do senso comum”. Tão comum a ponto de
que a maioria das tarefas realizadas pela sociedade é feita através da utilização de uma tecnologia.
“Estamos, portanto, diante de um sentimento predominante de que o uso da tecnologia na educação
é algo que não merece um exame crítico ou um pensamento específico” (SELWYN, 2011, p. 1-2).
O uso de tecnologia na educação é um assunto que deve ser discutido mais profundamente, sendo
seus desdobramentos significativos no trabalho docente e nas formas de ensinar. O uso da
tecnologia analógica até a utilização da tecnologia digital, em contextos educacionais, nos faz
repensar o que é educação, e o que é tecnologia? (SELWYN, 2011). Eis o desafio que ainda temos:
realizar estudos e pesquisas que possibilitem a reflexão do contexto mais amplo da utilização
pedagógica das TDIC.
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Resumo
No mundo atual as informações circulam como a velocidade da luz e onde se recebem notícias quase
que instantaneamente. Esta forma de transmissão de informações está muito ligada a utilização de
tecnologias, principalmente as digitais. Essas tecnologias vêm ajudando e muito a sociedade nas
execuções de suas tarefas, agilizando e realizando-as com maior precisão e eficácia, sendo que também
tem sido alvo de perplexidades sobre sua utilização na sociedade (Selwin, 2017). Com relação a
utilização de tecnologia em sala de aula, muito já se discutiu a este respeito (OLIVEIRA, 2013), mas,
pouco foi posto em prática, tendo em vista que a maior parte das escolas não se utilizam do
computador na sala de aula. Esta pesquisa tem como objetivo investigar o uso das Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação (TDIC) pelos professores em sala de aula do Ensino Fundamental 1 e 2.
Será entregue um questionário ao corpo docente da rede de escolas públicas localizadas na cidade do
Rio Bonito que integra a região metropolitana da cidade, para que se possa ter um panorama desta
utilização. Com o questionário pretendo apreender qual é a visão do professor com relação ao do uso
de computadores em sala de aula. Algumas questões serão levantadas, tais como: De que modo os
professores do Ensino Fundamental 1 e 2 utilizam as TDIC durante em suas aulas? De que modo as
Instituições de Ensino adequam os processos pedagógicos a utilização das TDIC em sala de aula? O
uso das TDIC, nas salas de aula do Ensino Fundamental 1 e 2 tem sido considerado útil no processo
ensino-aprendizagem? O questionário será analisado pelo sistema SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais).
Palavras-chave: Tecnologia, Ensino Fundamental, Sala de Aula, Formação do Professor.
A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL
MÉDIO: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO.
José Fernandes Pereira – UNESA - CEFET/RJ

INTRODUÇÃO
Atualmente, os termos tecnologia e educação estão aparecendo juntos nos discursos sobre
educação. A abordagem junta dos temas reforça as preocupações sobre o avanço e uso da
tecnologia e despertam um ponto de vista mal discutido nas escolas e nos poderes constituídos,
onde se formulam as políticas públicas de educação.
Ball (2013) afirma que esses tipos de discursos permeiam de forma sutil a sociedade e vai
construindo um senso comum de verdade. Ball também entende as narrativas atuais como
distópicas, administradas com distância, podendo levar a uma diminuição da responsabilidade
moral. No campo educacional também estão sendo vivenciados novos discursos propondo uma
nova formação. O que se observa é a construção de uma epistemologia educacional voltada para o
mercado onde o aprendizado poderá não ter profundidade. Surge o termo capital humano (BALL,
2013, p.152). Ou seja, novos discursos de que o que se faz atualmente não é bom.
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Precisamos de novos modelos que englobem conceitos atuais ligados ao ciberespaço, a nova
internet, a nova indústria, mas sem separarmos o lado humano e o planejamento pedagógico.
A vida acadêmica, principalmente dos jovens é marcada por incertezas. Há uma busca
constante por sentir-se incluído socialmente ao mesmo tempo em que é inundado de informações
escolares. Os alunos se deparam com todo o tipo de contradições, desde as éticas, até as morais.
Lhes são cobrados conhecimentos e desenvolvimento acadêmico como se eles não tivessem suas
incertezas consumindo seu mundo privado.
Atualmente, a complexidade envolvendo o conhecimento está relacionada a integração cada
vez maior entre o homem e as máquinas (softwares). Nosso cenário vai além do espaço exterior e
passamos a ter um novo espaço: o virtual, também infinito em suas possibilidades com o apoio da
Inteligência Artificial (IA).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No meio educacional, nos aprisionamos em cenários engessados de ensino. Formas que
seguem padrões pré-determinados.
Libâneo (2005) descreve diversas propostas pedagógicas, onde traz a educação inclusiva
com propostas contrárias a instrumentalização, e a não opção pela descentralização do
conhecimento e da aprendizagem, pois: “podem estar incorrendo em riscos de promover a exclusão
social das crianças (p.33). E ao fazê-lo, entendo, também as excluir quando adultas do mundo do
trabalho.
Os modelos de ensino não são neutros, pois trazem embutidos nos seus processos uma
concepção de quem se deseja formar (SELWYN, 2016). Como fica a formação do professor nesse
cenário? Como ele lidará com a tecnologia de forma crítica sem tornar o aprendizado dos seus
alunos superficial? Afinal, há uma: “responsabilidade moral” (MASON, 2001 apud BALL, 2013;
p.152) na educação.
Tardif e Moscoso (2018), Nunes (2001) e Nóvoa (2017), discutem a formação de
professores aplicada a ensino profissionalizante de nível médio e sua ligação com as tecnologias em
sala de aula para uma nova formação: “O alicerce tem que ser, sempre, o conhecimento científico e
cultural, sobretudo quando se trata de ensino” (NÓVOA, 2017, p.1120).

Esses pesquisadores enfatizam a distância entre contribuições acadêmicas e condições
socioprofissionais dos professores. Ainda, juntam-se questões como a desvalorização e
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desprofissionalização do professorado, ataque às instituições universitárias de formação docente,
privatização da educação e programas de reforma educacional baseados em princípios de mercado
das economias neoliberais além de problemas antigos como: baixos salários e realidades escolares
difíceis.
Para Nóvoa (2017), é preciso repensar a formação de professores como uma formação
profissional (grifo do autor), por meio de um novo lugar institucional que traga o profissional para
dentro das instituições de formação. “A formação de professores é um problema político, e não
apenas técnico ou institucional” (NÓVOA, 2017, p. 1111), também, segundo Nunes (2001), o
professor passa a ser o foco central dos estudos e debates pelo fato de o modo de vida do professor
interferir no seu trabalho. Passou-se a ter interesse pelas realidades educativas e pelo quotidiano dos
professores (p. 28-29).
Os saberes vão se constituindo a partir de uma reflexão na e sobre a prática. Originam-se da
prática cotidiana e são por ela validados. A análise dos valores de ação que norteiam o labor dos
professores pode trazer uma nova compreensão dos fundamentos do trabalho docente e contribuir
para sua formação (NÓVOA, 2017, p. 1130).
A formação de professores é um campo de grande complexidade, nos planos acadêmico,
profissional e político. A proposta de Nóvoa é “reorganizar o lugar de formação de professores”, a
partir de 5 posições para uma formação profissional dos professores:
Disposição pessoal – como aprender a ser professor?
•

Interposição profissional – como aprender a sentir como professor?

•

Composição pedagógica – como aprender a agir como professor?

•

Recomposição investigativa – como aprender a conhecer como professor?

•

Exposição pública – como aprender a intervir como professor?

“Não pode haver boa formação de professores se a profissão estiver fragilizada,
enfraquecida. Mas também não pode haver uma profissão forte se a formação de professores for
desvalorizada e reduzida apenas ao domínio das disciplinas a ensinar ou das técnicas pedagógicas.
A formação de professores depende da profissão docente. E vice-versa” (NÓVOA, 2017, p. 1131).
Esse entendimento converge à forma como Nunes (2001) identifica a partir da década de
1990 a busca de novos enfoques e paradigmas para compreender a prática e os saberes pedagógicos.
O professor não é mais o detentor de um conjunto de competências e de técnicas e passa a ser o
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foco central dos estudos e debates pelo fato de o modo de vida deste interferir no seu trabalho.
Passou-se a ter interesse pelas realidades educativas e pelo quotidiano dos professores (p. 28).
Nesse novo cenário, como lidar na construção do conhecimento em sala de aula? Como transformar
os saberes em conhecimento agregando as tecnologias em sala de aula?
O professor que procede como profissional mantém obrigatoriamente um vínculo reflexivo
com seu trabalho, isto é, possui a capacidade de refletir sobre a ação, o que lhe permite entrar em
um processo de aprendizagem contínuo que representa uma característica determinante da prática
profissional (TARDIF, MOSCOSO, 2018, p. 392).
Na educação profissionalizante, esse processo de reflexão parece tornar-se mais complexo
por ter a variável da evolução tecnológica agregada. Essa evolução é rápida, traz novos saberes à
sala de aula, pois surgem a cada dia novas variáveis sobre o fenômeno dessa evolução.
O processo de reflexividade não deve estar baseado exclusivamente nas competências. Deve
apropriar-se do knowledge base e evitar o esvaziamento trazido pela superficialidade com que a
proposta de reflexão foi tratada ao longo dos últimos anos.
A inteligência artificial, presente em vários sistemas, procura formas de convergir a máquina
(associada aos programas inteligentes) a possuir inteligência. Não se pretende que esta máquina
reaja somente em função do programado nela, que se assemelha ao humano no sentido de ter juízo
de valor, mas possuir e criar espaços para inteligência, desenvolvendo máquinas que imitem a
inteligência humana (TURBAN et al., 2004).
Ainda, segundo Gardner (1983), as diferentes inteligências estão presentes, em menor ou
maior grau, em todos os seres humanos. As diversas inteligências propostas, compõe um conjunto e
interagem entre si para responder aos estímulos externos, desenvolvendo no indivíduo mais
inteligência.
Estes níveis de inteligência compõem o que autores como Turban et al. (2013) e Stair e
Reynolds (2011) denominam de inteligência natural. A inteligência artificial está relacionada a dois
conceitos básicos:
1º conceito: IA envolve o estudo de processo do pensamento humano.
2º conceito: IA trata da representação do processo de pensamento humano através de
representações por meio de máquinas.
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A inteligência está no centro dos conceitos. O que se deseja de inteligência artificial é que a
máquina consiga fazer o que o ser humano faz: pensar. O pensar humano é reflexo da construção da
inteligência. Esta, por sua vez, seria é atributo exclusivo do ser humano. Turban et al. (2013) aponta
algumas características para indicar indícios de inteligência: aprender ou compreender algo pela
experiência; compreender o significado de mensagens ambíguas ou contraditórias; reagir
rapidamente e com êxito a uma nova situação; usar raciocínio pra solucionar problemas e direcionar
as ações de forma eficiente; lidar com situações complexas; compreender e fazer deduções de forma
racional e comum; utilizar conhecimento para manipular o ambiente; reconhecer a importância
relativa de diferentes elementos de uma situação.
Os

agentes

desenvolvidos

para

inteligência

artificial,

integrados

a

sistemas

computadorizados são apontados por diversos autores (TURBAN et al., 2013; ANDRADE et al.,
2003; MARZACK e GIRAFFA, 2003; BITTENCOURT et al., 2003) como potencializadores do
processo ensino-aprendizagem, colaborando no apoio a criatividade e ao desenvolvimento do
processo cognitivo do aluno.
Tais afirmações baseiam-se em postulados de Vygotsky (1896-1934) que propunha o
desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel
da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento, sendo essa teoria considerada históricosocial. Sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio
(LA TAILLE et al., 1992).
As possibilidades geradas como a IA, proporcionam a combinação de recursos, técnicas e
ampliam as possibilidades na área de educação. Diferentes projetos para a área de educação são
abordados por Marczak e Giraffa (2003). Todos utilizam os princípios de IA através de agentes
diversificados, com auxílio de computadores para favorecer o aprendizado. Os sistemas são
planejados e executados objetivando a assimilação, interação e criatividade nos alunos. A ideia de
criatividade também é abordada por Turban et al.(2013), direcionada para a atividade empresarial,
defende que artifícios computadorizados auxiliaram no desenvolvimento da criatividade dentro da
empresa, ser- vindo de facilitador, desinibindo o funcionário e permitindo flexibilidade da
quantidade pessoas e horários de treinamento (Turban, 2013).
METODOLOGIA
Constata-se que, quando aplicado de forma planejada, os sistemas inteligentes
especializados proporcionam interconectividade de assuntos. Aplicada ao campo de ensino, a
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interconectividade

de

assuntos

deve

ser

conduzida,

proporcionando

não

apenas

a

multidisciplinaridade, mas a interdisciplinaridade na educação.
Turban et al. (2013) divide a área de sistemas especialistas por categorias, sendo uma delas a
instrução. Porém, como em todo sistema definido como inteligente, as combinações entre as
diversas categorias são presentes e viáveis.
Foi implantado no Curso Técnico de Eletrônica do CEFET-RJ, um programa baseado em
software de desenho, com um agente inteligente para confecção de placas de circuito impresso. Os
objetivos foram: aproximar a prática de laboratório da realidade industrial e verificar se a
instrumentalização do desenho de placas de circuito impresso com o auxílio de software planejado
dentro de uma proposta pedagógica obteria êxito.
As áreas alcançáveis com sistemas baseados em inteligência artificial para educação ainda
não estão desenvolvidas e disponíveis com facilidade, apresentando poucos programas no mercado
a um custo inviável de implementação.
Programas e sistemas com inteligência artificial permitem interação e disseminação do
conhecimento desde que aplicadas com planejamento. Erros comuns dentro de sala de aula são
facilmente diagnosticáveis pelos programas com agentes inteligentes, oferecendo as opções de
escolha de resultados, facilitando o processo de ensino e estimulando a criatividade. A decisão final
do processo auxiliado pelo software, contudo, ficava sempre para os alunos/professores.
Foram acompanhadas duas turmas, uma de manhã e outra à tarde e desenvolvidas as
atividades de aulas de laboratório de projeto de circuito impresso. Observou-se: a presença dos
alunos em sala, a obtenção de resultados das tarefas propostas, a adaptação dos alunos para interagir
com os modelos sugeridos pelo software, o material didático e as dificuldades do desenvolvimento
da aula pelo professor.
RESULTADOS PRELIMINARES
A experiência apresentou os alguns resultados, que necessitam de uma análise:
•

O agente inteligente permitiu a diminuição de erros na elaboração dos “layouts”
(desenhos), melhorando o resultado final dos projetos dos alunos.

•

Diminuição das faltas neste laboratório. Os alunos se mostraram mais participativos.
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•

Os alunos adquiriram facilidade para montagem de arranjos diferentes para um
mesmo circuito proposto.

Foram, ainda, observados alguns aspectos negativos que necessitam um estudo mais
profundo:
•

A adaptação do professor para o novo modelo. Aparentemente, o novo instrumento
implementado na aula estava desconfortável para o professor.

•

Adaptação das apostilas e tarefas visando o melhor aproveitamento do recurso. As
tarefas propostas geraram dificuldades aos alunos por estarem carentes de
informação sobre o uso do programa.

•

Necessidade de treinamento dos professores para o novo recurso. O potencial do
programa utilizado não foi explorado pela apostila nem pelo professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso das tecnologias em sala de aula ainda é pouco compreendido. Estamos atrasados nessa
discussão e parece que em termos de didáticas e práticas profissionais ainda distantes de entender o
novo mundo que se apresenta aos professores em sala de aula. É necessário aos professores,
principalmente na área técnica, transformar os saberes teóricos em saberes práticos, promovendo a
construção de conhecimento. Assumir o protagonismo do processo educacional e apropriar-se das
tecnologias de forma crítica e bem planejada. A formação dos professores para essas novas
tecnologias se comprovou necessária e importante, porque o professor não é mais o detentor único
das competências e das técnicas. Parece fundamental a questão da profissionalização da formação
dos professores pois ainda são os elementos centrais do processo de educação. Deles depende a
reflexão na e sobre a prática na aula.
A abordagem do uso de inteligência artificial, baseada em sistemas especialistas, que
possuem agentes inteligentes e formam conjuntos ou elementos de processamento mostrou-se
viável dentro do ambiente escolar como um elemento agregador, mas não reflexivo.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo contribuir com a pesquisa sobre o uso de tecnologias digitais em sala de
aula através do relato de uma experiência de uso de software com agente de Inteligência Artificial (IA)
em aula de laboratório do ensino de projetos de placas eletrônicas de uma escola de formação
profissional integrada ao nível médio de ensino.Essa experiência não pretende responder as questões
complexas que envolvem as práticas educacionais e o uso de tecnologias como as TIC (Tecnologias da
Informação e Comunicação), mas contribuir por meio de suas conclusões e observações no uso de
tecnologia no universo escolar e seus desafios. Foi utilizada uma metodologia baseada na observação
dos resultados alcançados ao final de práticas propostas aos alunos de escola técnica de nível médio de
uma instituição de ensino na cidade do Rio de Janeiro. Essa metodologia permitiu comparar os
resultados entre as práticas utilizando o software e as práticas sem o uso dessa tecnologia. Também
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contribuiu para o aprimoramento das práticas docentes na sala de aula, reforçou a necessidade de
atualização e preparo didático dos professores como condutores do processo de ensino e despertou
inquietação de como transformar os saberes em conhecimento agregando as tecnologias em sala de
aula. O planejamento sobre os fazeres didáticos envolvidos no uso do software nas aulas e suas relações
com educação, comunicação e tecnologia estão presentes nos resultados preliminares da observação do
uso desta tecnologia. Destacaram-se necessidades como: melhor preparação dos professores para a
utilização desse recurso; melhor elaboração dos recursos de apoio, como as apostilas e a reflexão
colegiada dos resultados.
Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Inteligência Artificial. Ensino Técnico.
EDUCAÇÃO SUPERIOR E TECNOLOGIAS DIGITAIS: A NATUREZA DO USO DE
TECNOLOGIAS DIGITAIS POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO BACHARELADO EM
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Luciana de Lima Dusi Campos – Universidade Federal de Juiz de Fora

INTRODUÇÃO
Na educação as tecnologias digitais modificam as formas de aprender e educar (SELWYN,
2017). Para conduzir os argumentos deste texto, tecnologias digitais são associadas à utilização de
máquinas que privilegiam a informação digital para realização de tarefas, principalmente,
computadores, internet e telefonia móvel. É inerente às tecnologias digitais baseadas na internet a
expressiva circulação de informações à revelia dos estudantes conectados em rede. Favorecem o
“transporte da informação” quando a comunicação não envolve o “movimento de corpos físicos”. A
informação viaja de forma independente de seus “portadores corpóreos” (BAUMAN 2012, p. 34).
É notória a utilização das tecnologias digitais por estudantes universitários e, nesse cenário,
estudantes têm hábitos modificados. Como parte de um estudo amplo sobre o uso das tecnologias
digitais em universidades australianas com 1658 estudantes de graduação, Henderson, Selwyn e
Aston (2015) identificaram alguns motivos para as tecnologias digitais serem consideradas úteis
pelos estudantes: (a) controle de agendas, horários, prazos, atualização quanto às exigências do
curso e quanto às notícias universitárias; (b) localização flexível, capacidade de se envolver à
distância com os trabalhos acadêmicos; (c) rapidez dos processos, o que permite resultados
imediatos; (d) gravações que possibilitam rever o material (e) quantidade e qualidade de acesso à
informação; (f) possibilidade de perguntar e permutar informações com outros estudantes,
compartilhar ideias, trabalhar em equipe; (g) assistir palestras fora da universidade, comparar
fontes; (h) usar periódicos e livros online, o que evita gastos.
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Esse cenário de naturalização e aceitação dos usos tecnológicos por estudantes universitários
tem como desdobramento novas demandas para o professor. Nesse caminho, preparar estudantes e
professores para lidar com as tecnologias digitais tem despertado atenção de pesquisadores. A
preparação de professores para práticas eficazes de integração tecnológica em suas futuras salas de
aula é considerada um componente indispensável dos programas de formação de professores
(DRUMMOND e SWEENEY, 2017).
O que chama atenção é que, imbuído dessas mudanças, o professor passa a ter que
desenvolver novas habilidades. De uma maneira aparentemente irrecusável, o professor deverá
reunir percepções sobre a sociedade globalizada e interconectada para sustentar uma “nova forma
de educar para a vida”, considerando que “para entender o mundo interconectado, é preciso
proporcionar conhecimentos interligados” (SACRISTÁN 2008, p. 26). Em uma análise sobre o
enredo dos deslocamentos que têm caracterizado a recontextualização das TIC nas políticas
educacionais, Barreto (2017) propõe analisar o deslocamento radical em que os objetos ocupam a
posição de sujeitos e suas consequências para o docente.
Além de modificarem a forma de aprender e educar, além de demandarem mudanças para o
professor, as tecnologias digitais afetam a comunicação entre culturas, configurando não apenas
como máquinas digitais, mas também como instrumentos sociais. Produzem “aproximações entre
culturas”, favorecem a circulação de culturas, reforçam a mistura de culturas e aproximações
ambivalentes, podendo ser positivas, “forçadas, impostas e/ou agressivas” (SACRISTÁN 2008, p.
36).
Nesse contexto, a perspectiva de “perda da variedade cultural” (SACRISTÁN 2008, p. 37)
faria algum sentido se a mistura de culturas fosse imposta e provocasse alterações na identidade das
pessoas”. Contrapondo a ideia de variedade cultural e justificando a “homogeneização cultural, as
expressões, valores e sistemas culturais dos grupos que estão no poder e contam com os meios e a
capacidade para serem difundidos, vão se impondo progressivamente” (COLL e MONEREO, 2010,
P. 24).
Em uma outra dimensão e tentando convergir as duas ideias, “quanto mais o mundo se
globaliza, mais alguns particularismos culturais aspiram a afirmar-se nele. Uniformização
globalitária e fragmentação cultural caminham par a par” (LIPOVETSKY e SERROY, 2010, p. 15).
Outro ponto a ser destacado, fundamentalmente, é que os usos tecnológicos, além de
produzirem reflexos culturais, influenciam as “prioridades das políticas educacionais”
(SACRISTÁN 2008, p. 28). É possível identificar políticas públicas que preceituam a utilização das
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tecnologias em ambientes educacionais. Para fazer essa afirmação, foram considerados como
referência os seguintes documentos normativos: (1) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB (1996); (2) Plano Nacional de Educação – PNE – (2014); (3) Estatuto da Pessoa com
Deficiência (2015). Os três documentos normativos preceituam tecnologias apesar de deixarem
imprecisa a noção do que representa, de fato, o termo ‘tecnologias digitais’. No Plano Nacional de
Educação, no anexo onde constam as metas e estratégias a serem implementadas, a palavra
“tecnologia” está presente 17 vezes, subdividida em outros 6 termos: tecnologias pedagógicas;
tecnologias assistivas; tecnologias educacionais; novas tecnologias educacionais; tecnologias da
informação e da comunicação; recursos e tecnologias de educação a distância. Na Lei de diretrizes e
bases da educação nacional a palavra “tecnologia” aparece 15 vezes. Na Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência a palavra “tecnologia” aparece 49
vezes, sendo que 26 citações fazem referência à “tecnologia assistiva”.
Em uma espécie de círculo vicioso, enquanto políticas públicas preceituam as tecnologias
digitais na formação das próximas gerações, de forma mais ou menos direta, sedimentam as
perspectivas otimistas em relação aos usos tecnológicos no contexto educacional. As perspectivas
otimistas sobre as tecnologias digitais na educação tentam justificar a inevitabilidade de mudança
na educação em função dos benefícios gerados pelo digital. Por meio de uma percepção profícua,
tecnologias digitais permitem o acesso rápido à informação, melhoram o ensino e a aprendizagem,
estimulam interações sociais, facilitam à construção coletiva do saber e a construção de ambientes
conectados que favorecem a aprendizagem.
Como destacado neste texto, tecnologias digitais se desdobram em questões que merecem o
avanço nas discussões: (1) modificam as formas de aprender e educar; (2) demandam mudanças
para o professor; (3) afetam a comunicação entre cultura(s); (4) influenciam políticas públicas
educacionais.
Esses desdobramentos, entre outros, são observados em estudos críticos sobre tecnologias
digitais na educação. Em edição especial, o periódico British Journal of Educational Technology
50(3), fez importantes contribuições no desenvolvimento de abordagens críticas e teóricas para
pesquisa e prática de tecnologia educacional (JAMESON, 2019).
Estão entre os teóricos que fazem contribuições importantes em abordagens críticas:
Weizenbaum (1976), Searle (1980), Postman (1992); Selwyn (2007, 2011, 2016, 2017),
Czerniewicz (2010), Bayne (2015), Haßler, Major e Hennessy (2016), Oliver (2011), Castañeda e
Selwyn (2018), Bartolomé e Crook (2019).
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Ao reconhecer a dificuldade em sustentar uma postura crítica, Selwyn (2017) chama a
atenção dos pesquisadores sobre o cenário tecnológico, pois à medida em que a tecnologia se torna
mais central, mostra-se imperativo o aumento de estudos críticos acerca de educação e tecnologia.
Os estudos críticos sobre tecnologias digitais na educação têm evidenciado algumas
desconfianças quanto aos propósitos tecnológicos essencialmente otimistas. Basicamente, a crítica
busca desnaturalizar as tecnologias digitais na educação, aprofundando sobre os desdobramentos
em diversas dimensões e em contextos distintos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O objetivo deste artigo é apresentar a natureza do uso de tecnologias digitais por estudantes
universitários no Bacharelado em Ciências Contábeis. Foram definidas 3 questões: (1) Quais
tecnologias digitais são usadas; (2) Como os estudantes usam as tecnologias digitais? (3) Por que os
estudantes usam as tecnologias digitais?
A unidade de análise foi representada pela Universidade Federal de Juiz de Fora,
Departamento de Finanças e Controladoria. Os dados fazem parte de projeto de pesquisa sobre o
ensino da contabilidade com uso de tecnologias digitais. O projeto teve duração de 3 anos e
envolveu 86 estudantes de graduação do 7º período do Bacharelado em Ciências Contábeis.
A participação na pesquisa foi voluntária e condicionada à aprovação do estudante em
determinada disciplina oferecida no 7º período. Isso por que o Projeto Pedagógico do curso
determinava que esta disciplina fosse ministrada com uso de tecnologias digitais.
O instrumento de coleta de dados foi um questionário desenvolvido pelo pesquisador. Ao
término da disciplina, os estudantes foram convidados a responder um questionário impresso em
papel, sem identificação dos estudantes, contendo itens que tratavam do seu envolvimento com as
tecnologias digitais.
O questionário foi aplicado para 30 estudantes no ano de 2014, 23 estudantes em 2015 e 33
estudantes em 2016 e foi dividido em 3 seções: (1) Informações sobre o estudante (idade, gênero,
atividades acadêmicas, atividades profissionais); (2) Percepção do estudante sobre a disciplina; (3)
Percepção do estudante sobre o uso das tecnologias digitais.
As questões formuladas foram fechadas e abertas, além de conterem um espaço adicional
para que os estudantes pudessem complementar as respostas e fazer considerações. “O questionário
com questões abertas, quando feito sem a presença do pesquisador, deve conter espaço para
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manifestação de opiniões e explicações pelo pesquisado, acrescentar detalhes à sua resposta,
justificar sua posição” (MICHEL, 2015, p. 90).
Para as questões fechadas foi feito uso de escalas de concordância e a análise se restringiu à
leitura e interpretação dos números. Para as questões abertas foi feita análise qualitativa dos dados
visando complementar a interpretação dos dados estatísticos obtidos. “É possível, e quase sempre
necessário, fazer uma análise qualitativa de dados quantitativos, assim como utilizar dados obtidos
por técnicas qualitativas para se proceder a uma análise quantitativa ” (MICHEL, 2015, p. 42).
RESULTADOS
Quanto às informações sobre os estudantes, a faixa etária foi de 20 e 25 anos, a maioria
mulheres, quase a totalidade estava no seu primeiro curso superior e exercendo alguma atividade
profissional há, pelo menos, 1 ano.
Em relação à percepção dos estudantes sobre a disciplina, a maioria demonstrou satisfação
em relação à carga horária da disciplina, embora alguns tenham manifestado insatisfação, alegando
que o curso deveria direcionar horas adicionais de aula para disciplinas com uso de computadores,
softwares e internet.
Sobre a forma com que os estudantes trabalharam, 51% declararam ter sido individualmente
e 49% em dupla e que, nesse último caso, a interação foi interessante, tendo em vista que alguns
colegas tinham habilidades desenvolvidas e outros tinham habilidades limitadas para uso das
tecnologias digitais.
Na percepção de 95% dos estudantes respondentes, o conteúdo da disciplina não foi
complexo. A maioria não precisou utilizar material de apoio sobre o conteúdo da disciplina e foram
suficientes as orientações do professor em relação às dificuldades técnicas atribuídas às máquinas e
ao software contábil utilizado.
Na seção que tratou da percepção dos estudantes sobre o uso das tecnologias digitais, os
resultados demonstraram que os problemas no software, no computador e na internet foram os
responsáveis por dificuldades no decorrer das atividades propostas. O software contábil era peculiar
à disciplina lecionada e indispensável para o desenvolvimento do conteúdo ministrado. Não foram
identificados usos de outras tecnologias digitais como tablets e telefonia móvel no desenvolvimento
das atividades acadêmicas propostas.
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Apesar dos problemas identificados, os estudantes demonstraram interesse em participar
novamente de atividades com uso de tecnologias digitais. Para 87% dos estudantes, atividades como
essa preparam para situações futuras que serão enfrentadas no mercado de trabalho.
Os resultados indicam estudantes envolvidos com as tecnologias digitais (94%), aquisição e
atualização de conhecimentos (96%), interdisciplinaridade (97%) e contribuição para a análise de
problemas (65%). Quando questionados sobre as atividades de encerramento da disciplina, 92%
responderam que gostaram dos relatórios finais impressos pelo software e que foi importante poder
visualizar os dados digitalizados.
Umas das perguntas questionou os estudantes sobre os pontos fortes e fracos das atividades
desenvolvidas na disciplina com uso de tecnologias digitais. Entre os pontos fortes foram
destacados: análise de problemas, concentração na digitalização das informações, associação entre
teoria e prática, conhecimento técnico sobre o software. Entre os pontos fracos foram destacados:
erros contínuos e inespecíficos do software, dificuldade na interpretação dos dados fornecidos pelo
software, problemas nos computadores, poucas habilidades por parte dos estudantes.
DISCUSSÃO
Quais tecnologias digitais são usadas? As tecnologias digitais foram representadas por um
computador para cada estudante. Adicionalmente, em cada computador havia internet e a concessão
de uso de software contábil para que os estudantes pudessem utilizar durante todo o período de
oferecimento da disciplina.
Como os estudantes usam as tecnologias digitais? Os estudantes usaram tecnologias digitais
individualmente e em dupla. Cabe observar as novas habilidades exigidas dos estudantes em função
dos usos tecnológicos em ambientes educacionais. As atividades em dupla foram necessárias e
foram justificadas pela limitação de habilidades de alguns estudantes em relação ao uso das
máquinas e dificuldades na interpretação dos dados fornecidos pelo software. Coll e Monereo
(2010, p. 31) definiram como irreversíveis as mudanças que estão sofrendo os papéis de alunos e
professores em um cenário de interação entre humanos e computadores. As expectativas dos
estudantes por mais tempo com uso de tecnologias digitais evidenciam a tendência à naturalização
dos usos tecnológicos e dão destaque à presença das tecnologias digitais na educação superior.
Com relação às novas demandas para o professor, como indicado no início deste artigo, essa
forma de usos tecnológicos demandou novas habilidades do professor com as máquinas e
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apresentou o professor com o papel de orientador, especialmente, em relação às dificuldades
técnicas atribuídas às máquinas e ao software contábil utilizado. O material de apoio foi suficiente e
não foram relatadas dificuldades com o conteúdo da disciplina.
É importante chamar a atenção para a “substituição tecnológica do processo de trabalho
docente. Ainda que presentes em sala de aula, os docentes são reduzidos a atividades e tarefas
secundárias, alijados do planejamento como fabulação e da avaliação do processo” (BARRETO,
2019, p. 231).
Nas palavras de Coll e Monereo (2010, p. 31), no médio prazo, parece inevitável que, diante
dessa oferta de meios e recursos, o professorado abandone progressivamente o papel de transmissor
de informação, substituindo-o pelos papéis de “seletor e gestor dos recursos disponíveis, tutor e
consultor no esclarecimento de dúvidas, orientador e guia na realização de projetos e mediador de
debates e discussões”.
Por que os estudantes usam as tecnologias digitais? Os dados foram coletados no contexto
da educação superior e o uso de tecnologias digitais foi estabelecido no Projeto Pedagógico do
Bacharelado em Ciências Contábeis. Portanto, cabe observar que o uso de tecnologias digitais foi
determinado porque seus objetivos foram definidos previamente em documento normativo. O
documento normativo contemplava o conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais para a
prática pedagógica daquele curso, obedecendo às Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas
pelo Ministério da Educação.
Os resultados apontam algumas motivações dos estudantes para uso das tecnologias digitais
podem ser destacadas: (1) preparam para situações futuras que serão enfrentadas no mercado de
trabalho; (2) favorecem a aquisição e a atualização de conhecimentos; (3) permitem
interdisciplinaridade; (4) contribuem na análise de problemas; (5) permitem associação entre teoria
e prática.
As respostas dos estudantes dão importância ao aspecto técnico de uso das tecnologias
digitais como aliadas no processo de aprendizagem e de preparação para o mercado de trabalho. Ao
mesmo tempo, os resultados apontam ausência da dimensão emocional no processo ensinoaprendizagem e ausência de senso crítico dos estudantes e do professor sobre a dimensão social dos
usos tecnológicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo permitiu uma aproximação entre a pesquisa e a vida acadêmica dos estudantes
universitários. Enquanto o objetivo era apresentar a natureza do uso de tecnologias digitais por
estudantes universitários no Bacharelado em Ciências Contábeis, os resultados também demonstram
alguns desdobramentos em relação aos usos tecnológicos na educação superior.
Reforça que a adoção de tecnologias digitais em ambientes educacionais envolve questões
problemáticas, além de chamar a atenção para as novas demandas que são exigidas dos estudantes e
dos professores.
Essas considerações reforçam que a relação entre educação e tecnologias digitais deve
envolver um conjunto amplo de questões como, por exemplo, as condições e arranjos onde ela
acontece, a forma de envolvimento dos estudantes e, numa perspectiva mais ampla, a vida social,
políticas, cultura(s), mercados comerciais, Estado e economias globais.
A tendência à naturalização dos usos tecnológicos confirma a necessidade de abordagens
críticas e debates sobre as tecnologias digitais da educação superior, especialmente vinculados à
melhoria da aprendizagem.
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Resumo
As tecnologias digitais se apresentam proeminentes em contextos distintos e se desdobram em questões
que merecem o avanço nas discussões. O objetivo deste artigo é apresentar a natureza do uso de
tecnologias digitais por estudantes universitários. Para isso, a pesquisa passa pela compreensão das
motivações que promovem a aceitação de tecnologias digitais em determinado contexto. O instrumento
de coleta de dados foi um questionário desenvolvido pelo pesquisador, com questões fechadas e
abertas, que foi respondido por 86 estudantes universitários no Bacharelado em Ciências Contábeis em
uma universidade pública de Juiz de Fora (MG), durante um período de 3 anos consecutivos. O
questionário teve como direcionamento 3 questões principais: (1) Quais tecnologias digitais são usadas;
(2) Como os estudantes usam as tecnologias digitais? (3) Por que os estudantes usam as tecnologias
digitais? As tecnologias digitais foram representadas por um computador para cada estudante com
internet e concessão de uso de software específico. As atividades foram desenvolvidas individualmente
e em dupla, exigindo habilidades específicas dos estudantes e do professor. O professor se apresentou
com o papel de orientador, especialmente, em relação às dificuldades técnicas atribuídas às máquinas e
ao software utilizado. Quanto às motivações dos estudantes, os resultados apontam para o aspecto
técnico de uso das tecnologias digitais como aliadas no processo de aprendizagem e na preparação para
o mercado de trabalho. As expectativas dos estudantes por mais tempo com uso de tecnologias digitais
dão destaque à presença das tecnologias digitais na educação superior. A tendência à naturalização dos
usos tecnológicos confirma a necessidade de abordagens críticas e debates sobre as tecnologias digitais
da educação superior.
Palavras-chave: Educação superior; Tecnologias digitais; Processo ensino-aprendizagem.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

787

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

TECNOLOGIAS, DIDÁTICA E INOVAÇÃO:
PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA A PESQUISA
Lyana Virgínia Thédiga de Miranda – PUC-Rio
Nadja Naira Silva de Oliveira – Fundação Osório
Magda Pischetola – PUC-Rio
Paula Albuquerque – PUC-Rio
Débora Viera Machado – PUC-Rio
Cristina Silveira – PUC-Rio
Elis Renata de Britto Santos – Prefeitura Municipal de Macaé
Ivo Fernandes Gomes – UNEB

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Os textos deste painel propõem um debate teórico-conceitual e metodológico que envolve temas como
as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e as inovações no ambiente escolar, com o foco
nas suas relações com a prática pedagógica dos professores. Apresentam, como elemento comum, a
abordagem epistemológica amparada no paradigma da complexidade. O primeiro artigo propõe a
cartografia como estratégia metodológica capaz de configurar os caminhos que o professor pode
percorrer para materializar o ‘como’ de uma prática docente por meio de um movimento evolutivo,
histórico e cultural, que promova comunidades de aprendizagem nos espaços escolares no contexto da
cibercultura. O segundo discute sobre o que se constitui como inovação em uma perspectiva
sociotécnica; os fatores que participam da dinâmica do seu uso, apropriação, difusão e/ou rejeição, que
focará no processo de ensino-aprendizagem, nas práticas docentes e na materialidade incorporada nas
tecnologias educacionais. Com esse foco, busca levantar uma discussão sobre as diferentes dimensões
em que o tema inovação no ambiente escolar pode se manifestar. O terceiro texto apresenta um debate
teórico sobre dois componentes psicológicos, a crença de Autoeficácia computacional docente (ACD) e
a Teoria da autodeterminação (TAD), vislumbrando possíveis relações que se estabelecem entre estas e
as práticas docentes com o uso de TIC. As conclusões desse painel permitem afirmar a necessidade de
se propor a discussão sobre TIC e inovação tecnológica na educação sob a ótica de novos conceitos,
configurando um debate que percorre distintas áreas do conhecimento, mas que agrega interesses
comuns para a didática. Desta maneira, o painel contribui com o debate sobre relação entre Educação,
Comunicação e Tecnologia, e para a pesquisa sobre esse tema, ao propor um embasamento na
complexidade no qual teoria e prática não se separam. Portanto essas teorias representam, também,
propostas metodológicas.
Palavras-chave: Paradigma da Complexidade; Inovação Pedagógica; Metáfora Cartográfica; Crença da
Autoeficácia Computacional Docente; Teoria da Autodeterminação.
CARTOGRAFANDO A DIDÁTICA EM UMA PERSPECTIVA ECOLÓGICA
Nadja Naira Silva de Oliveira – Fundação Osório
Lyana Virgínia Thédiga de Miranda – PUC-Rio
Magda Pischetola – PUC-Rio

INTRODUÇÃO
Refletir sobre os desafios da prática pedagógica pelo ponto de vista da Didática no contexto
da cibercultura não é uma tarefa simples. A ação de ensinar mudou muito ao longo do tempo,
assumindo diferentes formas segundo cada contexto histórico e social (ROLDÃO, 2007). A
inovação pedagógica tem sido sistematicamente apresentada como solução para o descompasso que
acabamos por assimilar como crise (CANÁRIO, 2006). Ancorada no senso comum, a inovação
pedagógica traz consigo a ideia de que a mera presença das tecnologias na sala de aula é
responsável por modificar fazeres e saberes. Apreendida como sinônimo de inovação, a introdução
das tecnologias na escola, embora contraditória, é tomada apenas como um complemento à prática
do professor, ou ainda como uma aliada, capaz de motivar os alunos. Nos dois casos, não há uma
mudança significativa no fazer pedagógico (PISCHETOLA, 2018). Tais crenças encontram sentido
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num contexto de onipresença das tecnologias de informação e comunicação (TIC), segundo o qual a
digitabilidade ou “codificação digital” da vida condicionam “o caráter plástico, fluido, calculável
com precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e (...) virtual da informação, que é
(...) a marca distintiva do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 92-93). Mesmo com todas as ressalvas
referentes às questões de acesso às tecnologias e à internet e sobre a qualidade desse contato, é
possível perceber que um novo ambiente viabilizou novas formas de interação entre as pessoas e o
redimensionamento dos papéis sociais.
No contexto brasileiro, os indicadores de inserção levantados pela pesquisa TIC Kids Online
Brasil do Comitê Gestor da Internet (CETIC BR, 2019) dão conta da ubiquidade das redes digitais e
da ampliação do acesso por parte da população infanto-juvenil. Segundo a pesquisa, 86% das
crianças e adolescentes brasileiros com idade entre 9 e 17 anos são usuários de internet. Olhando de
outra maneira, podemos afirmar que 24,3 milhões de crianças e adolescentes têm, ao menos, o que
Wilson (2004, p. 301) chama de “acesso físico” e “acesso econômico”. Desse total, 93% acessam a
rede através dos smartphones, já considerados como bens pessoais inclusive para 74,3% dos
estudantes brasileiros do ensino básico (VILLELA, 2016).
Contudo, como apontam Paus-Hasebrink Kulterer e Sinner (2019), a relação das crianças e
dos jovens com as tecnologias ocorre, sempre, de maneira contextual. Ou seja, é preciso
compreender que esse contato, ou acesso, se desenvolve em situações socioculturais específicas e,
ao mesmo tempo, mais amplas. Com essa ressalva, as pesquisas que se pautam em uma abordagem
ecológica para compreender fenômenos socioculturais devem considerar a interação que ocorre com
as tecnologias a partir de concepções teóricas e metodológicas que englobem questões amplas como
as sociais, as políticas, as econômicas, mas também questões situadas, como as crenças e pontos de
vista.
Teoricamente, a abordagem ecológica leva em consideração os diversos ambientes
relevantes no processo de socialização. Metodologicamente, ela é capaz de apresentar,
empiricamente, a importância destes ambientes na formação dos sujeitos. Vale ressaltar que essa
perspectiva nos oportuniza, antes de mais nada, ultrapassar perspectivas objetivistas e deterministas
de fenômenos socioculturais que envolvem as tecnologias.
De fato, as redes de comunicação digitais e móveis estão presentes em boa parte dos
ambientes os quais frequentamos, inclusive na escola. No momento em que essas redes passam “a
envolver os usuários e os objetos numa conexão generalizada” (LEMOS, 2005, p. 2) – assumindo
um caráter de onipresença – a escola não pode prescindir do seu papel de mediadora pedagógica
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com um caráter evidentemente intencional e crítico. Além disso, Postman (1993) nos alerta para a
feição ecológica das mudanças tecnológicas, isto é, nem aditivas tão pouco subtrativas.
Uma mudança significativa gera mudança total. Se você remover as lagartas de um
determinado habitat, não terá o mesmo ambiente menos as lagartas: você contará com
um novo ambiente e terá reconstituído as condições de sobrevivência; o mesmo é
verdade se você adicionar lagartas a um ambiente que não tenha nenhuma. Também é
assim que a ecologia dos meios funciona. Uma nova tecnologia não adiciona ou
subtrai algo. Ela muda tudo. (POSTMAN, 1993, p. 18, tradução nossa).

Através desta metáfora, Postman (1993) demonstra que as transformações implicadas pelas
mudanças tecnológicas ocorrem ecologicamente, isto é, se dão na horizontalidade à medida que
demandam o reequilíbrio das relações entre o homem, o ambiente e os meios, não se limitando a
agregar ou subtrair algo verticalmente.
Por isso, propomos que a escola busque o caminho da mediação, procure conhecer o que os
jovens fazem, dizem, leem, escrevem, compartilham no mundo virtual, pois esse está longe de ser
um mundo “irreal”. Nossa proposta é que essa procura se dê pelo estudo do contexto, em suas
diversas dimensões e temporalidades, utilizando a base teórica da ecologia. Quanto à base
metodológica, sugerimos que o caminho seja percorrido por meio da metáfora cartográfica, em
linha com uma visão ecológica da sala de aula.
O PROBLEMA DO “MODELO REPRESENTACIONAL” SOB A PERSPECTIVA ECOLÓGICA
A partir do ponto de vista epistemológico e comunicacional, Gregory Bateson (1986) utiliza
a expressão “o mapa não é o território”, criada pelo filósofo e matemático Alfred Korzybsky, para
chamar a atenção na reciprocidade entre a percepção e a ação na construção do conhecimento.
Nessa perspectiva, as percepções orientam a ação assim como o agir influencia o que é percebido.
Assim, é a própria ação comunicativa de construir o mapa que produz as características do território
uma vez que quem observa não pode operar de modo separado do ambiente, como se não fosse, ele
mesmo, membro do sistema observado.
Assim, a expressão “o mapa não é o território” se insere no questionamento sobre o modelo
representacional para compreender fenômenos mais amplos, como a cognição. Sob uma perspectiva
ecológica da comunicação e da mídia, mas, também, da educação e da Didática, a ideia de
representação vem atrelada à crítica ao modelo computacional do funcionamento da mente. Nele, a
inteligência, inclusive a humana, opera por meio de um mecanismo com as mesmas características
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essenciais de um computador e o conhecimento é definido como um processo de computação de
representações simbólicas no cérebro (CASTIEL, 1999).
No senso-comum, os modelos são considerados referências originais de algo ou alguém,
qualquer coisa que deve, ou merece, ser imitada. Transpondo essa ideia para o campo científico, o
modelo se constitui como uma cópia de um fenômeno ou realidade que, para se manter fiel ao
objeto que pretende reproduzir, e permitir sua manipulação, precisar ser reduzida e controlada
(CASTIEL, 1999). Com isso, podemos inferir que ao construir representações e aplicar modelos,
cada comunidade de cientistas também se atribui a autoridade de manipular a própria realidade.
Nesse sentido, surge o primeiro nó no uso do modelo da representação cognitiva sob uma
perspectiva ecológica: se somos seres situados, capazes de dar sentido ao mundo de acordo com as
nossas experiências e vivências que são constituídas pelas relações sociais, culturais, interesses e
crenças, há pertinência na ideia de representação para a compreensão da cognição humana?
Varela, Rosch e Thompson (1991) apontam a existência dois tipos de representação no
âmbito da cognição, um forte e um fraco. No fraco, a representação é pragmática e destituída de
fundamentos, se constituindo apenas como um produto de uma dada vivência. Já no forte, a
representação implica um posicionamento ontológico e epistemológico. Nesse sentido, o
conhecimento corresponde ao mundo e, portanto, é objetivo (posicionamento epistemológico).
Mundo esse que é prévio e, por isso, lhe serve de fundamento (posicionamento ontológico).
Como demonstra Kastrup (2007) a crítica ao representacionismo está em considerar que a
cognição opera em um espaço intermediário na qual as representações são invariantes e
correspondem ao mundo objetivo. Nesse sentido, não há mediação entre sujeito e objeto, ou seja,
não existe possibilidade de diferenciação ou invenção recíproca. Contudo, será a mediação e, como
diz Strate (2010) a dança entre os ambientes internos e externos o ponto de contato entre
concepções ecológicas como as de Korzybski, Bateson, McLuhan e Varela. Para ele,
Internamente, construímos um mapa do ambiente a partir das várias excitações e
irritações que experimentamos, um mapa que pode ser mais ou menos estruturalmente
homologo com o mundo exterior, mas um mapa que é, simplesmente declarado, não o
próprio território, como Korzybski ( 1993) famosamente colocá-lo.[...] E nossa relação
com o ambiente exterior, sendo indireta, é, portanto, mediada, daí a observação de
McLuhan de que o meio é a mensagem (2003). (STRATE, 2011, p. 35)

É esse caminho mediado que apresentaremos a seguir.
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A METÁFORA CARTOGRÁFICA COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
“A Cartografia se apresenta como uma ciência aplicada, comprometida diretamente com a
formulação de teorias estabelecidas para solucionar problemas práticos” (MENEZES e
FERNANDES, 2013, p. 15). Por isso, entendemos que a metáfora cartográfica se posiciona “como
forma de sulcar caminhos em uma paisagem em constante movimento” (OLIVEIRA e MOSSI,
2014, p. 190), que evolui segundo uma miríade de especificidades históricas, culturais e
tecnológicas. Justamente por esta particularidade, não pode ser estabelecida a priori:
vai sendo inventado, no decorrer do caminho, na própria caminhada, de acordo com as
necessidades instauradas pelo relevo imposto pelo percurso (...). Desse modo,
conhecer algo não se limita somente a reconhecer, ou re(a)presentar algo, mas
significa também criar/inventar aquilo que se conhece, assim como produzir a si
próprio nesse processo. (OLIVEIRA e MOSSI, 2014, p. 193).

Aqui reside o caráter inovador desta estratégia metodológica: o percurso rumo à inovação
pedagógica é elaborado através etapas que estão sempre em movimento; sua incompletude e
transitoriedade se constituem como virtudes ao multiplicarem as possibilidades de trilhas que nos
levem a lugares inesperados e que nos coloquem em contato com formas de pensar totalmente
novas (HATTIE, 2009; TEMPORELLI, 2016). Isto posto, entendemos que a metáfora cartográfica
pode ser aplicada como estratégia metodológica para descortinar possibilidades de caminhos que o
professor pode percorrer para materializar o ‘como’ de uma prática docente que promova
comunidades de aprendizagem nos espaços escolares no contexto da cibercultura.
No âmbito dos estudos geográficos, a escala pode ser compreendida “como escolha de
recortes espaciais que permitem observar os fenômenos” (MENEZES, FERNANDES, p. 51). Ela é
amplamente reconhecida por ter o mérito de dar
visibilidade ao fenômeno, tornando-se uma projeção do real (...). A escala não
fragmenta o real, ao contrário, ela apenas permite sua apreensão. Ela trabalha com a
possibilidade de percepção do real, e essa escala da percepção existe sempre no
mesmo nível do fenômeno percebido e concebido (Ibidem, 2013, p. 51).

Já no contexto dos estudos pedagógicos, acreditamos que o caminho percorrido para a
construção de uma Didática com o uso de tecnologias depende diretamente de qual recorte espacial
o docente percebe, entende e vivencia sua prática – escala global, da escala regional ou da escala
local – posto que é fundamental ter em conta que o fenômeno deve ser interpretado
cartograficamente na escala em que ele se configurou, de modo que a representação faça jus à sua
amplitude (MENEZES, FERNANDES, 2013).
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ESCALA GLOBAL: CONSULTANDO MAPAS
O mapa é um documento cartográfico que representa as manifestações na superfície terrestre
concebidas e percebidas globalmente (MENEZES, FERNANDES, 2013). No âmbito pedagógico,
podemos atrelar a definição de mapa a um entendimento bastante superficial da Didática, isto é,
como técnicas de ensino e recursos didáticos comumente citados por professores, gestores
escolares, pais, educadores e pesquisadores através de um discurso generalista e com poucos
detalhes.
O fato de os mapas revelarem informações que, mesmo generalizadas, são importantes para
identificar perfis ou padrões em países, regiões e continentes – além de conferir alguma ordem –
(MENEZES, FERNANDES, 2013), encontra similaridade numa prática pedagógica que zela pelo
padrão e pela ordem através do ensino de conhecimento setorizado em grandes categorias de
informações, que são gerais.
A escala cartográfica pequena ou muito pequena caracteriza o documento que elege o globo
terrestre como recorte espacial. Desta maneira, ao representar um fenômeno desde este nível de
observação, as particularidades se perdem em função da simplificação. “Um mapa pode mostrar
apenas uma seleção de fenômenos geográficos, que de alguma forma foram generalizados,
simplificados ou classificados” (MENEZES, FERNANDES, 2013, p. 21), localizando-se no nível
mais raso de leitura e interpretação do espaço.
Como resultado, temos uma Didática do ‘piloto automático’, que nada constrói, limitando-se
a reproduzir o que comumente vem sendo feito há décadas. Sua marca é a ausência de movimento
de mudança; simplicidade e generalização são sinônimos de eficiência. Por tais aspectos, tal qual os
mapas, é insuficiente para dar subsídio a estratégias com vistas a solução de problemas. Da mesma
maneira que quanto menor a escala, maior a distorção no mapa em relação à superfície terrestre,
quanto mais geral for a Didática, mais distante a prática estará da promoção do acesso ao
conhecimento científico associado às realidades sociais.
ESCALA REGIONAL: CONSULTANDO CARTAS
A carta é um documento cartográfico que se caracteriza por ter uma finalidade
essencialmente prática, já que permite uma leitura clara e rápida de elementos visíveis na paisagem,
relativos a fenômenos de alcance regional (MENEZES, FERNANDES, 2013). No contexto
pedagógico, é possível associar a definição de carta a uma compreensão da Didática como um
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campo de conhecimento apoiado em metodologias desenvolvidas a partir de elementos visíveis num
conjunto de realidades escolares de uma determinada região e que foram testadas com relativo
‘sucesso’. Ao serem transportadas para outras realidades, que apresentam características que as
diferenciam da original, obtêm diferentes resultados.
A escala média caracteriza a representação cartográfica que tem como recorte espacial a
fração da superfície terrestre que é alcançada por um ou mais fenômenos, sendo amplamente
utilizada na elaboração de cartas topográficas (relevo e hidrografia). Assim, estabelece-se uma
relação entre eles para que seja possível avaliar seus efeitos regionalmente (MENEZES,
FERNANDES, 2013). Na esfera pedagógica, podemos associar esse repertório técnico às ações
pedagógicas pautadas no formalismo didático, isto é, na “tentativa de construir um método didático
a partir exclusivamente de um dos seus estruturantes” (CANDAU, 2014, p. 35), seja o formalismo
lógico da Didática tradicional, o formalismo psicológico do Escolanovismo, o formalismo técnico
na abordagem da tecnologia educacional, ou ainda “um certo formalismo sociológico” visto em
outras propostas mais participativas (Ibidem). O fato é que ao eleger uma única base estruturante
para elaboração de um método didático, a prática pedagógica assume um caráter reducionista
(CANDAU, 2014).
ESCALA LOCAL: CONSTRUINDO PLANTAS
A planta é um documento cartográfico que representa as manifestações da superfície
terrestre que são produzidas e vivenciadas localmente (MENEZES, FERNANDES, 2013).
Considerando a relação ensino e aprendizagem, podemos vincular esta definição à compreensão de
uma Didática que possui a finalidade de ampliar as experiências de aprendizagem do aluno
apoiando-se em ações pedagógicas intencionais, decorrentes de um pensar reflexivo no contexto da
realidade escolar vivenciada.
O propósito de exprimir fenômenos que se dão numa área restrita, confere à planta um
elevado grau de precisão. Seu contexto representacional é tão localizado que, no processo de
elaboração do documento, a curvatura da Terra é desprezada (Ibidem). Tais características possuem
similaridade com uma Didática que considera metodologias testadas com ‘sucesso’ em outras
realidades escolares, mas está longe de se subordinar a elas: por ser multidimensional, está mais
vinculada à realidade econômica e sociocultural dos educandos e às suas demandas (CANDAU,
1999). O discurso apoiado no senso comum ou sobre aquilo que é ‘normal’ acontecer nas escolas é
desprezado.
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A elaboração da ação docente calcada numa valorização das “competências dos alunos e as
possibilidades de aprendizagem oferecidas pelas redes sociais já existentes na comunidade escolar”
(PISCHETOLA, 2016, p. 107) vai de encontro a um aspecto bastante peculiar do processo de
construção da planta: detalhes pormenorizados do terreno, que incluem todo o movimento e
interação visíveis numa paisagem localmente observada, estão na base de sua concepção
(MENEZES, FERNANDES, 2013).
A escala grande ou muito grande tipifica o documento cartográfico que tem por finalidade
trazer à tona particularidades que fazem do espaço geográfico mapeado um fragmento único da
superfície terrestre. É frequentemente requisitado por fornecer subsídios para solução de problemas
(MENEZES, FERNANDES, 2013). No contexto pedagógico, podemos relacionar tais atributos a
uma prática docente que toma os sintomas de problemas na aprendizagem como ponto de partida
para investigar a dinâmica escolar. Visando fornecer subsídios para sua superação, mantém clareza
a respeito do fato de a multiplicidade de origens orientar para uma multiplicidade de caminhos.
A partir do panorama teórico-conceitual apresentado, nos voltamos para o campo empírico,
apresentando uma experiência de prática docente com o uso de uma rede social (Instagram) que
encontra subsídio na metáfora cartográfica.
A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA
A experiência pedagógica apresentada foi conduzida por uma professora de Literatura
Brasileira e desenvolvida pelos alunos do 2º ano do Ensino Médio em uma escola pública federal do
Rio de Janeiro. Inicialmente, o projeto abarcaria dois bimestres do ano letivo de 2019, mas, por
conta de alterações no calendário escolar, ficou restrito a apenas um. O nosso acesso aos detalhes
do seu desenvolvimento se deu através de observação da rede social utilizada e de entrevista
semiestruturada com a professora que colocou o projeto em marcha. A entrevista semiestruturada é
uma abordagem onde o entrevistador se dirige ao entrevistado mediante um roteiro de perguntas
pré-estabelecidas (Quadro 01). Porém o entrevistador tem liberdade para, durante sua aplicação,
remodelar as perguntas previamente selecionadas ou ainda acrescentar novas perguntas de acordo
com o caminhar da entrevista, com a entrega do entrevistado e com o conteúdo de sua narrativa
(TRIVIÑOS, 1987).
A atividade consistiu na elaboração de perfis para o Instagram de autores que marcaram o
Romantismo na literatura, a saber: Alvarez de Azevedo (alvaresazedo), Casimiro de Abreu
(casimirojmabreu), Castro Alves (castroalves47), Fagundes Varela (nicofagndsvarela), Gonçalves
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Dias

(toninhogolcalvesdias),

Gonçalves

Magalhães

(goncalvesmglhs),

Tobias

Barreto

(tobiasbarretinho) e Von Goethe (vongoethico). Esses perfis deveriam ter um caráter biográfico e
atualizado culturalmente, ou seja, os alunos deveriam sugerir um nome de usuário que o autor
adotaria, um gosto musical que o autor teria, uma viagem que faria, um esporte preferido e outros.
Cada grupo ficou responsável por um autor. Eles foram avaliados por vários critérios, tais como a
quantidade de seguidores, curtidas e comentários de pessoas externas à atividade, a interação entre
os autores, o toque de humor e a criatividade.
Dentre as redes sociais digitais disponíveis, a escolha da plataforma Instagram não foi
aleatória nem teve uma motivação estritamente pedagógica. A razão foi o fato de a professora e os
alunos já terem estabelecido uma relação pessoal através desta rede:
Quando comecei a usar muito o Instagram eles começaram a me marcar também nas
postagens, então eu via que ali eu tinha um bom canal de comunicação com eles (...).
Então eu comecei a ter essa ponte com eles e uma ponte bem afetiva. (Informação
verbal)1

Em outras palavras, tanto a escolha da internet como plataforma de publicação, participação
e interação – seja no nível físico ou no nível da produção de conteúdo – quanto da rede social
Instagram foram orientadas pelo contexto, por um ambiente sociocultural que se constituiu
permeado pelos significados atribuídos pela relação professora/alunos.
Ao olharmos pelo prisma da abordagem ecológica, podemos perceber que tanto o ambiente
escolar quanto o ambiente da plataforma virtual foram receptáculos e agentes do processo de
socialização que resultou num ambiente mediado pela horizontalidade. À medida que demandaram
o reequilíbrio das relações entre os indivíduos, os ambientes e o meio tornou possível o
desenvolvimento do projeto pedagógico ora narrado. Esta particularidade da atividade pedagógica
dialoga com aspectos inerentes à metáfora cartográfica: percebemos que a docente entende e
vivencia a sua prática a partir da escala local, posto que o processo de elaboração de uma didática
com o uso de TIC foi baseada na percepção do fenômeno relacional que se configurou localmente.
Olhar para a ação docente pela lente da metáfora cartográfica no âmbito da escala local
significa reconhecermos que uma prática pedagógica marcada pela inovação não pode ser
estabelecida a priori. Planejar é fundamental, mas é necessário estar aberto ao fato de que a prática
se constitui e evolui segundo uma variedade de influências tecnológicas e culturais.
SILVA, B. K. Entrevista I. [25 nov. 2019]. Entrevistador: Nadja N. S. de Oliveira, Rio de Janeiro, [2019]. Arquivo
em .mp3 [15 minutos]
1
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o primeiro despertar para fazer o trabalho foi uma conversa em família, uma
provocação porque o [marido] trabalha com comunicação interna, com cultura das
empresas, então ele sempre faz essas provocações muito legais. (Informação verbal)

Também significa perceber que o caminho é elaborado através de etapas que estão sempre
em movimento e são marcadas por uma imprevisibilidade que nos leva a lugares inesperados.
os alunos se interessaram muito pelos escritores, tanto do arcadismo quanto do
romantismo (...) Mas o romantismo tem, tinha muito mais material, né, uma vida
intelectual muito maior. E os alunos demonstraram interesse pelo pré-romantismo, foi
aí que eu vi a oportunidade. (Informação verbal)

Além disso, pensar criticamente sobre a realidade escolar vivenciada conduz a ações
nitidamente intencionais que ampliam as experiências de aprendizagem de alunos e professores. De
acordo com a professora
busquei orientar essas publicações porque a fonte deles acabou sendo muito a internet,
então eu tive muito medo das fontes equivocadas, né? Então busquei orientar. Aprendi
muito porque não sou uma pessoa que estuda biografia de autor (...), eu não sou essa
pessoa e passei a ser, passei a aprender muito.

Dessa maneira, a ação docente é conduzida por uma Didática de caráter multidimensional,
que não é concebida à parte das possibilidades e demandas socioculturais e econômicas dos alunos.
eu coloquei dez alunos porque era um trabalho muito intenso de leitura, de busca de
menes, de referência, de stories, de ter um bom aparelho de celular, isso também é
uma questão, né? (...) Então, os alunos que puderam viajar colocaram como se fossem
o personagem, alguns fizeram montagem, outros escolheram uma pessoa pra
representar, outros falaram assim ‘ah, eu tô aqui na festa junina da [escola].

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Passando ao largo da prescrição característica da escola das ‘certezas’, a Didática no
contexto da cibercultura se constitui como um campo interdisciplinar, multidimensional, elaborada
através de etapas que estão sempre em movimento e onde o aprender é objetivo primordial da ação
docente.
Amparado nessa constatação, o artigo demonstra a necessidade de a ação docente no
contexto da cibercultura ser cartografada. Isto significa considerar que os caminhos percorridos pelo
professor para definir o “como” de seu fazer pedagógico, bem como para promover comunidades de
aprendizagem nos espaços escolares, precisam ser sulcados numa paisagem em constante
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movimento. Como percebemos durante a pesquisa, a escola se constitui como um ambiente que
evolui segundo uma miríade de especificidades históricas, culturais e tecnológicas.
Nesse sentido, evidenciamos que a metáfora cartográfica pode ser aplicada como estratégia
metodológica para desvelar possibilidades de caminhos que o professor pode percorrer. Um
percurso que visa materializar o ‘como’ de uma prática docente e que promova comunidades de
aprendizagem nos espaços escolares no contexto da cibercultura, desde que as particularidades de
cada interação não sejam estabelecidas, ou representadas, a priori.
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ANEXOS
Quadro 01: Roteiro para a entrevista com a profª de Literatura Brasileira (Elaborado pelas autoras)
1) O que te levou a querer inovar sobre uma abordagem que já estava consolidada?
2) Qual foi a inspiração sobre este método específico? Como surgiu a ideia para o uso do Instagram?
3) Considerando que você tem trabalhado os autores românticos há alguns anos, como você avalia esta maneira de
abordá-los, tão diferente das abordagens anteriores?
4) Qual a sua percepção do envolvimento/aprendizagem dos alunos, comparativamente falando?

Resumo
Com base no paradigma ecológico, o presente texto apresenta a cartografia como uma estratégia
metodológica capaz de configurar os caminhos que o professor pode percorrer para materializar o
‘como’ de uma prática docente que promova comunidades de aprendizagem nos espaços escolares no
contexto da cibercultura. Para tanto, discute a questão do modelo representacional na construção do
conhecimento que toma como base a ecologia da comunicação e da mídia que considera que a
cognição opera na relação entre sujeito e objeto, uma interação mediada que possibilita a invenção
recíproca; propõe a metáfora cartográfica como um movimento evolutivo, sensível às especificidades
históricas, culturais e tecnológicas; e apresenta três possibilidades de recorte espacial segundo o qual o
docente percebe, entende e vivencia sua prática - a escala global, a escala regional e a escala local. Após,
demonstra as evidências empíricas da cartografia a partir de uma experiência de prática docente com o
uso de uma rede social (Instagram), conduzida por uma professora de Literatura Brasileira e
desenvolvida pelos alunos do 2º ano do Ensino Médio em uma escola pública federal do Rio de
Janeiro, que encontra subsídio na metáfora cartográfica. Os dados foram coletados através de
observação da rede social utilizada e de entrevista semiestruturada com a professora que participou do
projeto, concedendo a esse momento liberdade para que as perguntas fossem remodeladas de acordo
com o caminhar da entrevista, com a entrega da entrevistada e com o conteúdo de sua narrativa. Por
fim, conclui demonstrando a necessidade de que a ação docente no cenário da cibercultura seja
cartografada, desde que sejam respeitadas as particularidades de cada contexto.
Palavras-chave: Metáfora Cartográfica; Paradigma Ecológico; Didática; Inovação.
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INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: UMA PERSPECTIVA SOCIOTÉCNICA
Paula Albuquerque – PUC-Rio
Débora Viera Machado – PUC-Rio

INTRODUÇÃO
O sentido da palavra inovação é ambíguo, utilizado em diversas áreas, e de forma recorrente,
aparece relacionado ao desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). No
campo da educação, por exemplo, é comum nos depararmos com a associação de inovação
pedagógica ao termo tecnologia digital. No entanto, as promessas que a inserção de tecnologia traz
para a inovação dentro da escola (Brito, 2008) muitas vezes não são percebidas e nem transferidas
para o ambiente escolar e para a prática docente.
Neste artigo, buscamos uma definição de inovação e também esclarecer quais os parâmetros
que acreditamos fundamentar uma prática inovadora. Nos baseamos na sistematização teórica
operada por Sovacool e Hess (2017), que aborda o tema da inovação de um ponto de vista
sociotécnico. Quando aplicada à educação, essa perspectiva compreende inovação para além do
paralelo simplista com inovação tecnológica e entende inovação de forma crítica; um processo de
longo prazo e que tenha como objetivo maior o bem-estar social. Para tanto, buscamos discutir as
diferentes dimensões em que o tema inovação escolar pode se manifestar, ela focará no processo de
ensino-aprendizagem, nas práticas docentes e no desenvolvimento e uso de tecnologias
educacionais. Propomos atribuir ao termo inovação escolar um significado mais complexo, sem
prescindir de um olhar mais cuidadoso e uma conceituação mais pormenorizada quando
investigamos a sua manifestação em ambientes educacionais que são palco de interações entre
forças e agentes diversos. Buscamos contribuir com a discussão sobre o que se constitui como
inovação; os fatores que participam da dinâmica do seu uso, apropriação, difusão e/ou rejeição.
AS DIMENSÕES DA INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA LITERATURA SOBRE USO DE TIC
Como ponto de partida para a nossa análise, perguntamos: o professor que substitui a página
de um livro por um slide, sem nenhum objetivo ou intenção de proporcionar novas dinâmicas de
aprendizagem e interação entre os alunos, poderia ser considerado um professor inovador? Seria
algo “inovador” o simples fato de introduzir um novo aparato em sala de aula? Ou, ainda, a
inovação consiste em se diferenciar do que é convencional? De acordo com Pischetola e Miranda
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(2019), há uma tendência social a considerar o novo como algo bom ou melhor daquilo que pré
existia, mesmo que sem uma constatação empírica.
Baseado em definições simples e facilmente difundidas na literatura em educação
encontramos o significado da palavra inovação relacionado a duas categorias de conceitos. Em uma
primeira categoria, percebemos o entendimento de inovação como mudança, transformação e
revolução (ARGYRIS, SCHÖN, 1974; SCHÖN, 1983; SOVACOOL, HESS, 2017). Em outra
acepção, mais geral, encontramos termos que se propõem apenas como sinônimos, como por
exemplo novidade e renovação (ARGYRIS, SCHÖN, 1974; SCHÖN, 1983; VALLI, 1990).
UMA PERSPECTIVA SOCIOTÉCNICA SOBRE INOVAÇÃO
Em seu estudo sobre mudanças sociotécnicas, aquelas que envolvem a interação entre
pessoas e tecnologia em um ambiente de trabalho, Sovacool e Hess (2017) fazem uma análise sobre
as teorias desenvolvidas e os referenciais teóricos que envolvem e que tentam descrever e analisar
tais mudanças. Os autores afirmam que, como termo polissêmico que é, o estudo da palavra teoria,
bem como, mais especificamente, o estudo das teorias que tentam investigar as mudanças
sociotécnicas, seria mais facilmente entendido se analisado a partir de duas tipologias distintas: uma
que se centra em categorias diferentes, dependendo do seu foco de análise, e outra que se baseia nas
premissas e objetivos que estão sob destaque. O foco dos autores é compreender quais as teorias
que poderiam explicar de forma mais coerente a adoção e a difusão de uma tecnologia; no caso
deste estudo, na adoção e difusão de inovações que resultariam em transformações sustentáveis e
eficazes no ambiente escolar.
De forma geral e elementar, uma teoria é uma relação entre variáveis dependentes e
independentes. Sendo assim, não podemos ignorar os atores envolvidos, e os conflitos inerentes em
qualquer relação, os quais envolvem poder, subordinação, um campo cultural específico e situado, e
preferências fundamentadas em posturas ideológicas e que direcionam o campo teórico. Segundo
Sovacool e Hess (2017), construções teóricas com tendências individualistas e caracterizadas por
uma exclusão de outros pontos de vista não deveriam ser consideradas seriamente quando
estudamos fenômenos sociais; para tal, deveríamos ter uma postura cuidadosa a fim de perceber a
realidade de coprodução entre a agência e a estrutura que existe por trás das teorias, e como
aspectos da agência e da estrutura atuam de forma recorrente, dinâmica e contínua entre si, em
qualquer manifestação da prática.
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Quando pensamos em inovação como um fenômeno que resulta de uma relação e de uma
interação deliberada entre agentes, contextos e valores, entendemos melhor as diversas teorias que
tentam explicar o processo inovativo que desafia metodologias pré-estabelecidas e propõe novos
paradigmas. Vemos a seguir as duas tipologias oferecidas por Sovacool e Hess (2017), que
fundamentam o referencial teórico por trás dos processos inovadores.
QUANDO O FOCO É O QUE ESTÁ NO CENTRO DA ANÁLISE E DA CONSTRUÇÃO
TEÓRICA
A primeira tipologia é aquela que dá ênfase à parte empírica e ao que está sendo o foco da
costura teórica. Segundo os autores o centro da análise poderia estar nos agentes, na estrutura, nos
significados, nas relações, ou nas normas. Embora no seu trabalho os autores não se atenham a
discussão das teorias particularmente em um cenário escolar/pedagógico, nos propomos aqui a fazer
esta ligação, já que estamos igualmente investigando posturas inovadoras críticas e sustentáveis, e
como elas são difundidas e internalizadas em contextos educacionais.
a)Os agentes: De acordo com essa perspectiva, os agentes estariam no centro do poder de
decisão, e suas crenças, atitudes e valores determinariam uma flexibilidade e uma inclinação a
considerar a busca por novidades e a testá-las. Quando pensamos nos agentes no centro desta
dinâmica de construção teórica devemos considerar as diferentes escalas espaciais (professores
individualmente, grupo de professores, núcleo escolar, organizações nacionais, etc.), temporais
(períodos curtos de tempo como uma semana, ou mais longos como um bimestre, um ano escolar,
ou até mesmo um conjunto de anos), e geográficas (diferentes escolas, diferentes cidades, estados, e
outras). Assim, podemos falar de ações e posturas de um indivíduo, do seu trabalho e das suas
práticas ou de práticas de um grupo de professores de História de uma determinada escola por
exemplo. Em ambos os casos, o foco está na agência manifestada como o lugar de decisões
importantes. Quando centramos nos agentes, pensamos no professor de sala de aula que pesquisa,
investiga e busca alternativas, o professor que é flexível e aberto ao conhecimento de novas
ferramentas e a novos processos. Falamos de profissionais que olham para a tecnologia emergente
como potencial aliado para uma relação mais harmoniosa e eficaz com os seus alunos e parceiros no
desenvolvimento e aquisição de conhecimento. Como exemplo poderíamos citar professores que se
informam sobre novas tecnologias (digitais ou não), professores que frequentam cursos e
comunidades de aprendizagem, professores que testam metodologias diferentes que incluem e se
atentam para a diversidade e se diferenciam de acordo com as diferentes habilidades e modos de
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aprender presentes em toda as salas de aula, e também metodologias que proporcionam a autonomia
e o perfil reflexivo nos alunos.
Esta perspectiva, no entanto, privilegia em excesso o consumidor final de um processo de
inovação e a sua adoção, e não necessariamente a continuidade e o seu uso sustentável.
b)As estruturas: Nesta perspectiva o foco está na estrutura presente existente que “receberá”
(ou rejeitará) a inovação. A estrutura pode ser entendida não só como a estrutura urbana e social,
mas a infraestrutura e o ambiente político. Este foco se justifica a partir da ideia de que tecnologias,
crenças, valores e políticas são “criações” de estruturas sociais e, como tal, são influenciadas por
ela. Assim, teorias de transformação e de mudança estariam necessariamente ligadas às teorias das
instituições e dos sistemas. No cenário escolar, podemos pensar a estrutura social como o conjunto
de professores e a dinâmica entre o grupo de profissionais da escola, a interação entre eles, a
abertura para discussões a respeito de práticas e novos conhecimentos, bem como a disponibilidade
para o pensar junto e o diálogo aberto e sincero, crítico e colaborativo. Também podemos nos
referir a estrutura física das escolas, o ambiente propício para práticas novas, inovadoras (sala de
aula invertida, trabalhos em grupo, avaliações formativas, auto avaliações, chats de conversa e de
esclarecimento de dúvidas, etc), e ainda aquela estrutura que “perceba” e esteja preparada para as
novas tecnologias digitais, ou seja, a condição mínima de aparatos disponíveis (projetores,
computadores, tablets), e de rede internet. Um aspecto adicional seria o ambiente político e
administrativo, ou seja, o posicionamento de diretores, coordenadores e secretarias de educação no
esforço conjunto de propiciar não só as condições físicas mínimas, mas também a formação inicial
e continuada, o que reforçaria o desejo e a importância atribuída ao profissional, investigador e de
espírito flexível o suficiente para tentar novas práticas, e fôlego largo para dar continuidade às
mesmas, independente das adversidades e da sedução do status quo.
Tanto a estrutura “oficial” como aquela que nasce muitas vezes de vontades pessoais são
fundamentais para o ambiente favorável às mudanças, o oferecimento de cursos e workshops, a
disponibilidade de espaços com salas ambiente, o bloqueio na grade semanal para um tempo de
planejamento em comum que possibilite a troca de ideias e a construção de projetos integrados, as
avaliações formativas, o incentivo às comunidades de práticas e a organização de mídias sociais que
circulem e exponham práticas realizadas e fundamentadas em novas metodologias são fundamentais
para a difusão de ideias inovadoras. Sovacool e Hess (2017) ressaltam que grande parte da
investigação científica se baseia ou nos agentes ou nas estruturas, como tal, as duas perspectivas
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acima constituem dois polos de um espectro que trata de como as pessoas agem em um contexto
social mais abrangente.
c)Os significados: Neste contexto foca-se nos significados que embasam os referenciais
teóricos, na linguagem e nos símbolos que são construídos e se constroem a partir de uma proposta
inovadora, mais especificamente, de uma tecnologia alternativa. Exemplos desta perspectiva seria a
teoria do discurso e de como ela representa crenças que modelam atos, vontades e disposições; e
que, embora tais posturas se reflitam nas palavras, elas não necessariamente se realizam nas práticas
observadas (ARGYRIS, SCHÖN, 1974). A linguagem e o significado que vem impregnado de
história, de cultura e de pessoalidades seria a ponta do triângulo que manifesta o aspecto pessoal em
virtude da estrutura que não só rodeia, mas que constitui o próprio indivíduo. Discursos abrem e
fecham portas, facilitam, inibem e enganam. Nas escolas vemos discursos positivos que na verdade
não se realizam como agentes transformadores, bem como discursos franzinos que escondem
posturas corajosas. Não raramente materiais didáticos e aparatos tecnológicos digitais são
acompanhados de palavras promissoras, como autonomia, pró atividade discente e modernidade,
muito embora se baseiem em paradigmas conservadores; por outro lado, materiais pré-existentes
podem carregar significados inéditos se remixados e reutilizados sob um novo paradigma.
d)As relações: Segundo os mesmos autores, quando aceitamos o caráter híbrido das teorias
vemos que elas são fundamentalmente relacionais, ou seja, inexiste uma única dimensão que dite o
ritmo e a direção das transformações. As relações garantem que agentes, estruturas e significados
circulem e se autodefinam (SOVACOOL, HESS, 2017 p.733). Geeds e Schots (2007) também
escrevem sobre os processos de transição e transformações que ocorrem através da interação e da
relação entre os diferentes elementos. Estes autores defendem diferentes tipos de inovação (e
consequente difusão) dependendo do timing e da natureza das relações. Assim, por exemplo, o
alcance e a incorporação de uma transformação dependerá do momento em que ela se apresenta em
determinado cenário e contexto, e a sua proposta de mudança dependerá da natureza da inovação;
como consequência disso poderemos ter uma transformação, uma reconfiguração, uma
substituição tecnológica, ou um desalinhamento seguido de um realinhamento (GEELS, SCHOTS,
2007 p.406). Nos referimos aqui à tensão entre a reprodução dos sistemas correntes (estabilidade) e
a emergência de alternativas que podem levar à mudança. Tais relações entre agentes, estruturas e
significados são orgânicas e de caráter rizomático, portanto não cartesianas e nem previsíveis. No
âmbito escolar, teorias de caráter relacional investigam como os agentes e as estruturas facilitam ou
restringem adoções, difusões, rejeições, e a continuidade de propostas que introduzem novidades e
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incertezas nas práticas docentes. Essa dinâmica de aceitação ou não, de testagem e de avaliação vai
estar intimamente ligada ao contexto existente e situado, ao contexto oferecido ao docente, e à
leitura que este último faz da rede de significados do discurso que envolve tais novidades… é esse
contexto educacional, cultural, social e também político que participa ativamente na ativação de
uma reflexão capaz de questionar atitudes, valores e crenças, abrindo portas para o novo.
e)As normas: E, finalmente, podemos caracterizar tais teorias como de caráter descritivo ou
normativo. As quatro primeiras teriam um caráter predominante descritivo, ou seja, descrevem a
agência, a estrutura, o significado inerente à linguagem, e as relações recursivas (SOVACOOL,
HESS, 2017, p. 734); já as teorias normativas seriam aquelas que se preocupam em determinar os
efeitos positivos e negativos de determinadas tecnologias sobre os indivíduos e sobre a sociedade de
uma forma geral; para tal feito as teorias de caráter normativo se valem de critérios baseados em
ética, moral e justiça para a atribuição de valores. A educação traduz este aspecto normativo através
de uma postura crítica ligada às ideias de justiça social e sustentabilidade atreladas às possíveis
mudanças. O novo é bom para todos? O novo é economicamente e ecologicamente viável? O novo
diminui as diferenças nas oportunidades de sucesso dos indivíduos?
QUANDO O FOCO SÃO AS PREMISSAS E OS OBJETIVOS DA CONSTRUÇÃO TEÓRICA
A segunda tipologia é aquela que se baseia nas suposições e nos objetivos, ela apresenta
quatro aspectos principais.
a)Institucionalista: Tem como principal objetivo a busca e a compreensão da dinâmica de
um sistema, das suas fontes de desequilíbrio ou de regularidade; de como ele caminharia para uma
potencial estabilidade. Ela toma por base que a sociedade é um sistema que se auto controla através
de normas e valores presentes nas instituições. As mudanças são compreendidas sob um aspecto
generalista e muitas vezes como fruto de forças exógenas; os agentes não participam ativamente das
mudanças, mas contestam os sistemas normativos. Em relação a escola, poderíamos entender
através de cenários onde as mudanças são sugeridas e modeladas externamente, mudanças que
assumem que o professor é um executor e não um autor da própria prática. As escolas aceitam
propostas sugeridas e, juntamente ao corpo docente, a escola seria destituída da sua autonomia e da
sua capacidade de desenvolver pesquisa e material didático.
b)Interpretativa: Este grupo de teorias se concentra em descrever e entender a complexidade
das relações sociais presentes e atuantes em ambientes situados; para tanto ela considera a prática, o
discurso e a cultura como elementos importantes de qualquer desenvolvimento teórico. Assim, a
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

806

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

realidade socialmente e simbolicamente construída modela o que é compartilhado, reproduzido,
contestado e modificado. Somente através da realidade de uma escola, de seus indivíduos, de sua
estrutura e de suas relações compreenderíamos as atitudes e as pré-disposições ligadas a um
comportamento pró mudança.
c)Humanista crítica: Aqui existe uma preocupação em problematizar as suposições e as
oportunidades de mudança. Esta visão percebe a sociedade como um desenvolvimento histórico, e
observa as diferenças culturais, geográficas e temporais. As teorias com este objetivo desenvolvem
insights sobre a ordem, a natureza e a circunstâncias das coisas em determinado momento, bem
como fazer projeções para o futuro; elas possibilitam um horizonte de questionamento sobre
possíveis mudanças e inovações. Na educação tais teorias são responsáveis por compreender o
momento histórico, político, social e econômico de um sistema escolar, bem como a sua capacidade
e os seus limites para se pensar inovação e mudança, de acordo com o seu capital material e o seu
capital humano (BOURDIEU, 1980) acumulados.
d)Estruturalista de conflito: O objetivo principal é identificar, revelar, criticar e explicar os
mecanismos de dominação. A utopia aponta para uma mudança estrutural da sociedade, mas o
conflito chama a atenção para a instabilidade de um sistema cujas elites detém os meios de
produção e garantem estruturas desiguais de longo prazo. Este aspecto se manifesta quando
pensamos a inovação como agente de transformação crítica, aquela capaz de aumentar o capital
social (BOURDIEU, 1980) dos desavantajados, bem como quando realizamos as dificuldades de
inovações mais tecnológicas quando nos deparamos com dificuldades estruturais físicas e de
formação docente… falta de computadores, de tablets, de internet e de formação continuada.
As tipologias apresentadas acima facilitam uma comparação entre diferentes suposições,
objetivos e aspectos privilegiados como centro de análise. Claramente as teorias trazem em si mais
de um aspecto, assim, elas se situariam no que poderíamos chamar de “zona cinzenta”, de “local de
interseção”, mas que Gioia e Pitre (1990) chamam de “zona de transmissão”. Assumiremos então
que teorias são amálgamas de dois ou mais tipos, e com aspectos que ora exemplificam um tipo, ora
exemplificam outros. Na educação, e neste trabalho mais especificamente, facilmente vemos o
professor como agente decisivo nas atitudes proativas de busca e abertura ao novo, vemos
administrações escolares que abraçam práticas heterodoxas e experimentais, bem como
infraestruturas que ajudam e estimulam um ambiente inovador. Da mesma foram, as inovações
podem ganhar mais ou menos força dependendo dos objetivos das partes interessadas e de como
elas interpretam e se posicionam politicamente frente ao contexto social.
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INOVAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR
Pisanu (2014) define inovação pedagógica como o conjunto de processos, produtos,
estratégias, abordagens e metodologias que significativamente melhoram o “estado das coisas”; das
questões e dos acontecimentos no ambiente escolar, e se tornam referência. Neste sentido, a
inovação (introdução de algo novo em um processo) pedagógica deveria estar relacionada a
transição dos alunos de consumidores de informação para solucionadores de problemas e
produtores de informação, ou seja, ela deveria vir acompanhada de uma postura reflexiva e de
questionamento sobre a sua sustentabilidade. O novo pode não significar o bom; o tecnológico pode
não significar o melhor.
Quando Pisanu (2014) se refere a inovação pedagógica ele vai sugerir 8 dimensões que,
embora conectadas, podem ser analisadas mais isoladamente para uma maior clareza. Elas são: a)
conteúdo e currículo, b) avaliação, c) práticas de aprendizagem, d) práticas de ensino, e)
organização, f) valores e liderança, g) conectividade, e h) infraestrutura. Da mesma forma, para
pensar inovação na escola, há de se considerar não só o ambiente escolar e as condições
tecnológicas, mas também o conhecimento, as atitudes e os valores de alunos e professores. A
inovação pedagógica, diferentemente de uma inovação mercadológica de um produto, se trata de
um processo, ela está intimamente ligada às metodologias usadas. Por esse motivo observamos um
ritmo lento nas taxas de inovação; mudanças de hábitos costumam estar relacionadas à mudanças de
atitudes e de valores, e existe uma resistência natural em toda quebra de paradigmas.
Ponderando a inovação como um processo, percebemos que ela não terá necessariamente
um resultado material. Portanto, pensando nas prática pedagógicas inovadoras podemos
compreender que elas não dependem de um artefato que se insere no ambiente escolar, mas
constituem-se em um processo de reflexão que faz com que se tome a iniciativa de pensar qual a
melhor forma de se fazer algo dentro daquele contexto específico e situado (PISCHETOLA et al,
2019); a inovação pedagógica se refere à melhoria do processo de ensino e aprendizagem, resultado
das escolhas intencionais e também processuais feitas pelos sujeitos envolvidos.
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
Entendemos que inovação pedagógica não significa a inserção de uma nova tecnologia ou
qualquer outro artefato nas práticas cotidianas, mas sim o reinventar-se pedagogicamente frente a
subjetividade de cada turma. Uma prática pedagógica inovadora passa necessariamente por uma
mudança cultural e contextual, questionando os paradigmas existentes. Não temos a inovação como
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uma determinação de que o “tradicional e/ou velho” é ruim, mas que o novo pode ser uma forma de
ressignificar o processo de ensino e aprendizagem e deve ser considerado e avaliado pelo professor.
Sendo assim, uma aula expositiva pode ser “inovadora”, no sentido de reconfigurar as dinâmicas da
sala de aula de forma proveitosa e adequada à situação, aos alunos, e ao contexto histórico e social.
A perspectiva sociotécnica apresentada acima nos permite constatar que não é a presença da
tecnologia que determina se uma aula será boa ou ruim e que ela, enquanto um artefato não apenas
técnico e material, mas também cultural, não está isolada do contexto social. Ela pode modificar as
relações e a práticas docente e pode ser modificada por elas. Sendo o artefato “um aspecto do
mundo material que foi modificado ao longo da história de sua incorporação pela ação humana
direcionada aos seus objetivos" (COLE, 1996 p. 751). Em concordância com Pischetola e DaLuz
(2018, p.203), consideramos a tecnologia como um artefato que
permite a colaboração entre os alunos, debates para uma melhor compreensão dos
temas, crítica aos conteúdos apresentados durante a aula e o incentivo das produções
de argumentos por parte do aluno que justifiquem seu posicionamento.

É importante que o professor tenha a clareza de que a tecnologia por si só não constitui uma
inovação, é preciso que ele tenha objetivos claros e faça uma mediação para que a tecnologia possa
então ser considerada uma das possíveis formas de inovação pedagógica. A tecnologia pode sim
contribuir, e muito, com cenários de inovação pedagógica. Dentre as potencialidades podemos citar:
a) adaptações a diferentes formas de aprender (com som, imagens, animações, de forma remota,
colaborativamente, em outros idiomas, com adaptações mais eficazes para alunos com necessidades
especiais, e outras), b) ações mais rápidas, diferenciadas e pontuais de feedback (utilização de redes
sociais, documentos com inserção de correção automática e online, uso de rubricas e documentos
compartilhados, vídeos explicativos, etc.), c) avaliações de alunos, professores, autoavaliações e
avaliações de pares (avaliações formativas, formulários online, questionários digitais, análise de
resultados, gráficos, tabelas e projeções, etc.); d) busca abrangente da disponibilidade de conteúdos
pertinentes em variados canais, nacionais ou não, digitais ou não, em outro idioma ou não, na forma
de texto, de vídeo, de som, e de imagem; e) formação de grupos de discussão e comunidades de
prática e de estudo (podcasts, blogs, vlogs, fóruns de debate, uso de mídias sociais, etc.); e f)
repositório de material e de dados (e-portfólios, organização de material, identificação de sites
específicos, etc).
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CONCLUSÃO: POTENCIALIDADES E CAMINHOS
Quando relacionamos inovação tecnológica à inovação pedagógica não podemos
desconsiderar a atenção latente e constante ao já bem documentado fato de que “mais” tecnologia
nas escolas não significa que as práticas pedagógicas estão se inovando, no sentido de estarem mais
eficientes. Qualquer tipo de avaliação dos benefícios de uma inovação tecnológica neste contexto
deve se basear em dados sobre os alunos e o seu aprendizado. A esse propósito, Ferdig (2006),
afirma que uma boa inovação envolve pedagogia, pessoas e desempenho, mas que apesar disso há
momentos em que um software pode contribuir para uma inovação através das suas
intencionalidades pedagógicas, e de uma interpretação e aplicação do docente.
Um outro ponto a ser considerado é o nível de colaboração entre os alunos. Muito
frequentemente o que poderia ser uma ferramenta colaborativa, se revela uma prática que estimula e
facilita o isolamento e a aceleração do aprendizado do aluno isoladamente, o que vai de encontro ao
que a literatura aponta como habilidades a serem desejadas e desenvolvidas nos jovens. Mais uma
vez reafirmamos que tecnologia na sala de aula não significa mudança na visão pedagógica e nas
práticas docentes. O suporte contínuo do professor, o acolhimento das suas crenças e dos seus
hábitos, bem como das suas limitações e dificuldades merecem consideração especial. Pisanu
(2014) vai defender que qualquer tipo de inovação neste sentido, o que está intimamente ligado à
internalização e transformação, deva ser feito de forma incremental e não radical. Ciclos de reflexão
profunda - “double-loop”, como descritos por Argyris e Schön (1974) - exigem contínuo feedback e
um ambiente flexível que valorize tentativas.
Em conclusão, os caminhos da inovação tecnológica parecem promissores, embora não
elementares. Envolvem uma reflexão profunda e crítica de questionamento de metodologias de
prática, envolvem também infraestrutura compatível, administração flexível, e um ambiente e um
público que tenham um espírito curioso e que abracem o “fazer diferente”. A abordagem
sociotécnica aqui apresentada nos permite considerar a complexidade dos elementos em jogo, para
que inovação não seja apenas um conceito esvaziado e relacionado a equipamentos e infraestrutura
tecnológica.
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Resumo.
O texto tem como objetivo traçar uma definição de inovação e esclarecer quais os parâmetros que
constituem uma prática inovadora, bem como as chances que esta seja considerada bem-sucedida,
buscando levantar uma discussão sobre as diferentes dimensões em que o tema inovação no ambiente
escolar pode se manifestar. Propõe a discussão sobre o que se constitui como inovação; os fatores que
participam da dinâmica do seu uso, apropriação, difusão e/ou rejeição no processo de ensinoaprendizagem e nas práticas docentes. Como base teórica, se pauta na sistematização operada por
Sovacool e Hess que aborda o tema da inovação de um ponto de vista sociotécnico. Aplicada à
educação, essa perspectiva compreende inovação para além do paralelo simplista com inovação
tecnológica e entende inovação como um processo crítico e de longo prazo, que tenha como objetivo
central o bem-estar social. Ponderando a inovação como um processo, percebemos que ela não terá
necessariamente um resultado material. Portanto, podemos compreender que as práticas pedagógicas
inovadoras não dependem de um artefato que se insere no ambiente escolar, mas constituem-se em um
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processo contextual e situado. Dessa forma, a inovação pedagógica se refere à melhoria do processo de
ensino e aprendizagem, resultado das escolhas intencionais e também processuais feitas pelos sujeitos
envolvidos. Por fim, a perspectiva sociotécnica apresentada nos permite constatar que a presença da
tecnologia digital não determina a qualidade de uma aula, e que ela, enquanto um artefato técnico,
material e cultural, não está isolada do contexto social.
Palavras-chave: Inovação pedagógica; Perspectiva sociotécnica; Reflexão crítica
AUTOEFICÁCIA E AUTODETERMINAÇÃO: LENTES INVESTIGATIVAS PARA A
PESQUISA SOBRE TIC NAS PRÁTICAS DOCENTES
Cristina Silveira – PUC-Rio
Elis Renata de Britto Santos – Prefeitura Municipal de Macaé
Ivo Fernandes Gomes – UNEB

INTRODUÇÃO
O presente texto é um ensaio teórico voltado para questões muito latentes na sociedade pósmoderna: a inserção de tecnologias em educação e as práticas a ela relacionadas. Se por um lado a
escola continua a ser o principal lócus da educação formal, o avanço da tecnologia impõe a ela
desafios com os quais precisa lidar, necessitando de estudos e reflexões para perceber qual o “seu
lugar” nessa sociedade, como se constitui essa comunidade escolar e quais práticas didáticas são as
mais adequadas para esses novos tempos.
Candau (2002) pontuou há muito a necessidade de se reinventar a escola, denunciando a não
adequação da perspectiva tradicional baseada na figura do professor como detentor do saber e os
alunos como espectadores ao modelo social do século XX e principalmente do XXI com a presença
das tecnologias digitais gerando novas demandas e promovendo diversas mudanças (CASTELLS,
1999; CANÁRIO, 2006; PISCHETOLA e MIRANDA, 2019). A incorporação das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) nas escolas brasileiras tem estado presente nas políticas públicas
objetivando a melhoria da qualidade do ensino e o alcance de melhores resultados de aprendizagem.
Contudo, esse objetivo não foi alcançado nos últimos anos, já que os aparatos tecnológicos por si só
não conseguiram promover mudanças profundas na educação, necessitando do professor para
desenvolver a relação intrínseca entre o conhecimento, o aluno e a tecnologia (BRASILINO,
PISCHETOLA, COIMBRA, 2018; RIBEIRO, 2010; PISCHETOLA, 2016; HEINSFELD e
PISCHETOLA, 2019).
Neste trabalho propomos um debate teórico sobre dois componentes psicológicos, a saber, a
crença de Autoeficácia computacional docente (ACD) e a Teoria da autodeterminação (TAD) e as
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possíveis relações que se estabelecem entre estas e a prática docente com o uso de TIC. A crença de
Autoeficácia computacional docente corresponde à confiança do sujeito em realizar uma
determinada ação com as tecnologias. Já a Teoria da autodeterminação estuda a motivação do
sujeito como um importante construto para se vencer a inércia.
Acreditamos que estabelecer relação entre esses constructos teóricos e a ação docente, possa
ampliar o espectro de debates sobre a incorporação das TIC no processo educativo escolar, em
particular em virtude da abordagem a partir de componentes psicológicos, ao passo que fortalece a
ideia de complexidade dessa incorporação se afastando de uma perspectiva simplista, assumida em
grande parte das políticas e práticas educativas durante a última década.
LENTES INVESTIGATIVAS SOBRE TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO
Dentre os diversos componentes presentes no contexto da educação básica, chamamos a
atenção de dois considerados relevantes: a concepção do conhecimento escolar e as formas de
mediação adotadas pelos docentes. Sobre o conhecimento escolar é importante ressaltar que a falta
de clareza sobre sua lógica e origem têm propiciado práticas em que a escola aceita o conhecimento
empírico, mas valoriza essencialmente o conhecimento teórico-racional (LOPES,1999) e assume
como meta a substituição do senso comum, imediato, pelo conhecimento científico, verificável. Isso
se traduz, por vezes, em uma prática docente que favorece a memorização de fatos, datas e
informações vazias de significado, pois negligencia o fato de que a partir de suas próprias
observações, os alunos podem formular perguntas substantivas capazes de induzir a uma busca por
respostas (POSTMAN, WEINGARTNER, 1979).
Também, a forma descontextualizada pela qual o conhecimento é abordado na escola tende
a gerar uma desconexão desse conhecimento com o mundo social onde os estudantes estão
inseridos e atuam. Muitas vezes há um indesejado distanciamento entre o que se apreende no e pelo
cotidiano com o que se aprende e é valorizado na escola (MOREIRA, CANDAU, 2007). Questão
que pode ser minorada a partir da prática docente. Ao considerar o conhecimento escolar como
elemento nuclear, em torno do qual professores e estudantes se mobilizam, é possível perceber que
a escola para cumprir sua função social precisa articular suas práticas a fim de que esse
conhecimento seja (re)elaborado e ressignificado, enfim, apreendido e socializado. Tarefa que exige
do professor uma perspectiva de mediação condizente com o contexto social e cultural da
contemporaneidade, em particular em consonância com novas formas de comunicação e informação
que emergem com as tecnologias digitais.
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Desta forma, apostamos nas “lentes” investigativas da ACD e TAD para melhor
compreender a relação do professor com a tecnologia, em seu fazer pedagógico. Esses constructos
tornam-se fundamentais porque diversos pesquisadores apontam que algumas crenças são
mediadoras cognitivas que interferem na motivação, logo podem auxiliar os professores na
compreensão de si mesmos e dos processos educacionais que estão envolvidos, percebendo suas
próprias crenças e motivações para realizar uma ação pedagógica com o uso de TIC (PAJARES,
1992; ERTMER, 1999; 2005).
CRENÇA DE AUTOEFICÁCIA COMPUTACIONAL DOCENTE
A autoeficácia é um constructo que foi formulado pelo psicólogo Albert Bandura (1977) no
âmbito da Teoria Social Cognitiva. O conceito de autoeficácia considera os indivíduos como
agentes do seu próprio desenvolvimento e de suas crenças, fatores pessoais estes muito relevantes
para que o sujeito pense, sinta e realize suas ações (BANDURA, 1977). A autoeficácia consiste na
mediação do pensamento e da ação do indivíduo através das suas habilidades e das suas
capacidades em usá-las. Estas são construídas ao longo da vida, a partir das influências dos aspectos
pessoais, comportamentais e ambientais (BANDURA, 1986; BZUNECK, 2009). A crença de
autoeficácia interfere nas decisões de um indivíduo, suas escolhas, sua motivação, seu estresse, sua
depressão e seu bem-estar, determinando, assim, o esforço, a dedicação e a persistência diante dos
obstáculos.
No campo educacional, a autoeficácia se refere à crença que garante a confiança dos
professores ao utilizarem seus conhecimentos e habilidades no processo de ensino-aprendizagem
(BANDURA, 1986; NAVARRO, 2002; 2012; BZUNECK e GUIMARÃES, 2003; ERTMER,
2005; TSCHANNEN-MORAN e WOOLFOLK HOY, 2007; GOYA, BZUNECK e GUIMARÃES,
2008; CHEN, 2008; BZUNECK, 2009a). Destarte, a aplicação do conceito de autoeficácia no
estudo da prática pedagógica com o uso das tecnologias digitais resultou na defesa da crença de
ACD definida como a confiança que o professor possui na sua capacidade de utilizar as TIC com
fins pedagógicos (ALVARENGA e AZZI, 2010).
Zambon et al. (2012) destacam como primordial a atitude do professor diante do uso das
TIC no ensino. Conforme apontam os autores, para que ocorra a incorporação de TIC nas práticas
pedagógicas, será necessária uma modificação na forma como o docente ministra suas aulas. E esta
mudança não está condicionada apenas ao conhecimento do conte�do, das estratégias pedagógicas e
da tecnologia, mas depende também das crenças que cada docente possui (WOZNEY,
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VENKATESH e ABRAMI, 2006). Bandura (1986, 1977) afirma que as crenças de autoeficácia são
constituídas por quatro fontes de informação: i) experiência direta (vivenciada diretamente pelo
indivíduo); ii) experiência vicária (obtida a partir da observação de outras pessoas executando uma
tarefa); iii) persuasão verbal (é o convencimento de outra pessoa sobre a sua capacidade em realizar
uma tarefa); e iv) estado fisiológico ou emocional (como cansaço, ansiedade, estresse e outros).
Com base nos resultados de diferentes pesquisas empíricas, percebemos que essas quatro fontes
influenciam também a forma como se desenvolve a autoeficácia computacional docente. Em
particular, a experiência direta e a experiência vicária aparecem como fatores importantes para o
professor desenvolver uma confiança em seu uso pedagógico de TIC, e conseguir modificar suas
práticas (PISCHETOLA et al., 2019; SANTOS, 2019; SANTOS e PISCHETOLA, 2020).
A TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO
A Teoria da Autodeterminação (TAD) foi criada por Deci e colaboradores (DECI e RYAN,
1985; RYAN, CONNELL e DECI, 1985) e afirma que os indivíduos possuem uma tendência inata
para aprender, buscar desafios e dominar novas habilidades. Essa teoria enfoca a autopercepção e
reconhece três necessidades psicológicas inatas e básicas: i) competência (refere-se a como o sujeito
se percebe capaz de executar a tarefa, obtendo sucesso nela); ii) pertencimento - relacionamento ou
parentesco - (diz respeito ao quanto as pessoas se engajam nas tarefas e ações quando se percebem
pertencentes ao contexto em que elas se desenrolam); e iii) autonomia (refere-se ao quanto o sujeito
se percebe agindo por vontade própria), cuja satisfação dá ao ser humano bem-estar. E a frustração
ou negação dessas necessidades pode levar, inclusive, ao desenvolvimento de psicopatologias
(DECI e RYAN, 2000a).
A literatura afirma que a motivação humana se divide em dois tipos: intrínseca e extrínseca.
Sendo, a primeira autônoma, espontânea, pautada na iniciativa própria e na satisfação, resultando
em criatividade, persistência e melhores desempenhos, enquanto a segunda é baseada em valores
externos, necessita da internalização das regras, de um reconhecimento social ou de recompensas
materiais (DECI e RYAN, 1996; DECI e RYAN, 2000a).
A TAD vislumbra a motivação humana dentro de um continuum, que vai desde uma total
falta de vontade para iniciar uma ação (desmotivação) passando por vários níveis de motivação
extrínseca: i) regulação externa (o sujeito se envolve na tarefa apenas por pressões externas), ii)
introjetada (o sujeito se envolve na tarefa porque reconhece razões para isso, mas não é por prazer),
iii) identificada (o sujeito se envolve na tarefa porque identifica sua importância a partir do discurso
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social) e iv) integrada (o sujeito se envolve com a tarefa porque as pressões externas informam a ele
sobre a importância dela e isso o estimula a desenvolvê-la com prazer, por vontade própria)
chegando à motivação intrínseca, quando o sujeito age de forma autônoma, por vontade própria,
pelo prazer ou satisfação da ação em si.
Esse continuum não é um “caminho” percorrido pelo sujeito, mas um marco de
possibilidades, pois, diferentes ações podem situá-lo em determinado ponto do continuum. O nível
de motivação varia de acordo com a circunstância, o ambiente e a importância que o sujeito dá a
cada ação. Bzuneck (2009b) afirma que a motivação dos alunos “esbarra” na motivação do
professor, podendo este, em suas práticas, contribuir para que os sujeitos se movam de um para
outro extremos desse continuum, e, garante ainda que boa parte das ações pedagógicas estimulam
muito mais a motivação extrínseca que a intrínseca.
Sendo assim, a crença e a confiança do professor em adotar uma determinada estratégia
pedagógica é conhecida como “estilo motivacional” (REEVE et al., 1999). Este conceito abrange
duas dimensões: a personalidade do docente (autoritária ou dialógica) e as habilidades adquiridas na
carreira profissional (empatia e domínio da linguagem) e pode ser influenciado, também por fatores
sociocontextuais (GUIMARÃES e BORUCHOVITCH, 2004; PISCHETOLA, 2016).
A IMPORTÂNCIA DAS LENTES INVESTIGATIVAS PARA A PRÁTICA DOCENTE
Como mencionamos no início desse artigo, compreender a lógica e a origem do
conhecimento escolar é fator importante para a prática docente, pois consiste no primeiro passo em
direção a uma mudança na didática (LOPES, 1999; MOREIRA & CANDAU, 2007), mas há outras
questões também relevantes. De acordo com Perrenoud (2001), para ensinar o docente precisa
dominar os "saberes a ensinar" que são conhecimentos ligados as visões de mundo e orientam as
ações dos indivíduos.
Tardif (2002; 2013) afirma que os professores para desenvolver o exercício da docência
utilizam os saberes profissionais, isto é, saberes que provêm da prática, que servem para resolver
problemas e refletem o saber-fazer e o saber-ser porque englobam conhecimentos, habilidades,
competências e atitudes de cada docente, influenciados por suas respectivas realidades pessoais e
profissionais. Entendemos que esses saberes se relacionam à forma como a crença de Autoeficácia
entende o desenvolvimento de autoconfiança do professor, advinda de sua experiência profissional.
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Como ensinar é uma capacidade empática e relacional exercida pelo professor, ou seja,
consiste na sua capacidade de se colocar no lugar do outro e se preocupar como este outro aprende
(MACEDO, 2005), o professor, para conseguir tal feito, necessita da reflexão para compreender a
forma como se ensina e como se aprende (SCHON, 1995, 2000; BORUCHOVITCH, 2014). Para
ensinar o professor precisa mobilizar diversos elementos como por exemplo, conhecimento
científico, saberes da experiência, seu próprio conhecimento empírico, assim como dos seus alunos,
além dos seus próprios valores, opiniões, regras, motivações e crenças.
Segundo Roldão (2007, p. 101), “o professor não é aquele que sabe”, ou seja, aquele sujeito
que detém o conhecimento científico para si, “mas aquele que sabe ensinar” utilizando distintos
meios pedagógicos para promover a aprendizagem dos seus alunos. Objetivando atingir este
professor mencionado por Roldão (2007), o profissional precisa confiar na sua capacidade para
ensinar (autoeficácia), na sua própria motivação para executar tal atividade e na autorreflexão.
Sendo assim, a relação entre as percepções de confiança e a motivação dos professores pode
representar determinantes importantes para o desenvolvimento de práticas com o emprego das TIC
e influenciar positivamente o processo de ensino-aprendizagem. E a reflexão permite que o docente
enxergue que ele ocupa ao mesmo tempo duas posições: estudante e professor, já que aprender a
ensinar é um exercício contínuo da prática docente (SADALLA et al.,, 2002; ZACHARIA, 2003;
THOMPSON et al., 2006; CHEN, 2008; BUSTOS NAVARRETE, 2012; ZAMBON et al., 2012).
Ao realizar um estudo sobre autoeficácia é importante notar que os professores desenvolvem
crenças sobre si próprios como docentes, sobre suas competências, habilidades e até capacidades
para ensinar questionando se são bons ou maus docentes, já que ora apresentam dúvidas, ora
certezas sobre a melhor didática para ensinar um determinado assunto (MARTINELLI e SASSI,
2010).
A partir do ponto de vista teórico percebemos uma aproximação entre os conceitos de
autoeficácia e motivação, pois, sendo a autoeficácia a confiança na capacidade de desenvolver uma
ação - o indivíduo só realiza uma atividade se ele se sente capaz, a TAD preconiza que o bem-estar
psicológico pode ser alcançado a partir da autodeterminação do comportamento - controle do
sujeito sob suas ações, que seriam intencionais. Assim propomos que sejam utilizadas essas lentes
para investigar a confiança do professor em sua eficácia nos usos de TIC e, a partir dessa confiança,
sua autodeterminação para agir, como se os componentes de uma teoria retroalimentassem o da
outra. Nesse sentido, Pajares e Schunk (2001) sinalizam que autoeficácia elevada fomenta uma
elevada motivação traduzindo-se em mais esforço para realizar uma tarefa, maior persistência
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diante dos desafios, desenvolvimento de estratégias mais eficazes, objetivos de aprendizagem mais
claros e expectativas de resultado.
Desta forma, a crença de autoeficácia computacional docente é uma variável importante para
a compreensão da motivação dos docentes quanto ao uso das TIC, já que influencia os objetivos que
se pretende alcançar, o esforço empregado nas atividades, a persistência nas tarefas mais difíceis e o
enfrentamento do fracasso. Sendo assim, professores com alto nível de autoeficácia para ensinar
com tecnologias tendem a ser mais motivados, despendem mais esforços e persistem em tarefas que
envolvem o uso de tecnologias muito mais que professores com níveis baixos da crença de
autoeficácia computacional docente (ZIMMERMAN, BANDURA e MARTINEZ-PONS, 1992;
ALBION, 1999; ERTMER, 2005; ERTMER e OTTENBREIT-LEFTWICH, 2010).
Da mesma forma, em relação aos alunos, aqueles que se sentem “confortáveis” em suas
turmas, em seu papel de discente, que interagem com os demais colegas, com o meio - incluído aí
as TIC usadas pelos docentes e também com esses, tendem a se sentir mais capazes a agir e o fazem
por vontade própria, entrando em “estado de bem-estar”, tal qual preconiza a TAD.
Assim, o desafio de perceber as TIC como elementos culturais do nosso tempo, capazes de
se integrar no processo de ensino e aprendizagem escolar, levando à produção de conhecimento é
posto para todos os docentes, podendo a autoeficácia, assim como a autoeficácia computacional
docente e a TAD iluminarem as reflexões que se fazem necessárias a ponto dos docentes, de forma
específica e pessoal, descobrirem não apenas novos “caminhos” em suas práticas, mas, talvez,
novos modos de “caminhar”, fazendo com que a ação docente influencie de forma positiva a
atuação discente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho contribui para as discussões sobre a integração das TICs ao exercício da
docência a partir de um olhar diferenciado baseado em constructos psicológicos de extrema
relevância para compreender o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem.
Se há um jogo de empurra pela responsabilização dos resultados questionáveis da escola –
que envolve necessariamente o domínio do conhecimento pelo estudante e a prática docente – onde
alunos e professores se culpam mutuamente, o fortalecimento das crenças de autoeficácia dos
docentes poderia ser o ponto de partida para sua maior motivação, com maior autonomia na escolha
das estratégias didáticas que pudessem oferecer a possibilidade de autodeterminação dos alunos,
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incluindo aí o uso de TIC. Não que isso seja um imperativo ou algo que possa garantir a motivação
dos alunos, mas como elementos culturais do nosso tempo.
Uma ligação possível entre as crenças de autoeficácia e a TAD seria usar ambas as lentes
investigativas para averiguar se uma pessoa com elevado nível de autoeficácia poderia sentir-se
autônoma para agir por vontade própria, iniciando uma ação, sentindo-se competente para levá-la a
cabo, com percepção de pertença e valorização dentro do contexto acadêmico, atendendo assim a
satisfação das necessidades psicológicas básicas essenciais para a autodeterminação.
Guimarães; Bzuneck; Boruchovitch (2010) afirmam que estudos sobre motivação no Brasil
tem se desenvolvido com qualidade, mas muito mais em relação aos alunos que aos professores,
pois “pouca atenção é dispensada para o professor no contexto da motivação para a aprendizagem
escolar” (p. 92). Apresentam ainda instrumentos de coleta de dados para avaliação da motivação em
maior número para o ensino fundamental e superior que para o ensino médio, etapa da educação
básica menos estudada pela academia.
Assim, sugerimos que pesquisadores se dediquem à elaboração de instrumentos voltados
para a investigação da motivação dos docentes, tomando como subsídio as crenças de autoeficácia e
a TAD, principalmente em relação aos usos das TIC, dada a necessidade de se compreender melhor
fatores que possam interferir positiva ou negativamente no processo de ensino-aprendizagem.
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Resumo
Este ensaio teórico aborda uma questão considerada relevante no contexto da sociedade
contemporânea: a inserção de tecnologias digitais no processo de educação escolar e as práticas
docentes a ela relacionadas. Pois, apesar do movimento de incorporação das Tecnologias da
Informação e comunicação (TIC) nas escolas brasileiras nas últimas décadas, não houve significativas
melhorias no processo de ensino, tampouco o alcance de melhores resultados de aprendizagem. Talvez
isso se deva a uma crença equivocada de que a presença das TIC possa isoladamente promover efetivas
mudanças no processo educativo escolar. Objetiva-se um debate teórico sobre dois componentes
psicológicos, a crença de Autoeficácia computacional docente (ACD) e a Teoria da autodeterminação
(TAD), vislumbrando possíveis relações que se estabelecem entre estas e as práticas docentes com o
uso de TIC. Se há um jogo de empurra pela responsabilização dos resultados questionáveis da escola,
onde alunos e professores se culpam mutuamente, o fortalecimento das crenças de autoeficácia dos
docentes poderia ser o ponto de partida para sua maior motivação, com maior autonomia na escolha
das estratégias didáticas que pudessem oferecer a possibilidade de autodeterminação dos alunos,
incluindo aí o uso de TIC como elementos culturais do nosso tempo. Sugere-se usar esses constructos
psicológicos como lentes investigativas para averiguar se uma pessoa com elevado nível de autoeficácia
poderia sentir-se autônoma para agir por vontade própria, iniciando uma ação, sentindo-se competente
para levá-la a cabo, com percepção de pertença e valorização dentro do contexto acadêmico, atendendo
assim a satisfação das necessidades psicológicas básicas essenciais para a autodeterminação.
Palavras-chave: Crença da Autoeficácia Computacional Docente; Teoria da autodeterminação;
conhecimento escolar; TIC.
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INTRODUÇÃO
A construção do sentimento de infância foi, durante muitos séculos, despercebido, sufocado,
chegando mesmo a não existir. O historiador Philippe Aries, em sua obra História Social da Criança
e da Família, publicada em 1960, indica o surgimento da noção de infância apenas no século XVII,
junto com as transformações que começam a se processar na transição para a sociedade moderna.
Na história da construção do sentimento de infância, retratada pelo autor, o conceito ou a ideia que
se tem da infância foi sendo historicamente construída. A criança, por muito tempo, não foi vista
como um ser em desenvolvimento, com características e necessidades próprias, mas sim como um
adulto em miniatura: na sua maneira de vestir-se, na participação ativa em reuniões, festas e danças.
Sua trajetória é marcada pela discriminação, marginalização e exploração, sendo vista como ser
produtivo e substituível com função utilitária. A ausência do sentimento de infância dentro das
sociedades tradicionais se deu até o momento em que a família passa a se preocupar com a
educação da criança. É a partir daí que nas sociedades modernas a infância (emergente) ganha um
novo lugar, inclusive expressa pela escolarização das novas gerações proposta pelos Estados
Modernos (VARELA; ALVAREZ-URIA, 1992).
No Brasil, a educação teve seu marco enquanto pensamento pedagógico com a chegada dos
jesuítas, desenvolvendo seu projeto de caráter religioso, no intuito de educar a criança para a
submissão e disciplina. Mais tarde, acrescentou ao cunho religioso a assistência humanista,
entendendo a criança como um ente a ser formado como um tipo específico de futuro adulto,
imprimindo-lhe relações de cuidado (higiene) e saúde, além da temência a Deus como práticas ao
longo da vida. É com base nesses princípios que surgem as creches para cuidar de crianças (pobres),
as quais as mães trabalhavam fora de casa (VARELA; ALVAREZ-URIA, 1992). Logo surgiriam os
jardins de infância destinados aos filhos da alta sociedade para que as mães pudessem dedicar-se às
prendas domésticas (SILVA; FRANCISCHINI, 2012).
Segundo Daros e Paludo (2012), ao longo do século XX, o deslocamento da mulher (em
todas as classes sociais) do lar para o mercado de trabalho fez com que houvesse um movimento de
responsabilização escolar com a infância. Infelizmente, o Brasil dará corpo a uma legislação mais
robusta para Educação Infantil apenas na Constituição Federal em 1988, com o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, o qual
prevê a Educação Infantil como parte da Educação Básica, tendo por finalidade promover o
desenvolvimento integral da criança.
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A criança na atualidade passa a ser vista como uma cidadã de direitos – direito ao cuidado,
ao brinquedo e à brincadeira. Brincar é direito constitucional da criança, sendo prazeroso e
estimulando as potencialidades da criança. Assim entendido, tornou-se um dos eixos norteadores do
trabalho com a Educação Infantil (BRASIL, 2010). Diante disso, o brincar na Educação Infantil
passa a ter um papel fundamental para o desenvolvimento nos diferentes contextos de acordo com a
cultura em que a criança está inserida. Segundo Silva e Santos (2009), desde bebê o ato de brincar
está presente. Durante toda a infância a brincadeira se destaca, uma vez que é por meio dela que a
criança significa e ressignifica o mundo, constituindo suas práticas culturais. Se a brincadeira e o
brinquedo são direitos da criança, a escola deve possibilitar o acesso de forma mais autônoma aos
materiais e recursos, pois propiciam seu desenvolvimento a partir da afetividade, do
desenvolvimento do corpo, do movimento, da representação e do enfrentamento das frustrações e
de situações diversas.
Os brinquedos e as brincadeiras passam a ser parceiros silenciosos que desafiam a criança,
possibilitando descobertas e estimulando a auto expressão. No caminho de possibilitar descobertas e
estímulos, o educador e a escola são fundamentais ao disponibilizarem tempos e espaços para os
brinquedos e as brincadeiras, promovendo o desenvolvimento infantil dentro da instituição escolar.
Oliveira (2001) relembrou Vygotsky, que sugeriu que é o social que vai decodificando a
realidade para a criança, denotando-a e conotando-a segundo suas histórias de vida e sua cultura.
Nesse sentido, as decisões e atribuições de valores por parte das crianças pequenas dependem muito
do que elas absorvem ao seu redor. A visão de mundo deixa de partir de um único foco,
centralizado em si mesmo, passando a expandir para outros pontos de vista. Brincar em conjunto
portanto vem a ser uma importante experiência de socialização, considerando também que a
inteligência é essencialmente interativa. Ela só se expande, agiliza e flexibiliza no contato afetivo e
efetivo com o outro. Dessa maneira, como veremos a seguir, o uso combinado dos brinquedos e das
brincadeiras, a interação social e o uso das tecnologias, propiciam às crianças o desenvolvimento da
aprendizagem, unindo o conhecimento, a diversão e o lazer, fazendo com que adquiram novos
conhecimentos e aprimorem o que já aprenderam em suas diferentes fases da vida.
A INFÂNCIA E AS NOVAS TECNOLOGIAS
A infância não se modifica sozinha. Suas mudanças perpassam as relações e os grupos
sociais: família, igreja, comunidade (dentre outros) em que a criança estão inseridas. Apesar de
algumas divergências sobre o uso das TIC’s e seus benefícios, as crianças vêm para a escola cada
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dia mais conectadas. Além da família e da escola, seus primeiros grupos sociais, as crianças
recebem uma grande quantidade de informações pela mídia. Segundo Veen e Vrakking (2009, p.
73), o ser humano, por toda a sua vida, é “por natureza uma criatura que investiga – não
simplesmente aceita e convive com o que está diante de si; busca novas coisas, novas oportunidades
e maneiras de melhorar sua vida”. Contudo, é importante sabermos que as crianças na Educação
Infantil são críticas e, por ventura, podem trazer suas experiências com o uso das tecnologias. Isso
precisa ser levado em consideração pelos educadores, já que as TIC’s têm deixado cada dia as
pessoas mais conectadas e as relações sociais acontecem também nos mundos digitais.
Contudo, o uso das TIC’s na Educação Infantil não substitui o professor e os processos de
ensino e aprendizagem por ele trabalhados. O seu papel continua essencial para a escolarização e
formação da criança. Von Staa (2011, p. 45) faz um alerta:
voltemos nossa atenção, portanto, às crianças, elas lidam muito bem com a tecnologia,
têm pressa e consideram evidente que o mundo seja colorido e dinâmico. Isso não
significa, contudo, que elas saibam aquilo que têm que aprender na Educação Infantil,
ou seja, continuam precisando – e muito – da escola para construir sua identidade,
autonomia, desenvolver a coordenação motora, construir valores de respeito e
cooperação, conhecer o mundo letrado, perceber e experimentar, expressar-se e ter
acesso à cultura, entre muitos outros objetivos absolutamente relevantes.

O uso das TIC’s na Educação Infantil, como em qualquer outra fase educacional, requer
cuidados importantes. A tecnologia deve ser adequada à faixa etária, para que a criança possa
explorar, interagir e/ou criar. Com efeito, relativamente à questão do desenvolvimento e da
utilização das TIC’s, a generalidade das posições assumidas e corroboradas pela neurociências
consideram que antes dos 3 anos o uso dos computadores, celulares e tabletes não se adequam às
necessidades do desenvolvimento das crianças. Nessa perspectiva entende-se que nessa fase a
aprendizagem é guiada essencialmente pela atividade sensorial e motora. Outra questão importante
refere-se ao tempo que crianças ficam expostas as TIC’s, designadamente nos contextos familiares.
Há pesquisas mostrando que o aumento de distúrbios físicos, psicológicos e comportamentais estão
relacionados ao seu uso excessivo, afetando no desenvolvimento dos sistemas sensoriais, resultando
em atrasos na obtenção dos marcos do desenvolvimento infantil. Por outro lado, há grandes
benefícios no uso de certos aplicativos interativos que podem ajudar durante o processo de
aprendizado, e até mesmo em outros aspectos mais relacionados ao desenvolvimento pessoal
(FARIA, 2011; FALCÃO, 2015).
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As Diretrizes Curriculares Nacionais e o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (RCNEI) já apontavam para o uso das tecnologias na Educação Infantil.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) pontua como competências gerais da
Educação Básica:
compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva (p. 9).

E mais especificamente em relação a Educação Infantil, aponta como direitos de
aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil:
explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções,
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e
fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia (p. 38).

Dentre os desafios encontrados para que o uso efetivo das tecnologias aconteça está o pouco
conhecimento tecnológico dos educadores e a ausência de uma cultura digital frente à utilização
pedagógica dos recursos disponíveis. As tecnologias nunca devem ser utilizadas como passatempo
ou distração para o grupo de crianças na Educação Infantil. É preciso ter objetivos e metas quando
se trabalha com as TIC’s, devendo-se levar em conta a importância do planejamento e da mediação
do professor. As experiências de integração demonstram que o uso das TIC’s não diminui o uso dos
materiais tradicionais, nem a procura de outras atividades e deve ser vista como um entre muitos
outros recursos à disposição das crianças, sendo utilizado por períodos de tempo aproximados aos
dispendidos noutras atividades.
As escolas de programação e robótica já são uma realidade no Brasil, apresentando-se na
atualidade como um mercado rentável e próspero. Tendo em vista que as escolas regulares ainda
não têm esses conhecimentos como obrigatórios em seus currículos, essas escolas se auto intitulam
como o novo inglês – em uma alusão ao mesmo “boom” ocorrido depois da segunda metade do
século XX em relação as escolas de línguas. Sob o discurso que não basta apenas saber usar os
dispositivos digitais e a internet, mas também que é essencial saber programar em um futuro cada
vez mais digital – tem surgido na última década uma série de escolas particulares de programação e
robótica voltadas para o público infantil. Apresentando uma proposta de ensino lúdico aliado aos
conhecimentos de programação, essa nova modalidade de ensino tem atraído famílias atentas ao
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fato de que as crianças não devem apenas consumir tecnologia, mas também pensar a sua produção.
São escolas que oferecem de cursos básicos a aulas mais específicas de desenvolvimento de
jogos/games e aplicativos, robótica (com drones), programação de computadores, minecraft,
youtuber, com foco nas crianças a partir de 5 anos, mas também com cursos para adultos e para a
terceira idade.
CONCLUSÕES
A principal contribuição deste trabalho foi refletir sobre o uso e a aplicação das TIC’s na
Educação Infantil, sendo possível perceber que ainda há um caminho a percorrer para que
professores e profissionais da educação compreendam de forma consistente que o seu uso na
infância pode e deve se dar por intermédio dos processos do brincar, nos quais a criança explora,
vivencia, experimenta diferentes possibilidades. É fato que a infância teve transformações em seus
aspectos quanto ao acesso à escola infantil, garantida por lei. Diante disso, a legislação prevê que
todo o trabalho com as crianças pequenas seja realizado a partir de dois eixos norteadores:
brincadeira e interação, garantido, entre outras, experiências com instrumentos midiáticos e
tecnológicos. Ainda, é importante ressaltar que, embora se constitua em um estudo inicial, novas
possibilidades e experiências são oportunizadas pelas escolas de programação e robótica às crianças
e podem vir a ser elementos fundamentais no que se refere ao uso e aplicação das TIC’s no
processo de ensino e aprendizagem, no qual almejamos que possam servir como fonte de pesquisa
para outros pesquisadores e estudiosos da área.
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Resumo
O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento que busca entender as relações entre
Educação Infantil e as tecnologias digitais na contemporaneidade. Foi com a Constituição Federal em
1988, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em 1996, que a Educação Infantil é reconhecida como parte da Educação Básica e
que sua finalidade passa a ser a de promover o desenvolvimento integral da criança. Para tanto, o
brincar na Educação Infantil passa a ter um papel fundamental no desenvolvimento, pois está presente
em diferentes contextos de acordo com a cultura em que a criança está inserida. A partir de então,
vários temas são colocados em debate, inclusive o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC’s) na educação. A criança aprende brincando, explorando, interagindo com o mundo (também
digital). Cada vez mais, cabe aos profissionais da educação, observar, avaliar e possibilitar o acesso às
diferentes mídias para o desenvolvimento da criança. Considerando a concepção de infância, de
Educação Infantil, a importância do brincar e o crescimento da utilização e aplicação das TIC’s nos
contextos educacionais, propõe-se com o presente trabalho uma discussão em torno de sua utilização
em favor das crianças que se encontram no período da Educação Infantil, oportunizando promover
reflexões quanto ao uso de tecnologias nessa etapa de ensino e em torno do crescimento de uma nova
modalidade de ensino que está surgindo com as escolas de programação e robótica, compreendendo o
papel fundamental da brincadeira e ludicidade na infância.
Palavras-chave: Infância. Brincar. Educação Infantil. Aplicação das TIC’s.
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INTRODUÇÃO
A motivação dessa pesquisa se dá pela necessidade de investigar as tecnologias digitais
utilizadas na escola, as possibilidades de interface com a educação matemática e suas
representações sociais no contexto da escola, que se constitui enquanto um microcosmo da
sociedade inserida na pluralidade cultural do cotidiano.
Os estudos sobre representações sociais nos remetem a um conjunto de conceitos, de
explicações originadas na vida cotidiana, que consistem em buscar conhecer o modo como um
grupo humano constrói um conjunto de saberes que expressam a identidade de um grupo social, as
representações que ele forma, e principalmente o conjunto de códigos culturais que definem, em
cada momento histórico, as regras de uma comunidade. Essas, por serem dinâmicas, levam os
indivíduos a produzir comportamentos e interações com o seu espaço e tempo, ações que
modificam o meio ao mesmo tempo em que são modificadas constante e dialeticamente
(MOSCOVICI, 2003). O cotidiano, construído a partir da interação do ser humano com o mundo,
na teoria histórico-cultural, se constitui mediante o processo de humanização ou de formação das
qualidades humanas resultantes de sua relação mediada por experiências e sentidos vivenciados em
contextos específicos, inseridos em determinada classe social e cultural. Desse modo, mediada pelas
mediações e significados construídos coletivamente, a humanização é eminentemente um processo
de educação e de comunicação entre os seres humanos (TEIXEIRA, 2015).
O processo de comunicação que se desenvolve nos grupos sociais oferece variadas
interpretações e significados, assim, representações sociais derivadas de um contexto social
permeado de suas raízes culturais e históricas, mediadas por tecnologias, entendidas enquanto
produto da ação humana no contexto da sociedade e da cultura, e a compreensão sobre as teorias
das representações sociais dos alunos e professores abrem possibilidades de reflexão sobre a
educação na sociedade, caminho mais promissor às práticas educativas. As teorias das
representações sociais são elementos simbólicos que as pessoas utilizam para se expressarem, se
comunicarem, e o ato de educar alimenta esse ciclo (BERNADINO, 2015).
Lévy (2005, p. 13), em seu livro “Cibercultura”, aponta que Albert Einsten declarou numa
entrevista nos anos 50, que três grandes bombas haviam explodido durante o século XX: a bomba
demográfica, a bomba atômica e a bomba das telecomunicações, a qual Roy Ascott - pioneiros e
principais teóricos da arte em rede - de “segundo dilúvio”: o das informações - “dilúvio por contada
natureza exponencial, explosiva e caótica de seu crescimento”. Esse dilúvio informacional tende a
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se manter, visto que estamos vivendo a abertura de novos espaços de comunicação, produção e
difusão de informações. Diante desse enquadre, cabe a nós explorar as potencialidades mais
positivas deste espaço que se estende para os planos econômico, político, cultural, e humano. A
verdadeira questão está em reconhecer as mudanças qualitativas na relação humano e meio
ambiente, o ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação para a vida
social e cultural. Dessa forma seremos capazes de desenvolver as novas tecnologias dentro de uma
perspectiva humanista. Se faz necessário entende-la como uma nova condição, que nos interpela
com a necessidade de aprendermos e ensinarmos as novas gerações a navegar nesse oceano, e
mediante a ação humana organizar e refletir a ordem de um mundo que está por vir. (LÉVY, 2005).
Sob esse processo de educação, vamos salientar que a educação matemática passa por um
processo que acompanha a evolução humana e ganha outros contornos, de acordo com as
necessidades surgidas ao longo do tempo. A matemática tem sido muito importante para o
desenvolvimento tecnológico computacional, os estudos sobre a teoria dos números, os números
binários, ou números booleanos, e vários outros temas e conceitos matemáticos que são utilizados
na base da área da computação e da expansão das redes.
Nos anos 80, num horizonte contemporâneo da multimídia, a informática perdeu seu status
de técnica voltada mais diretamente para o setor industrial para fundir-se com as telecomunicações,
ampliando-se para processos de editoração, o cinema e a televisão, a digitalização na produção e
gravação das músicas. Influenciou as novas formas de mensagens interativas, a “invasão” dos
vídeos games, nos anos 90. Com a invenção do computador pessoal e o surgimento das tecnologias
digitais, cresceu um novo espaço para comunicação, sociabilização, organização e transação; um
novo mercado da informação e do conhecimento - o computador não é mais um centro, é um nó,
um terminal, um componente da rede universal (LÉVY, 2005), e assim, as discussões sobre essa
área do conhecimento são perpassadas pela evolução da tecnologia na sociedade que, atualmente,
são muito influenciadas pelas estruturas de informação e comunicação.
Segundo Lévy (1993), a evolução histórica da humanidade caminhou em conjunto com a
tecnologia. O autor usa o termo “tecnologias da inteligência” para discutir a questão por simulação
e destaca três tipos de tecnologias que se relacionam com o conhecimento: a oralidade, a escrita e a
memória. Assim, lápis e papel são considerados tecnologias que estendem a memória. E hoje, com
o grande avanço da informática, podemos destacar que os computadores são mídias
complementares que potencializam esse processo. O uso das tecnologias digitais como qualquer
processo educacional deve sempre privilegiar os objetivos traçados, tomando o cuidado para que
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seu uso não seja feito de forma incorreta se tornando uma ferramenta obsoleta e sem adequação
dentro do processo de ensino e aprendizagem (CYSNEIROS, 1999), também se deve fazer uso de
uma didática e metodologia que sejam significativas. Assim, compreender esse processo é
fundamental e importante para a pesquisa.
METODOLOGIA
A pesquisa realizou revisão de literatura e trabalho campo. As análises bibliográficas são de
pesquisas contemporâneas sobre como as tecnologias se repercutem na prática profissional dos
professores, provocando modificações. O locus da pesquisa de campo é uma escola da rede
municipal de Niterói, RJ. Essa foi escolhida devido ao fato de que nela estava em curso o projeto de
Robótica Educacional, que despertou um interesse no grupo como um terreno fértil para o estudo de
tecnologias e os processos educativos. Os participantes primários são alunos do Ensino
Fundamental. São participantes secundários professores, gestores, funcionários e pais de alunos da
escola pesquisada.
A pesquisa é de cunho etnográfico, que envolve a investigação no sentido de se buscar
captar do cotidiano da escola as vivências, interações e os significados que emergem das redes de
relações que constituem a dinâmica da sala de aula. A pesquisa ocorre numa escola, dentro da sala
de aula, incluído dentro da rotina escolar, possibilitando um momento para observar as interações
que circundam e envolvem o aluno, o interesse pela escola a fim de ampliar a compreensão sobre a
realidade na qual se insere. Entendemos que a formação de sua identidade como aluno preconiza
uma formação para além dos conteúdos escolares, no sentido de formar o aluno-cidadão,
preparando-o para lidar e conviver na sociedade atual. A relação entre a representação social da
escola e autorrepresentação é explicitada pela reflexividade do aluno a partir dos significados que
emergem no contexto escolar. (ALVES, 2012).
Os aspectos ligados à metodologia são oriundos da Teoria das Representações Sociais
(MOSCOVICI, 2003; ABRIC, 2000) e da etnografia de sala de aula (MATTOS, 2001; ERICKSON,
2004). Os procedimentos metodológicos incluem: aplicação de questionário de evocação livre (para
captação da estrutura da representação social), observação participante, entrevista etnográfica,
grupo focal, gravações de áudio e vídeo das atividades realizadas em aula, em sala de recursos
audiovisuais e em laboratórios de informática da escola, além de análises crítico-reflexivas sobre:
internet, redes sociais, e-books, lousa interativa, ipads, tablets e outras ferramentas digitais
interativas usadas pelos participantes, seja no ambiente escolar ou no seu dia-a-dia.
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RESULTADOS PARCIAIS
Juntamente às aulas expositivas, os alunos pesquisados participaram de um projeto de
Robótica Educacional, que chegou como forma de auxílio na educação para introdução às
tecnologias digitais e dinamização dos conteúdos escolares. A proposta das oficinas de robótica
desenvolvidas na escola iniciou-se com a possibilidade de compreensão do funcionamento de um
motor. Nesse contexto, podem ser desenvolvidos com os alunos conhecimentos referentes ao
desenvolvimento industrial brasileiro,

a chegada de rádios, televisores, até se chegar à

compreensão do papel das novas tecnologias que nos circundam: os computadores, que trabalham
internamente com dois níveis de tensão, entendendo que sistema de numeração que codifica e
descodifica as informações é o sistema binário - um sistema de numeração posicional em que todas
as quantidades se representam com base em dois números, matematicamente traduzidas como 0 e 1.
Entendendo a linguagem matemática como importante nesse processo, a escola utilizou softwares
que introduziram assuntos do conteúdo curricular que potencializaram e dialogaram com esse
conhecimento.
Os alunos construíram um robô de materiais reutilizáveis, se familiarizaram com motor de
8v, com pilhas (eletrodos e eletrólito) e fios (energia elétrica); utilizaram um programa
computacional

de

edição

de

imagens,

e

um

outro

de

animação

gráfica.

Estudos sobre geometria, simetria, unidades de medida, razão e proporção, plano de coordenadas
cartesianas, linguagem

de programação, dentre outros, foram significados durante o

desenvolvimento das atividades.
Durante o processo, os alunos identificaram os conhecimentos como meios para
compreender e transformar o mundo à sua volta; demonstraram estar estimulados, interessados;
demonstraram curiosidade e, ao longo das oficinas, desenvolveram a capacidade para resolver
problemas que surgiam durante a realização das atividades, tal como a necessidade de reconstruir
um robô que havia se perdido, a busca pela construção e reconstrução de peças, com material de
sucata, que serviriam como engrenagens ou que serviriam como a parte estrutural do protótipo.
O desenvolvimento das atividades demonstraram que a articulação entre os conteúdos
escolares e as possibilidades que as tecnologias digitais apresentam potencializam que os alunos
selecionem, organizem e produzem informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las
criticamente;

Resolvam

situações-problema,

sabendo

validar

estratégias

e

resultados,

desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como dedução, indução, intuição, analogia,
estimativa, utilizando conceitos e técnicas, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis;
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Comunicam-se, descrevem, representam e apresentam resultados com precisão e argumentam sobre
suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes
representações sociais; Estabelecem conexões entre temas de diferentes campos e entre esses temas
e conhecimentos de outras áreas curriculares; sentem-se seguros da própria capacidade de construir
conhecimentos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções; Interagem com
seus colegas de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções para problemas
propostos, identificando aspectos consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.
CONCLUSÕES
A partir dos dados e resultados apresentados nesse trabalho, pretende-se buscar caminhos
para compreender as mudanças contemporâneas que acercam a sociedade e a escola, em especial
sob o aspecto tecnológico digital, passando por um retorno reflexivo sobre essas transformações na
relação entre o homem e o meio. A dificuldade de analisar concretamente as implicações sociais e
culturais das tecnologias na atualidade é inerente ao processo constante de mudança constante que
vivenciamos no contexto da cibercultura e do ciberespaço. (LÉVY, 2005).
O processo de pesquisa, que se encontra em andamento, ainda aponta fatores relevantes para
análise e estudo, tal como a estrutura das representações sociais dos alunos, a tematização dos dados
e a conclusão do processo de análise. Contudo, os elementos apontados refletem o panorama de se
compreender as relações entre as tecnologias digitais, as possibilidades de interface com a educação
matemática e suas representações sociais no contexto escolar.
Tendo em vista esse horizonte, é importante refletir sobre o advento da tecnologia digital na
contemporaneidade enquanto elemento fundamental de construção de um novo paradigma de
educação matemática, que priorize uma perspectiva criativa e colaborativa, de organização
horizontal de aprendizagem em rede, mantendo-se enquanto estratégia potencialmente positiva no
trabalho integrado entre educador e educando.
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Resumo
A pesquisa é realizada em uma escola municipal de Niterói – RJ, com alunos do ensino fundamental,
sendo pautada nos estudos da Teoria das Representações Sociais. A descrição densa e observação
participante são os principais instrumentos metodológicos empregados. São investigados os saberes
populares e do senso comum, elaborados e partilhados coletivamente no cotidiano escolar em diálogo
com o contexto tecnológico e midiático no qual a sociedade se insere na atualidade, com enfoque de se
investigar elementos da realidade sobre a educação matemática e os processos de ensino-aprendizagem
ocorridos da escola. Para tal, dá-se destaque às vozes dos alunos e aos acontecimentos no cotidiano
escolar, compreendendo-se essas como pistas imprescindíveis à investigação. Nesse trabalho, em
especial, enfocamos a disciplina de matemática, intermediada pelas representações que constroem e se
refletem na relação professor -aluno, aluno-aluno e aluno-escola. Ao longo da pesquisa os alunos
participaram de um projeto de Robótica Educacional, que introduz aos alunos a programação em
arduíno e o manuseio de motores simples, utilizando-se materiais recicláveis, o que por sua veznvolveu
demandas interdisciplinares e desvelou conexões possíveis pelos alunos com o uso de tecnologias
digitais. O estudo mostra a perspectiva das representações que os alunos formam da escola, sua
interface com a influência das tecnologias digitais no contexto atual e com os conteúdos matemáticos
sob pontos de referência e objetivos diversos. A compreensão sobre esses aspectos aponta caminhos
que abrem novos horizontes para a relação entre a escola, a educação matemática e a inserção das
mídias e das tecnologias digitais na educação.
Palavras-chave: Representações Sociais; Tecnologias Digitais; Educação Matemática.
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INTRODUÇÃO
Diversas são as transformações da sociedade resultantes dos avanços constantes da
tecnologia. Mesmo com os impactos que tem gerado, sua definição enquanto área possui diferentes
abordagens, Cupani (2004) ao estudar os enfoques filosóficos da temática descreve três
perspectivas: analítica, fenomenológica e crítica.
Em uma perspectiva analítica, utilizando as discussões realizadas por Bunge (1985) o autor
aponta que a tecnologia pode ser compreendida como um campo do conhecimento que se encarrega
de desenhar artefatos e a planificação de sua realização, bem como operação, ajuste e manutenção
tendo por base o conhecimento científico. A definição resumida sobre a tecnologia é a de que ela se
encarrega de estudar cientificamente o artificial, como descrito por Cupani (2004) técnica e
tecnologia são responsáveis por desenvolver artefatos, que não são apenas objetos, mas produtos
que geram mudanças sociais e naturais. Observa-se que para sua construção são necessários
conhecimentos científicos, utilizados na produção de artefatos para a desenvolvimento da
sociedade.
Sob a perspectiva fenomenológica, Borgmann (1984) analisa a tecnologia como um modo
de vida na modernidade, construído artefatos para serem usados, consumidos e descartados, sem
que leve ao desenvolvimento social, ou seja, ela não estaria necessariamente ao serviço da
sociedade e melhoria de vida das pessoas. Nesta corrente, entende-se que a tecnologia ao produzir
diferentes artefatos está principalmente atrelada a questões econômicas.
O positivismo acerca do tema é criticado por Feenberg (2002), que sobre forte influência da
Escola de Frankfurt, discute a importância do caráter sociopolítico da tecnologia. Segundo o autor,
os artefatos e as soluções tecnológicas não correspondem a uma necessidade social comum a todas
as pessoas, mas que atente aos interesses de grupos restritos da sociedade. Desta forma, a tecnologia
tem um papel agravante na manutenção e aprofundamento das desigualdades presentes em nosso
planeta.
Seguindo a mesma ideia, Ramal (2002) descreve que:
O processo de incorporação da tecnologia pode representar um acirramento do
problema da distância entre as classes sociais e, se não houver uma política de
democratização do acesso às ferramentas tecnológicas, podem ser mantidas ou mesmo
intensificadas as situações de exclusão e de dominação que vivemos hoje (RAMAL,
2002, p.66).
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Sobre essa questão cabe refletir que, ao mesmo tempo que a tecnologia pode aumentar as
desigualdades, pode se tornar uma ferramenta para construção de uma condição de vida mais justa
para as pessoas. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017 e instituída pela
Lei 13415/2017, estabelece em uma de suas competências gerais para os anos finais do ensino
fundamental, que os estudantes ao término desta etapa de ensino devem:
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva. (BRASIL, 2017, p. 9)

Como discutido por Kenski (1996), as escolas precisam se aproveitar dos mais variados
recursos tecnológicos que existem, não para reproduzi-los em sala, mas para gerar discussões e
críticas sobre como eles poderiam ser utilizados na construção de conhecimentos significativos
pelos alunos. Buscando também reduzir as desigualdades que essa tecnologia poderia vir a produzir
por não ter sido discutida no ambiente escolar.
Nesta pesquisa, um dos recursos tecnológicos utilizados para realizar essa discussão foi o
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment). Alunos do nono ano dos anos finais do ensino fundamental foram convidados a
participar de uma Sequência Didática intitulada de “Aula nas Nuvens”, que trabalhou conteúdos do
ensino de Ciências para esta etapa de ensino atreladas a discussões sobre a temática da tecnologia.
Com o desenvolvimento da atividade buscou-se responder as seguintes questões: como os
estudantes do ensino fundamental compreender a relação entre ciência e tecnologia? Como essa
relação está inserida no ambiente escolar?
METODOLOGIA
O trabalho, desenvolvido sob os pressupostos teóricos metodológicos da pesquisa qualitativa
(LUDKE e ANDRÉ, 1986), foi dividido em três etapas essenciais: (i) Construção do Ambiente
Virtual de Aprendizagem Moodle; (ii) Formulação de uma Sequência Didática que contemplasse os
conteúdos da disciplina Ciências; (iii) Desenvolvimento das atividades junto aos estudantes,
momento que possibilitou a coleta de dados aqui discutidos.
Os estudantes foram convidados a participar, assim o desenvolvimento de toda atividade
ocorreu no contraturno das aulas regulares em uma Escola Municipal de Educação Básica do
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município de Charqueada/SP e contou com a participação de 13 estudantes do 9° ano dos anos
finais do ensino fundamental. Para garantir o anonimato dos estudantes, seus nomes verdadeiros
foram substituídos por nomes fictícios durante a análise dos dados.
A Sequência Didática intitulada “Aula nas Nuvens” foi organizada buscando contemplar
dois eixos estruturantes: o conceito de tecnologia, sua aplicação na educação e os impactos gerados
na sociedade e; a Estrutura do Átomo, tema presente no currículo do Ensino de Ciências nos anos
finais do ensino fundamental. Esses eixos foram inseridos no Ambiente Virtual de Aprendizagem
Moodle (AVA) conforme pode ser observado na Figura 1.
Figura 1. Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle com a Sequência Didática “Aula nas Nuvens

Fonte: Arquivo dos autores

As atividades presentes no AVA envolviam dois momentos distintos. Nas primeiras aulas
(de 1 a 3), o professor foi responsável por organizar as discussões realizadas com os estudantes,
nesse momento também foram coletados os dados discutidos nesse artigo, principalmente com
relação a compreensão apresentada por eles sobre a relação entre tecnologia e ciência. Nas aulas
quatro a oito os estudantes foram convidados a organizar no AVA os conteúdos relacionados ao
tema “Estrutura do Átomo”, com a intenção de fazê-los utilizar as Tecnologias da Informação e
Comunicação para fins educacionais, ou seja, produzindo conteúdos educativos.
Os dados discutidos são oriundos de um questionário inicial, contendo quatro questões
abertas que os estudantes responderam no próprio ambiente virtual, e a partir da análise do fórum de
discussão, também disponível no AVA, na primeira aula da sequência didática. O questionário
buscava indagar os alunos sobre o conceito e a finalidade da tecnologia, bem como a relação entre
ciência e tecnologia e como ela está presente na escola. Devido a amplitude da pesquisa as duas
primeiras questões do questionário e as discussões realizadas no fórum foram apresentadas na
sétima edição do Congresso Brasileiro de Educação. Neste momento propõe-se discutir, a partir do
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estudo publicado anteriormente (MOURA e BONZANINI, 2019) as duas últimas questões do
questionário inicial da pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A questão a ser analisada é a de número 3 do questionário: Para você qual a relação
existente entre Ciência e Tecnologia? Na perspectiva da maior parte dos estudantes, total de 12, a
ciência se utiliza da tecnologia para se desenvolver. Como apontado por Ricardo et al. (2007) é
comum que as pessoas associem a tecnologia como o resultado da ciência, bem como a ciência
dependeria da tecnologia para se desenvolver, indicando uma visão de ciência aplicada. Essa
situação pode ser observada na resposta do estudante Luís, segundo ele:
“A tecnologia ajuda a ciência em vários aspectos. Se os cientistas forem estudar
alguma bactéria, por exemplo, que não pode ser vista a olho nu, eles usam o
microscópio (tecnologia), ou seja, a ciência precisa da tecnologia para descobrir
novas coisas que não podem ser vistas sem algum aparelho” (Luís, grifo nosso)

Nessa fala é perceptível que o estudante entende a tecnologia como um recurso, um artefato
a ser utilizado pela Ciência, não apresenta uma compreensão que a ciência também produz
tecnologia, por exemplo. Trata de uma concepção limitada ao uso ou acesso a um recurso, sem uma
visão crítica sobre sua produção.
Nota-se que apesar do reconhecimento de que ambas são necessárias para o
desenvolvimento da sociedade, elas não são tidas como áreas distintas do conhecimento. Como
apontado por Ricardo (2012) a tecnologia busca responder problemas imediatos e bem limitados,
carregando consigo uma intencionalidade e funcionalidade prática, já a ciência “tem pretensões
menos urgentes” e possui objetivos relacionados as questões teóricas que envolvem o
conhecimento.
Para Miranda (2002, p.11):
Na modernidade (a partir do séc. XVI), devido a fatores históricos, sociais, culturais,
econômicos, políticos, a tecnologia sofre e propicia transformações profundas. E
muito além de alterar padrões de comportamento, a tecnologia, a partir da
modernidade, contribui para alterar a relação do ser humano com o mundo que o
cerca, implicando no estabelecimento de uma outra cosmovisão, diferentemente
daquela dos gregos ou dos medievais.
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Portanto, a tecnologia se constitui enquanto “fenômeno social, complexo, que nos conduz a
um posicionamento valorativo frente a ela” (SILVEIRA e BAZZO, 2005). Na

quarta

e

última

pergunta do questionário: Como a Tecnologia e a Ciência está inserida na escola em que você
estuda? Todos os participantes apontam que elas se inserem por meio dos recursos educacionais,
como o computador e a internet. Sobre esse aspecto, vale ressaltar que a tecnologia é reduzida aos
artefatos tecnológicos que ela produz. O celular, computador e internet são considerados tecnologia,
ou seja, dentro de um de campo estudo no qual se constitui a tecnologia, ela é vista como um
produto. Além disso, a tecnologia é entendida como um recurso usado nas aulas, como o
computador ou internet, para realizar as atividades propostas pelo professor.
Entende-se que a disciplina de ciências, a partir de atividades que privilegiem a
interdisciplinaridade, pode auxiliar nas discussões sobre a tecnologia, seus significados e
aplicações. Isso de forma prática significa levar os alunos a aprofundar seus conhecimentos sobre os
processos tecnológicos, usos por parte da sociedade, transformações e impactos. Além disso, como
o fazer Ciência apresenta processos investigativos que se assemelham a produção tecnológica,
surgem possibilidades de desenvolver a partir da realidade, e das necessidades dos alunos, artefatos
que possam promover ações que busquem solucionar problemas enfrentados pela comunidade
escolar, por exemplo.
Faz-se importante, também, discutir a complexidade da relação ciência, tecnologia,
sociedade e ambiente, que ultrapassa a concepção simples sobre a utilidade prática da produção
científica ou ainda o uso de recurso tecnológico, para uma reflexão sobre as implicações dos efeitos
dessa produção, causas e consequências.
O resultado apresentado no questionário inicial revelou que a tecnologia, bem como a
ciência precisa ser debatida no ambiente escolar. Mais do que a produção de artefatos tecnológicos,
esse processo de projeção, construção, desenvolvimento e avaliação se torna de grande importância
para a aprendizagem dos alunos. Os dados demonstram que ainda há uma grande confusão entre
ciência e tecnologia e falta de entendimento sobre como essas duas áreas atuam em conjunto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com relação às questões sobre como a tecnologia e a ciência são entendidas pelos alunos do
ensino fundamental e como estão inseridas no contexto escolar, a compreensão expressa é de que elas
são complementares e que a ciência se utiliza da tecnologia para se desenvolver. A tecnologia não é
compreendida pelos estudantes como uma área do conhecimento e sim como uma ferramenta utilizada
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pelas pessoas no cotidiano. Além disso, entendem que na escola a tecnologia se apresenta na forma de
computadores e internet a serem usados pelos alunos na realização das tarefas dadas pelos professores.
Cabe aqui ressaltar que a escola tem uma grande importância no desenvolvimento de uma postura
crítica e reflexiva por parte dos alunos com relação a tecnologia e ciência. Há uma necessidade de
discussão epistemológica sobre a tecnologia, diferenciando-a e a interligando à ciência.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi discutir a relação entre tecnologia e ciência a partir do olhar de estudantes dos
anos finais do ensino fundamental, considerando a importância de debates que favoreçam a compreensão
sobre a produção do conhecimento e o papel da tecnologia não apenas como o uso indiscriminado dos
artefatos tecnológicos. A construção de um Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, sobre temas
relacionados a disciplina de ciências serviu como fonte de coleta de dados e para as discussões realizadas
neste artigo, sendo que os dados foram obtidos por meio de um questionário aplicado aos estudantes
durante uma sequência didática intitulada “Aula nas Nuvens”. Os participantes descreveram que a
tecnologia é resultado da ciência e que ambas seriam concomitantes, estando presentes no ambiente escolar
por meio de instrumentos e recursos como o computador, celular e internet. Desta forma, entende-se que
as discussões na educação básica, necessitam instigar um debate sobre Ciência, Tecnologia, Ambiente e
Sociedade, abordando de forma interdisciplinar seus mais variados aspectos.
Palavras-chave: Tecnologia; Educação Básica; AVA Moodle. Meio Ambiente; Sociedade
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de atividade desenvolvida
na disciplina de Prática enquanto Componente Curricular (PeCC) do curso de Licenciatura em
Química no Instituto Federal Farroupilha - Câmpus São Vicente do Sul (IFFar - SVS), o qual tem
como objetivo principal “proporcionar experiências de articulação de conhecimentos construídos ao
longo do curso em situações de prática docente” (Projeto Pedagógico do Curso, p. 32), oportunizar
o reconhecimento e a reflexão sobre o campo de atuação docente, da mesma forma que a prática de
reconhecer documentos que regem a escola e da confecção de materiais para aplicação dos projetos
elaborados, a importância de escrever desde o começo da graduação estes projetos, colabora com o
desenvolvimento dos licenciandos para que a sua vida acadêmica seja desenvolvida aos poucos,
porém com uma significância ativa.
A aplicação desta atividade para as (os) graduandas (os) é de extrema relevância, já que
muitas vezes o primeiro contato que os mesmos têm é nos estágios, os quais começam da metade
para o fim da conclusão do curso e este se torna tardio, pensando que a realidade das escolas vem
alterando-se rapidamente. A presente atividade tem como objetivo demonstrar a importância do uso
do cinema em sala de aula com o foco em ciência, a partir da aplicação da mesma em turmas da
educação básica pública, onde tem-se o maior número de estudantes.
A proposta desta atividade surgiu a partir do projeto de pesquisa “Mulheres na Ciência” que
tem como objetivo investigar questões referentes a gênero nos cursos de Licenciatura em Química e
Ciências Biológicas do IFFar – SVS. Desta forma, usou-se o projeto para expandir a proposta da
primeira implementação juntamente com a PeCC na educação básica dos municípios da região.
Percebeu-se a relevância de introduzir o tema de forma mais atrativa, pois é uma atividade
extraclasse desenvolvida por alunas do curso com o foco de despertar o interesse científico em
meninas do ensino fundamental e do ensino médio.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O cinema desde sua invenção tem uma importância para a sociedade, segundo Duarte:
(...) em 28 de dezembro de 1895, no Salão Indiano do Gran Café, no n. 14 do
Boulevard dês Capucines, em Paris, 33 espectadores assistiram, pasmos, às primeiras
projeções de filmes feitos pelos inventores do cinematógrafo – os irmãos Lumière
(DUARTE, 2002, p. 23).
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O cinema foi inventado no final do século XIX, em 1895, na França, pelos irmãos Louis e
Auguste Lumière, o qual possibilitou uma reviravolta significativa no desenvolvimento cultural. A
invenção está possibilitada principalmente pela produção da fotografia pelos irmãos, já que os
mesmos foram responsáveis pela criação do Cinetoscópio, o qual foi aperfeiçoado e chamado de
Cinematógrafo. O uso das mídias, principalmente de filmes, dentro das salas de aula vem ganhando
vida há algum tempo segundo Rosangela Montagner:
o cinema tem estado engajado na tarefa de orientar e esclarecer o público, sendo fácil
entender o motivo do interesse dos profissionais da educação em utilizar deste recurso
como ferramenta em sala de aula, proporcionando a diversificação dos prismas pelos
quais podemos analisar determinados temas, pois nos permite abertura na construção
de

posicionamentos

críticos

e,

consequentemente,

mais

responsáveis.

(MONTAGNER, 2013, p. 142)

A exigência do uso de filme na educação básica está amparada em lei, porém as dificuldades
em usar tais filmes, que sejam nacionais é um dos principais motivos desta lei não se fazer valer em
todas as escolas, é a pouca valorização destes filmes por ter pouco impacto visual e deixar a desejar
pela quantia de ser algo motivacional pela parte dos professores e mais ainda dos alunos, mesmo
assim está amparada por lei no Art. 26, § 8 da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96
§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular
complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição
obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais. (Incluído pela Lei nº 13.006, de
2014)

A partir do uso de filmes, foi desenvolvido em conjunto com o projeto de ensino “Mulheres
na Ciência” o qual é desenvolvido no câmpus e tem como objetivo instigar mais mulheres a seguir a
carreira científica, foi pensado em ampliar o desenvolvimento do projeto e inseri-lo nas práticas
pedagógicas, e assim em algum momento desenvolver fora do câmpus, aplicando-o com filmes que
abordassem o tema mulheres e que trouxesse essa temática para a discussão, ao mesmo tempo em
que pensasse na valorização da mesma. Apesar do projeto ainda estar em andamento, percebeu-se
com as primeiras pesquisas que a diferença de valorização no ambiente de trabalho ainda é
significativa no próprio campus onde é desenvolvido o projeto, já que a maioria dos cargos de
chefia é ocupado pelo sexo masculino.
Outro ponto que foi analisado foi um dos documentos mais recente da educação que é a
Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, a qual foi analisada para ver o que a mesma abordava
sobre o assunto "mulheres/feminino", o estudo foi decepcionante, porém confirmou-se o que os
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pesquisadores já imaginavam. Em nenhum momento do documento foi descrito a importância em
falar sobre a importância do sexo feminino ou sobre a valorização do mesmo, em nenhuma das
áreas ficou claro a obrigatoriedade de ser trabalhado o tema. É explícito o trecho em que deve ser
trabalhado sobre na área de Ciências Humanas - História da etapa do Ensino Fundamental:
(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra populações
marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.)
com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e
respeito às pessoas.

Uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (Unesco, 2015) revelou que apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres. O que
reforça a urgência de estimular desde cedo as meninas a buscar interesse pela área científica, pois
estas são tão competentes quanto os meninos, porém o condicionamento tradicional que é exercido
sobre as mulheres desde que nascem é que o interesse por áreas consideradas mais femininas
(auxiliar de limpeza, professora da educação infantil, babá, etc.) são mais prováveis do que a área
de pesquisa predominantemente masculina.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerando a importância de trabalhar a valorização da mulher em meio escolar, já que o
desenvolvimento dos jovens contribui significantemente para a mesma, elaborou-se um breve
questionário antes de exibir o filme, para analisar a percepção de um grupo de alunos sobre o tema
“Gênero nas Escolas”. Este tema é pouquíssimo desenvolvido nas escolas, já que a tradição da
maioria das regiões brasileiras vem de um público relutante em relação à mulher ser incluída no
mundo da pesquisa e do desenvolvimento regional.
O desenvolvimento ocorreu em duas etapas. Inicialmente, em uma escola municipal do
interior do Rio Grande do Sul, nos anos finais do ensino fundamental. No primeiro momento foi
aplicado o questionário que abordava a diferença de gênero de forma que fosse de fácil
compreensão e que não se tornasse cansativo para ser desenvolvido com agilidade e especificidade,
com questões de caráter de múltipla escolha e discursiva, como todo questionário tinha a intenção
de guiar a opinião dos alunos de modo que deixassem claro suas opiniões como por exemplo o que
é brinquedo de menina/menino, a profissão que mais "combina" com cada sexo, desta forma foi
aplicado o questionário em duas turmas distintas. No segundo momento, repetiu-se a mesma
metodologia, porém com alunos do ensino médio no IFFar – SVS.
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O filme “Estrelas Além do Tempo” (2017) que narra a história real de três cientistas afroamericanas que trabalharam na NASA na época da guerra fria e que possibilitaram a ida do homem
ao espaço em 1961, foi o recurso midiático escolhido para que fosse abordado o tema, já que este
filme relata vários assuntos como o preconceito em relação a cor e a desvalorização do sexo
feminino que foi o principal motivo para a escolha do mesmo.
A aplicação do filme foi pensada juntamente com um projeto que a escola tem que é o
cineclube Clã da Vila, o mesmo é gerenciado pelos alunos e pela professora de História da escola
escolhida, neste projeto os alunos são os curadores (responsáveis pela escolha do filme), porém
nesta edição foi pensado juntamente com as bolsistas do projeto Mulheres na Ciência e acadêmicas
da Licenciatura em Química para estimular o interesse das alunas em disciplinas da área de ciências
da natureza.
A utilização de filmes é uma forma de instigar os alunos a participar das aulas e de
disponibilizar espaços para discussão sobre alguns temas que são pouco debatidos no ambiente
escolar, porém é muito importante que sejam falados, além disso:
No espaço não convencional da aula, a relação de ensino e aprendizagem não precisa
necessariamente ser entre professor e aluno(s), mas entre sujeitos que interagem.
Assim, a interatividade pode ser também entre sujeito e objetos concretos ou abstratos,
com os quais ele lida em seu cotidiano, resultando dessa relação o conhecimento.
(XAVIER E FERNANDES, 2008 p. 226).

A partir da escolha do filme e pensando nas falas destes autores, decidiu-se em projetar o
filme fora da sala de aula e o local escolhido foi uma praça que fica próxima à escola e é local de
encontro dos estudantes para a prática de esportes e rodas de chimarrão.
Após o filme escolhido, o local e a divulgação feita, chegou o momento de assistir ao filme
e após debatê-lo, o mesmo foi um momento de reflexão entre os estudantes sobre a ficção e a
realidade que os filmes demonstrou, com a mediação das bolsistas, foi possível que cada jovem
pudesse fazer o seu relato, entre alguns foi perceptível o desabafo e comparação com casos de
machismo que aconteceu com elas (alunas) ou alguma familiar.
Percebeu-se que a informalidade do local onde foi aplicado o filme colaborou para que os
alunos ficassem à vontade para discutir sobre o tema, já que como pertencem a uma comunidade
carente e de subúrbio, na maioria dos casos não possuem instruções nem pessoa que possam
conversar sobre esses assuntos.
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Fora do âmbito escolar, não totalmente distante, porém não aplicado dentro da sala de aula.
Este projeto foi realizado novamente no próprio câmpus das bolsistas, onde o foco foi aplicar o
filme ao ar livre em um telão para alunos do ensino médio integrado de diversos cursos da
instituição, promovendo debates acerca de machismo, feminismo, racismo e o esfera científica
geral. Anteriormente, também foi aplicado o questionário (o mesmo realizado com os alunos do
ensino fundamental) com duas turmas de ensino médio que demonstrou que os alunos têm mais
informações sobre gênero e feminismo.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Através dos questionários abertos realizados, da exibição do filme “Estrelas Além do
Tempo” e do debate com alunos do ensino fundamental e do ensino médio, observou-se que,
principalmente, os alunos do ensino fundamental têm pouco conhecimento acerca do tema
“gênero”, os alunos do ensino médio integrado possuem mais informações sobre o tema. Mesmo
assim, a maioria dos alunos não soube mencionar algum nome de mulheres cientistas, a mais citada
foi a química e física polonesa Marie Curie em 10 dos 37 questionários respondidos, ou seja,
somente 27% dos alunos conseguiram lembrar de uma mulher que trabalhasse na área científica.
CONCLUSÕES
Houve grande participação dos alunos na aplicação do projeto realizado no segundo
semestre de 2019. O tema despertou curiosidade entre os mais novos e forte interesse dos
adolescentes, ambos os grupos foram bastante participativos. A partir do que foi exposto, as duas
aplicações do projeto servirão para que o mesmo seja aprimorado e atingir um maior público de
jovens estudantes.
Bem como, pretende-se exibir mais filmes sobre o tema, como por exemplo “Erin
Brockovich - Uma Mulher de Talento”, filme de 2000, que conta a história de uma mulher que
trabalha em um pequeno escritório de advocacia. Quando descobre que a água de uma cidade no
deserto está sendo contaminada e espalhando doenças entre seus habitantes, ela convence seu chefe
a deixá-la investigar o caso.
Há grande preconceito e discriminação sofridos por mulheres na ciência, porém incluir
mulheres nesta área é de extrema importância para desmistificar que lugar de mulher é apenas
cuidar do lar ou de profissões longe da predominância masculina.
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Pretende-se expandir este projeto além dos questionários, filmes e debates, realizando rodas
de conversas e oficinas voltadas para o tema “Meninas na Ciência” para que os dados citados
anteriormente virem passado e que as mulheres que há muito tempo fazem história -como Hipátia a
primeira mulher matemática, nascida em 360 d.C.-, sejam estimuladas, reconhecidas e valorizadas,
conquistando seu lugar onde desejar sem que sejam menosprezadas.
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Resumo
A partir de uma pesquisa da Unesco em 2015 sobre mulheres pesquisadoras ao redor do mundo,
apenas 28% ocupam espaços científicos. Devido esses dados surgiu a necessidade de realizar essa
pesquisa juntamente com a disciplina de Práticas Pedagógicas, aproximando a realidade das acadêmicas
com o curso da área de ciências da natureza. A Licenciatura em Química é procurada principalmente
por mulheres, mas não com a intenção de serem pesquisadoras e sim por ser licenciatura já que a
profissão de professor é mais ocupada por mulheres. A metodologia foi elaborada com questionários
prévios sobre gênero, focando em espaços ocupados por mulheres na sociedade atual, logo após foi
exibido um filme como recurso multimídia, o qual aborda a história real de mulheres cientistas afroamericanas durante a corrida espacial enquanto sofrem com o machismo e o racismo na década de
1960 na NASA. Estes questionários foram aplicados em dois momentos e locais diferentes:
primeiramente, aplicou-se o questionário em uma escola de ensino fundamental, no segundo momento,
elaborou-se o mesmo questionário com alunos do ensino médio integrado do Instituto Federal
Farroupilha – Câmpus São Vicente do Sul, ambos em municípios diferentes do interior do Rio Grande
do Sul. Em seguida, realizou-se um debate sobre o filme comparando com o tema “Mulheres na
Ciência”, onde não apenas meninas deram as suas opiniões, como também os meninos que estavam
presentes puderam relatar suas vivências familiares, religiosas, educacionais e sociais. Com essa
pesquisa, os jovens puderam expor suas opiniões de forma anônima nos questionários e de forma
aberta através do diálogo realizado após o filme.
Palavras-chave: Recursos multimídias; Mulheres na Ciência; Práticas Pedagógicas.
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ALMAZINE: UMA INVENÇÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO
Camila Oliveira – UERJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Como parte indispensável para a conclusão de um mestrado profissional na área de gestão
escolar, o “produto”, que é uma elaboração de um artefato que “conclua” o estudo – livro, vídeo,
revista, dentre outras possibilidades. A elaboração desse produto se tornou um desafio grande, já
que o estudo realizado foi sobre a gestão escolar em escolas situadas em áreas de turbulência social,
onde a pobreza e a violência são os elementos mais marcantes. Com o título “Caminhos
desafiadores da gestão em escolas públicas que atendam à região dos complexos do Alemão e da
Penha”, o estudo teve como foco uma das regiões de maior grau de violência urbana no Rio de
Janeiro, em que, por exemplo, o fechamento de escolas em face das “operações” armadas é muito
constante, que em pleno funcionamento do horário escolar, quer por períodos inteiros em que as
aulas são suspensas.
Nesse contexto, como viabilizar um produto – que já havia sido definido como um “veículo”
que pudesse trazer para o debate as questões específicas das comunidades do entrono das escolas e
as questões relativas à gestão escolar em si – tendo como ambiente social uma extrema turbulência,
violência, em que o poder da criminalidade, muitas das vezes (para não dizer na maioria delas)
supera o poder público, em que as escolas, além de ter que cumprir as normas emanadas da
Secretaria Municipal de Educação, têm que “obedecer” às leis do poder local, a quase totalidade das
vezes representado pelo “dono do morro”, pelo “chefe do tráfico”, cujo exercício está pautado no
“poder de fogo” e na voz de comando do crime?
Neste texto, a preocupação não será a de mostrar os resultados do estudo sobre como a
violência interfere no cotidiano das escolas, afetando o processo educativo de maneira substancial e
exigindo um trabalho forte das gestoras educacionais, mas sim o de mostrar a “invenção” do
artefato em si, o almazine, que traz, como matérias, as questões relacionadas às escolas estudadas e
aos depoimentos e produção imagética produzida para ele. O anexo 1 traz o número zero, produzido
especificamente para a apresentação da dissertação com a temática por ela abordado, e o número 1,
que terá como tema a formação de professores da educação básica em áreas de violência urbana do
município do Rio de Janeiro, já está em fase de planejamento.
ALMAZINE: UMA TECNOLOGIA SIMBIOTICAMENTE INVENTADA
Muito se tem estudado sobre o impacto e a importância das histórias em quadrinhos (HQs)
como formadora de leitores e ferramenta de ensino. Segundo Costa e Simões (2012), o Ministério
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da Educação (MEC) incluiu, de maneira crescente, as HQs em programas públicos. Bari e
Vergueiro (2007) observaram que o gosto pela leitura de HQs está vinculado à sua presença em
momentos alegres vividos pelo leitor no seio da família ou nas bibliotecas escolares frequentadas na
infância. Teixeira de Rosso e Braviano apontaram (2015) resultados ainda tímidos do uso de HQs
em nível superior, embora Pereira e Santos (2009) notassem, anteriormente, um interesse acelerado
no meio acadêmico sobre o assunto.
Com o incentivo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de se trabalharem a
interdisciplinaridade e a transversalidade, o interesse pelo uso das HQs tomou vulto e o fato de
fazer uso de dispositivos de comunicação importantes como palavras e linguagens, salientado por
Will Eisner no livro Quadrinhos e Arte Sequencial (1999), permite uma abordagem ampla e
prazerosa dos mais variados assuntos.
As HQs começaram a ganhar espaço nas salas de aula e, com elas, o fanzine. Medeiros
(2016) explica o fanzine como sendo um testemunho registrado em papel por meio de um processo
que entalha artesanalmente, com o corte e cola, os textos e os detalhes visuais. Sendo um formato
que figura como uma oportunidade de conhecer e participar de todas as etapas de produção de uma
publicação que incluem sua linha editorial, produção e edição de textos e imagens, revisão,
reprodução, distribuição e avaliação da resposta do público.
Como um dos objetivos deste estudo é a criação de um produto, caminhei na direção de um
mecanismo de comunicação com/entre gestores e profissionais de educação que vivenciam a
violência urbana no dia a dia de seu trabalho, fazendo uso de uma linguagem direta e impactante
com o intuito de proporcionar a troca de experiências. Por conta do público alvo, primeiramente
pensei em uma publicação com o formato de almanaque, popular no Brasil a partir do final do
século XIX.
Originalmente, o almanaque era uma publicação geralmente anual que trazia um calendário
com “as datas das principais efemérides astronômicas como solstícios e as fases lunares, mas
atualmente os almanaques englobam outras informações com atualizações periódicas específicas a
vários campos do conhecimento.” No Brasil, os almanaques se tornaram muito populares, a ponto
de o jornalista fluminense Salvador de Mendonça intitulá-los como “livros do povo” e “livros da
revolução” e que estavam intimamente ligados ao avanço da modernidade no país Galzerani (2009).
Figura 1 - Almanaque do Pensamento. Figura 2 - Almanaque Fontoura.
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A capa do Almanaque do Pensamento de 1913 traz um aspecto interessante do almanaque,
que é a diversidade e a abrangência temática – “Scientifico, Astrologico, Philosophico e Literario”
– que esse tipo de publicação passou a ter, o que é uma característica interessante para o produto
que pensamos produzir. Já a página trazida do Almanaque Fontoura de 1952 enfatiza o apelo
popular do almanaque, neste caso específico, mostrando uma publicação de uma área específica,
chamada de almanaque de farmácia. Nadaf (2011, 133) faz a seguinte referência:
Em minha eclética coleção há almanaques para todos os gostos e sabores. Almanaques
com assuntos variados, como o Almanach Bertrand, o Almanach Eu Sei Tudo, o
Almanaque do Correio da Manhã e outros que se limitavam a temas mais específicos,
como o Almanak do Mensageiro da Fé, com ênfase na divulgação da religião católica,
o Almanaque Agrícola Chácaras e Quintaes, com destaque para a agricultura e
avicultura, e o Almanaque Andorinha, com a atenção voltada para a exposição dos
produtos de uma fábrica de tecidos. O maior volume desse grande veículo de
(in)formação/entretenimento que armazeno se inscreve nos almanaques de farmácia,
talvez por serem os de minha preferência. Nessa linha, a lista de títulos é extensa e
reúne indiscriminadamente os de menor e os de maior circulação a seu tempo, tais
como o Almanaque d’A Saúde da Mulher, o Almanaque Capivarol, o Almanaque do
Dr. Schilling, o Almanaque Brasil, o Almanaque Ilustrado de Bristol, o Almanaque
Xarope S. João, o Almanaque do Licor de Cacau Xavier, o Almanaque do Elixir Prata,
o Almanaque Iza, o Almanaque Renascim Sadol, além do já citado Almanaque do
Bitônico.

Figura 3: Almanaque do Pensamento 2019.
A autora mostra, de pronto, o grande número de almanaques publicados no Brasil, alguns,
como o Almanaque do Pensamento, são publicados até hoje, como vemos na figura 3.
Mas a escolha do almanaque como produto desse estudo se deu, principalmente, pela
possibilidade do uso de uma linguagem popular e de fácil entendimento, o que caracterizou, por
exemplo, o Almanaque Fontoura, como nos indica Machado (2012, p. 84):
Na grande campanha de saneamento, o Almanaque do Biotônico Fontoura teve um
papel importante. Com linguagem escrita de fácil entendimento, repleto de imagens
coloridas que falavam por si, os exemplares desse folheto traziam o Jeca Tatuzinho,
personagem de Monteiro Lobato, como exemplo de prosperidade a ser seguida. Aos
poucos, o Jeca tornou-se uma das mais conhecidas personagens da cultura brasileira,
adquirindo um conceito caricatural de sertanejo.
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Mesmo assim, o formato de almanaque ainda deixava uma brecha no tipo de publicação no
que se refere a trazer uma temática bem específica e para um público também específico, aspecto
esse que foi completado com as características do fanzine, que pode ser conceituado como “uma
publicação não profissional e não oficial, produzido por entusiastas de uma cultura particular
fenômeno (como um gênero literário ou musical) para o prazer de outros que compartilham seu
interesse.”i
O fanzine, portanto, se mostrou um tipo de publicação que completaria o sentido do produto,
que é uma publicação não-profissional-oficial (está mais mesmo para uma publicação produzida por
um entusiasta do tema), tratando de uma temática específica (gestão escolar em áreas afetadas pela
violência urbana), para que outros compartilhem seu interesse (gestoras e gestores da educação,
professoras e professores da rede municipal de ensino, demais profissionais da educação).
Uma das características principais da linguagem dos fanzines é a sua versatilidade de uso,
pois pode misturas várias linguagens para a sua produção, como texto, fotografias, desenhos, e
outras a um só tempo, utilizando, por exemplo, corte-cola, como podemos ver na figura 4.
Desta forma, chega-se ao “almazine”, uma revista de cunho artesanal que retrata histórias
sequenciadas complementadas com dicas e informações úteis, elaborada com os princípios que
define o almanaque, quer enquanto periodicidade, quer quanto ao seu uso propedêutico e de interrelação entre gestores.
Ao mesmo tempo, é uma publicação de fácil produção, quer pela versatilidade de
linguagens, quer pelo uso de diferentes materiais que pode utilizar para sua montagem,
possibilitando uma produção não profissional, praticamente gerando custo tão somente para a sua
reprodução e distribuição entre os “fãs”.
Portanto, com o objetivo maior de fomentar a troca de experiência dos profissionais de
educação que trabalham em áreas de violência urbana, tornando-se um meio de comunicação entre
esses profissionais de baixo custo e de amplas possibilidades de exposição de ideias e experiências,
o almazine, cuja invenção já se caracteriza como uma tática de sobrevivência no “território do
inimigo” (CERTEAU, 1998), se destina, numa primeira abordagem, a ser uma vitrine das ações de
gestão das escolas focadas na pesquisa param concomitantemente, fomentar o debate sobre a
temática da gestão escolar em escolas que se situam em áreas de violência urbana mais latente.
Nessa direção, o material que compõe o “Almazine Educação no Alemão” tem como base as
conversas feitas com gestoras e gestores das 4 escolas que integraram esse estudo, buscando, além
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de mostrar as conversas em si e as opiniões dessas gestoras e gestores sobre o entorno e o chão da
escola, aprofundar os pontos mais marcantes dessas conversas, além de trazer contribuições de
pessoas que têm essa temática como alvo de suas preocupações e/ou produções, como desenhistas e
fotógrafos, no que diz respeito às imagens, além de estudiosos da academia, que o torna um veículo
de comunicação ao mesmo tempo abrangente, no que se refere ao debate, e convergente em relação
à temática abordada.
Pela facilidade de reprodução e pela linguagem de fácil compreensão e de tom bastante
popular, o que possibilita atingir as comunidades em que as escolas estão inseridas, aos pais e
responsáveis pelo alunado das escolas de maneira mais imediata, o almazine também serve como
um instrumento de conscientização das questões que envolvem as escolas, tanto no seu entorno
quanto no seu chão, possibilitando uma maior participação dessas comunidades na gestão escolar.
Os aspectos formativo e pedagógico também estão contemplados no produto em pauta, pois
incrementa os debates intramuros, na medida em que traz opiniões e ações de atores das próprias
UEs envolvidas no estudo, e extramuros, pelas relações que busca amplificar ao trazer diferentes
escolas para as conversas possibilitadas publicadas no almazine.
CONCLUSÕES
O almazine foi a forma possível, inventada de artefatos antigos, o almanaque e o fanzine,
mas uma forma que tem-se mostrado eficiente para fomentar o debate e a reflexão sobre questões
sociais que interferem diretamente na educação da educação que, se, também, antigas (a violência
no Rio de Janeiro não chega a ser uma novidade para ninguém, assim como o descaso dos governos
com a camada mais pobre da população), se vêm cada vez mais forte e pesada nas comunidades
onde as escolas estudadas estão inseridas.
Para provocar o debate e a reflexão, as linguagens utilizadas são variadas e se entrecruzam
na intenção fanzinesca da publicação. O humor traz, com profundidade, questões muito sérias e
graves que fazem parte do cotidiano de regiões, como a estudada, em que a violência e a
precariedade são elementos centrais. A desatenção do poder público e a rigidez imposta pelo poder
paralelo “dono do pedaço” trazem para as escolas, cotidianamente, exigências de superação dos
profissionais dessas escolas, exigência de uma formação que não acontece nas escolas de formação,
mas sim no dia a dia do trabalho educativo.
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O número 0 do Almazine Educação no Alemão percorreu um circuito ainda restrito das
escolas que participaram do estudo, mas com alguns “vazamentos” que indicaram um interesse
grande de profissionais de outros ambientes educativos. O número 1 já tem objetivos mais amplos
que o protótipo. Iremos a ele.
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ANEXOS
Figura 1

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Almanaque _do_Pensamento. Acesso em: 6 mai. 2019.
Figura 2

Fonte: https://tvalenhaschmidt.blogspot.com/2016 /10/almanaques-de-farmacia-almanac-of.html. Acesso em: 6 mai.
2019.
Figura 3. Almanaque do pensamento, 2019

Fonte: https://www.boanova.net/ Acesso em: 6 mai. 2019
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Figura 4. Almanaque Banda Poética, 2012

Fonte: http://teyalex.blogspot.com /2012/07/fanzine-de-poesia-e-ban da-desenhada. html. Acesso em: 6 mai. 2019.

Resumo
O trabalho traz o processo de invenção de uma tecnologia de informação, misturando elementos dos
almanaques e dos fanzine, na elaboração de um produto final de um mestrado profissional em gestão
escolar. O estudo intitulado “Caminhos desafiadores da gestão em escolas públicas que atendam à
região dos complexos do Alemão e da Penha” analisa as práticas de gestão de 5 escolas situadas em
áreas afetadas pela violência urbana. Para além do estudo realizado, é uma exigência do curso a
elaboração de um “produto”, que tem como objetivo a divulgação e a ampliação do debate em torno da
temática estudada. É fundamental ressaltar que as escolas que fazem parte da pesquisa encontram-se
em áreas que, além da violência cotidiana, são o que chamamos de áreas de “descaso do poder
público”, e mais, onde reina a extrema pobreza. Essas escolas, portanto, e não só elas, trazem a falta de
recursos materiais mais acentuada do que escolas situadas em áreas não tão conturbadas, tornando mais
difícil a elaboração de uma tecnologia de informação e comunicação acessível aos profissionais de
educação dessas escolas. Nesse sentido, pensamos em um tipo de publicação de fácil elaboração, de
baixo custo e que, ao mesmo tempo, pudesse chamar a atenção desses profissionais e fomentasse o
debate sobre os temas educacionais, envolvendo, certamente, os aspectos políticos, sociais e
econômicos que os compõem, mais urgentes para as escolas dessa região. O almazine, que é,
efetivamente, uma simbiose entre o almanaque e o fanzine, foi a “invenção” que se mostrou factível e
efetivo para cumprir o objetivo de fomentar o debate entre os profissionais das escolas da pesquisa e
das outras 20 e poucas mais que existem na região estudada.
Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação; Gestão educacional. Educação em áreas
de risco social. Formação continuada.

Nota de fim
i

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanzine#cite_note-origem-1. Acesso em: 6 mai. 2019.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Cada vez mais podemos verificar profundas transformações sociais motivadas pela presença
tão evidente das tecnologias digitais em rede nas mais diversas atividades do nosso cotidiano. Da
nossa interação com elas modificam-se a forma como vivemos, como sentimos, como criamos e
como consumimos as informações presentes em nosso mundo. A cibercultura nasce dessa
efervescência da interação entre pessoas e agrupamentos na rede e do surgimento dos primeiros
dispositivos conectados em consonância com os usos que deles são feitos. As tecnologias são
reconfiguradas e moldadas pelo uso social, da mesma forma o social é reconfigurado pelas
possibilidades das tecnologias criando uma associação retórica que se repete e se modifica em uma
expressão natural e contínua de criatividade e possibilidades.
No atual momento da cibercultura, essas possibilidades têm se multiplicado e se
transformado em uma diversidade de aplicativos que surgem diariamente nas telas dos nossos
dispositivos móveis, potencializando aos praticantes culturais novas formas de interagir e de
compartilhar saberes em diferentes espaçostempos na cidade. Nessa conjunção de sentidos
partilhados e produzidos, como os docentes estão mobilizando essas competências ao produzirem
práticas utilizando as tecnologias digitais móveis?
Entendendo que o papel do professor é criar e arquitetar ambiências formativas, inteligentes
e desafiadoras, que preparem as pessoas para o exercício da cidadania (SANTOS, 2019), partimos
do pressuposto que os aplicativos para dispositivos móveis – smartphones e tabletes – podem
potencializar a “autoria” (BACKES, 2012), a “aprendizagem colaborativa” (TORRES, 2007) e a
“interatividade” em sala de aula (SILVA, 2000). Para entender como esse processo pode ser: de
tornar cada aprendente autor de seu próprio processo de aprendizagem, percebemos que se nos
inspirarmos em nossa vivência cibercultural cotidiana podemos encontrar algumas estratégias de
atuação que nos permitam entender essa dinâmica.
A partir desse contexto, como pensar-fazer os usos de aplicativos na prática docente em
busca de proporcionar experiências formativas inspiradas pelo App-Learning? Para responder esta
questão realizamos pesquisa-formação em diversos contextos formativos, os quais se descrevem a
seguir:
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SEÇÃO 1 - PESQUISANDO A AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO NAS REDES
No contexto atual da cibercultura não vivemos somente do otimismo das vantagens da
liberação do polo de emissão (LEMOS, 2003), pois há também aqueles que se aproveitam dessa
liberdade de expressão para destilar o ódio, promover segregação, desprezar as fontes e negar fatos
estabelecidos pela ciência. O cenário é ainda pior quando, a pouca informação confiável e
estruturada precisa ainda sobreviver a filtragem dos algoritmos e as bases ideológicas dos
provedores de acesso e conteúdo para ver a luz do dia, tornando a própria noção de verdade um fato
quase inverificável. Em meio ao mar de desinformação como saber em quem/quando/onde confiar?
Historicamente esse processo de mediação dos saberes sempre esteve confiado ao professor e em
tempos de cibercultura sua atribuição não seria menos coerente.
Como educadores desse contexto adverso de existência na cidade e no ciberespaço, sentimos
a necessidade de uma melhor compreensão desses elementos para buscar estratégias de resistência
no cotidiano e nas suas práticas, que nos ajudem a promover experiências de vida e formação que
possam desarticular a eminente falência da verdade fatual e da democracia.
Entendendo que por si mesmo uma técnica não é boa nem má, nem neutra (LÉVY, 1999) e
que pesquisar o cotidiano é criar metodologias (VICTORIO FILHO, 2007), partimos do
pressuposto de que os mesmos aplicativos que protagonizam em nossos dispositivos móveis –
celulares e tabletes – a avalanche de desinformação, podem nos ajudar também a potencializar a
viralidade da nossa estratégia de “contra-ataque”.
Percebendo ainda a singularidade de nosso tempo e a necessidade de lidar com a agilidade e
a automação de tanta informação disponível, inspiramo-nos na metodologia de atuação do
jornalismo de checagem de fatos (fact-checking), para fazer-pensar usos desses aplicativos, na
prática docente, que possam proporcionar experiências formativas que, para além de compreender o
fenômeno das fake news, ofereçam proposições para fins educativos.
A presente pesquisa-formação na cibercultura é um recorte da tese de doutorado em
andamento, e tem como campo de pesquisa o cotidiano da disciplina de “Informática na Educação”
do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância pela UERJ/CEDERJ/UAB. A disciplina
pretende inovar no uso de aplicativos sociais, bots, chatbots e inteligência artificial em uma
plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre (Moodle) em que todos
interagem criando e cocriando o conhecimento e suas aprendizagens.
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A opção por investigar como essa guerra de narrativas vem modificando as formas de
atuação e formação docente manifesta-se dos estudos dos fenômenos que emergem da cibercultura
e suas apropriações pelos praticantes culturais, bem como a proposição de um diálogo entre a
formação docente e as novas formas de socialização e aprendizagem contemporâneas para então,
munidos nessas novas perspectivas, mobilizar novas formas de atuação docente em tempos de pósverdade.
SEÇÃO 2 - PENSANDO COMPUTACIONALMENTE EM REDES DE APRENDIZAGEM
Hoje, diferente de ontem, temos muito mais pessoas conectadas e com aplicativos móveis
que além de serem indispensáveis às práticas do dia a dia, ainda democratizam e informam a todos
com muito mais rapidez, visto que contamos com a mobilidade e ubiquidade (SANTAELLA,
2010). Assim, não há como apartar o acesso digital em rede dos nossos alunos enquanto eles estão
em sala de aula, como se pudéssemos dividir o mundo dentro e fora da escola.
Com a tecnologia tudo muda, inclusive a forma de pensar, de se comunicar e processar as
informações. Observando esse contexto é interessante pensar o fazer pedagógico, utilizando esses
aplicativos a nosso favor, favorecendo aos nossos alunos, oportunidades diversas de aprender com a
tecnologia que já está na sua mão.
Partindo dessa perspectiva, nesta sessão apresentamos alguns aplicativos, como, por
exemplo: “ScratchJr”, destinado às crianças, com uma linguagem de programação visual,
desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Essa variante do Scratch, conta
com uma série de recursos que viabilizam a introdução de habilidades de codificação, de maneira
bem intuitiva, demonstrando que é possível introduzir o pensamento computacional com pessoas de
todas as idades. O pensamento computacional é uma habilidade fundamental para todos, não
somente para cientistas da computação. À leitura, escrita e aritmética, deveríamos incluir
pensamento computacional na habilidade analítica de todas as crianças” (WING, 2016, p. 2)
Em sua interface o aplicativo disponibiliza vários recursos que viabilizam a uso de blocos de
programação permitindo a movimentação de personagens, onde, através das conexões com os
blocos, executam funções como pular, dançar e cantar. Os personagens podem ser modificados em
relação suas cores, podem ser inseridos sons e vozes, assim como suas fotos e mudanças de
cenários, favorecendo assim o desenvolvimento de histórias animadas ou jogos, ampliando o
desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas e letramentos com os usos de novas
linguagens e novas formas de comunicar, ampliando assim as possibilidades de participação social.
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Assim, a presente pesquisa-formação na cibercultura acontecerá em oficinas ministradas aos
alunos de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/UFRRJ como
parte do projeto de mestrado ainda em andamento, onde construiremos histórias e animações
utilizando o mesmo aplicativo que é sugerido aos alunos de cinco a sete anos (Scratch Jr) com
professores em formação a partir de seus dispositivos móveis e posterior com a introdução do
Scratch com a utilização dos seus computadores móveis.
SEÇÃO 3 - PENSANDO RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM MÍDIAS SOCIAIS
Em tempos de mobilidade ubíqua, o uso constante de aplicativos pode contribuir para a
perpetuação da opinião e da concepção de que é o normal, o estético, o bom e o belo partem apenas
da representação estruturada segundo o modelo eurocêntrico e branco, resultante da colonização e
de uma de suas principais heranças: o racismo.
Segundo Silva (2019), o FaceApp, um dos aplicativos mais utilizados em 2019 para gerar
transformações de faces humanas em fotografias usando redes neurais baseadas em inteligência
artificial, utilizam algoritmos para embranquecer rostos negros em busca de “embelezá-los”.
Segundo o autor, é importante frisar que o problema não é um algoritmo ou outro tomado de forma
isolada, mas “como sociedades racistas constroem consequentemente tecnologias com potenciais ou
aplicações discriminatórias” (SILVA, 2019).
Com a crescente popularização dessas aplicações discriminatórias nas diversas atividades do
nosso cotidiano, multiplicam-se também os espaços para que a reprodução desses modelos de
hierarquização racial promova ainda mais segregação e desinformação atendendo a perspectiva
colonialista de dominação.
Pensando em como a formação docente, a pesquisa e a prática pedagógica podem contribuir
para a proposição de uma alternativa de empoderamento aos praticantes culturais que tanto sofrem
com as questões de discriminação racial e políticas de “embranquecimento estético e cultural”,
imaginamos um desenho didático para o desenvolvimento de um curso online que tenha como
proposta o debate e a formação de educadores ativistas. Inspirado pela mobilidade, o curso online:
“Direitos Humanos: Relações étnico-raciais e mídias sociais” busca promover experiências
formativas a licenciandos e professores, intencionando subverter os usos dos aplicativos para que o
praticante possa, pelas suas “artes de fazer”, produzir outras narrativas e imagens que possam
promover a visibilidade negra para além da atual conjunção social.
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A criação de um desenho didático inspirado em App-Learning, situa nossas práticas no atual
momento da cibercultura e permite que os praticantes possam formar e se formar coletivamente nos
mesmos espaços onde são marginalizados. Nesse sentido, o aplicativo Edmodo foi escolhido por
promover uma interface digital acessível que pode ser usada por professores e alunos como AVA,
onde serão propostas leituras de textos para auxiliar nos debates, vídeos que discutem o racismo
estrutural na sociedade brasileira, participação nos fóruns mediados pela tutoria, e atividades que
incentivam a criatividade e a autoria na produção de vídeos, imagens, textos e publicações nas redes
sociais para dar visibilidade as produções de artistas, professores, cientistas, intelectuais e autores
negros.
O tema dessa pesquisa monográfica em andamento busca refletir sobre a importância de
uma formação docente para a reflexão e o debate sobre as questões raciais e o uso político das
mídias sociais, buscando compreender como podemos aproveitar nossos usos para opor-se o que
atualmente acontece com a população afro-brasileira. Cocriando formas de promover práticas que
possam contribuir na construção de uma educação antirracista e ativista em uma sociedade
historicamente marcada pelo racismo e pelas opressões ao negro e a uma diversidade de outras
minorias brasileiras.
CONCLUSÕES
Através de aplicativos, somos convidados a “cocriar” (SANTOS, 2019), a intervir, a
produzir/consumir conteúdo em uma infinidade de produções, a denunciar práticas abusivas e a
inspirar novas práticas nas redes promovendo a geração de um espaço de articulação ideal para
movimentos sociais, abertos e democráticos.
Todas essas intervenções podem abrir novas possibilidades de atuação inspirando outras
realidades, realizações, e invenções que possam dar sentido e forma ao App-Learning com uma
prática poderosa de empoderamento e ativismo docente.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

866

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

REFERÊNCIAS
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
SANTAELLA, Lucia. A ecologia pluralista da comunicação: conectividade, mobilidade, ubiquidade. São Paulo:
Paulus, 2010.
WING, Jeannette. PENSAMENTO COMPUTACIONAL – Um conjunto de atitudes e habilidades que todos, não só
cientistas da computação, ficaram ansiosos para aprender e usar. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia,
v. 9, n. 2, 2016.
SILVA, Tarcízio. Racismo Algorítmico em Plataformas Digitais: microagressões e discriminação em código. In:
Simpósio Internacional LAVITS, 6., 2019, Salvador. Anais…
SANTOS, Edméa. Pesquisa-formação na cibercultura / Edméa Santos. – Teresina: EDUFPI, 2019.
LEMOS, A. C. Cibercultura: alguns pontos para compreender a nossa época. In: ______.; CUNHA, P. (Org.) Olhares
sobre a cibercultura. Sulina: Porto Alegre, 2003.
BACKES, Luciana. As manifestações da autoria na formação do educador em espaços digitais virtuais. Revista de
Educação, Ciência e Cultura, v. 17, n. 2, jul./dez. 2012.
TORRES, Patricia Lupion. Laboratório on-line: uma experiência de aprendizagem colaborativa por meio do ambiente
virtual de aprendizagem Eurek@kids. Caderno Cedes, Campinas, v. 27, n. 73, set./dez., p. 335-352, 2007.
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2000.
VICTORIO FILHO, Aldo. Pesquisar o cotidiano é criar metodologias. Educ. Soc. [online]. 2007, vol.28, n.98, pp.97110.

Resumo
A cibercultura é a cultura contemporânea que revoluciona a comunicação, a produção e circulação em
rede de informações e conhecimentos na interface cidade–ciberespaço (SANTOS, 2019). Em seu atual
momento, novas possibilidades têm se multiplicado e tem se transformado em uma diversidade de
aplicativos que surgem diariamente nas telas dos nossos dispositivos móveis (celulares e tabletes),
proporcionando aos praticantes culturais novas formas de interagir, de fazer e de partilhar saberes em
diferentes espaçostempos na cidade e no ciberespaço. Com a democratização do polo de emissão
(LEMOS, 2003) cada indivíduo passa a ter o potencial de interferir no coletivo das mensagens e ideias
que são viralizadas, mas que nem sempre emite e propaga mensagens confiáveis, lógicas, éticas e
democráticas em suas redes. Nessa conjunção de sentidos partilhados e produzidos e em meio a tantos
desafios, como os docentes estão mobilizando essas competências ao produzirem práticas utilizando as
tecnologias digitais móveis? A partir desse contexto, como pensar-fazer uso de ambiências formativas
mediadas com e por aplicativos (App-Learning) na prática docente em busca de proporcionar outros
letramentos (midiáticos, computacionais e antirracistas) mediando estratégias de combate ao discurso
hegemônico do conservadorismo e da manutenção das práticas? Esse é o contexto das experiências
aqui apresentadas, que situadas na metodologia da pesquisa-formação na cibercultura, partem da nossa
itinerância de pesquisa e docência, mais especificamente com a educação e docência online, concebidas
por Santos (2019) como fenômenos da cibercultura que se materializam em interface com as práticas
formativas presenciais e no ciberespaço mediadas por tecnologias digitais em rede.
Palavras-chave: Cibercultura; App-Learning; Fake News; Pensamento computacional; Racismo.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo é proveniente do processo de localização, construção e lapidação de lastro
teórico aderente ao nosso objeto de pesquisa. Nossa pesquisa é derivada da necessidade de
elaboração de uma dissertação de mestrado, ainda em curso, junto ao programa de pós-graduação
em Educação de uma determinada Universidade Pública situada no Estado de São Paulo.
Tomando como base a natureza de pesquisa aplicada, tendo como perspectiva o objetivo de
pesquisa exploratória e como procedimento a pesquisa bibliográfica, propomos uma reflexão sobre
o conceito de escola pública, a estreita ligação da didática e da prática de ensino ao conhecimento e
a aprendizagem e a sua relação com os artefatos tecnológicos. Entendemos como basilar a
necessidade de submeter o uso dos artefatos tecnológicos à uma práxis tecnológica.
Gostaríamos de destacar que a reflexão a qual nos propusemos é permeada por duas
premissas, a primeira delas é que não há como separar as discussões sobre didática e prática de
ensino das discussões sobre aprendizagem e conhecimento, ou seja, em certa medida há uma
simbiose entre didática, prática de ensino, aprendizagem e conhecimento.
Ao colocarmos essa primeira premissa na perspectiva da produção e organização do
conhecimento produzido pela sociedade encontramos aparo na exposição de Isabel Alarcão (2008,
p. 17) que expõem que nossa era já foi denominada como sociedade da informação, como sociedade
da informação e do conhecimento e que hoje é compreendida como sociedade da aprendizagem,
dada a inerência entre informação e conhecimento, mas reconhecendo a sua limitação quando
ambos não confluem para o aprendizado.
A segunda premissa se relaciona diretamente com a conclusão de Pierre Lévy (1999, p. 25)
no que tange a condição da tecnologia ser determinante ou condicionante da sociedade. Na mesma
proporção que o autor defende a tecnologia como condição, nossa compreensão é que os artefatos
tecnológicos não são determinantes da didática e da prática de ensino, mas sim condicionantes.
Lévy argumenta que a tecnologia abre possibilidades culturais e sociais que talvez não poderiam ser
alcançadas sem a sua presença, para nós, é esse o valor e significado que devemos atribuir aos
artefatos tecnológicos no âmbito da escola pública, artefatos que abrem possibilidades culturais e
sociais. Não queremos dessa forma sustentar nossa posição através do emprego da simples analogia,
temos compreensão dos perigos presentes nas imagens, alegorias, analogias e metáforas
(BACHELARD, 1996, p. 48 e seg.), nosso intuito é somente expor que é a didática e prática de
ensino que definem os artefatos que são empregados no fazer pedagógico, e não o contrário, e
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sobretudo, que a definição deve estar subordinada ao rito da aprendizagem e aos conhecimentos que
serão tornados disponíveis.
Com o propósito de manter a uniformidade das ideias, usaremos a expressão artefato
tecnológico como referência aos mais variados acrônimos utilizados para tratar das tecnologias no
campo da Educação, entre eles estão TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), TDIC
(Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação), NTDIC (Novas Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação), NTIC (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação e NT
(Novas Tecnologias). Só para os 4 (quatro) primeiros acrônimos, localizamos entre fevereiro e maio
de 2019 (dois mil e dezenove), por volta de 1000 (mil) publicações no Portal de Periódicos da
Capes que continham um dos acrônimos supracitados concatenado ao descritor de busca
aprendizagem.
ESCOLA, ARTEFATOS TECNOLÓGICOS E PRÁXIS TECNOLÓGICA
Nos últimos tempos a escola pública tem sofrido pesadas e constantes críticas de uma
parcela da sociedade. Ao longo da nossa pesquisa qualitativa explorativa, identificamos (3) três
pontos determinantes na composição dessas críticas. Sendo eles, uma ideia de escola pública
construída pelo conhecimento do senso comum, a crença em que o avanço tecnológico e dos
artefatos tecnológicos pode em alguma medida substituir o conhecimento que a escola pública pode
oferecer, e por último, o como a construção da relação entre didática, prática de ensino e o emprego
ou não emprego de artefatos tecnológicos tem se desenvolvido no espaço escolar.
No que se refere a ideia de escola pública construída pelo conhecimento do senso comum,
Bachelard (1996, p. 277) ressalta que abandonar tais conhecimentos é tarefa que impõem sacrifício,
mas indispensável à superação da visão ingênua e das primeiras descrições de um mundo
desconhecido. Não é nosso objetivo estabelecer um modelo único ou estanque de escola pública,
nossa percepção é de que cada escola pública é uma instituição plural, construída
concomitantemente por fatores endógenos e exógenos, simultaneamente em consonância e em
dissonância com o contexto no qual está inserida.
Entretanto, nosso objeto de pesquisa tem maior aderência aos autores cujo o campo de
estudo converge em direção à definição da Educação como atividade especializada, escola pública
como espaço de aquisição e propagação de conhecimento e conhecimento como manifestação de
acesso a democracia e de justiça social (YOUNG, 2007, 2011). Ao nos aproximarmos da ideia de
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escola como serviço público, a consideramos na mesma perspectiva apresentada por Philippe
Meirieu (2005), ao sustentar que:
A Escola não é um serviço qualquer, ela é um serviço público. Se constituiu como
serviço público porque se considerou que todos deveriam se beneficiar dos seus
serviços. Além disso, ela tem como base oferecer um serviço equitativo a todos. Por
ser serviço público deve estar presente em todo o país, mesmo onde possa ser
considerada menos rentável por alguns. (MEIRIEU, 2005, p. 22-23)

Meirieu também contribuí com o nosso objeto de pesquisa, e paralelamente com a discussão
central do eixo temático didática entre diálogos, insurgências e políticas, para o qual dirigimos esse
artigo, ao apresentar que:
No plano didático, a Escola, em uma democracia, deve permitir a cada cidadão
compreender o mundo à sua volta e assumir o seu lugar nas discussões que decidirão o
seu futuro. Isso começa, evidentemente, pelo domínio das linguagens fundamentais,
sem o qual nenhuma comunicação é possível, mas com o qual todos podem tentar
chegar à inteligibilidade do mundo. Busca-se isso pelo acesso aos conhecimentos que
são necessários para compreender os desafios de nossas histórias individuais e de
nossa história coletiva, para antecipar as consequências possíveis dos nossos atos e
fazer escolhas pensadas. (MEIRIEU, 2005, p. 29)

Ao ponderarmos as críticas feitas a escola pública e indiretamente ao professor e as suas
práticas de ensino, notamos que há uma enorme distância entre a finalidade da escola pública que a
sociedade deveria perseguir e a escola pública que se constituí no cotidiano. A escola pública
atinente a nossa pesquisa é aquela cujo o objetivo principal é ser vetor do aprimoramento da
democracia e equalizadora da justiça social. Precisamos urgentemente mitigar as muitas outras
funções que a escola pública assume no conjunto das políticas públicas e centrá-la na função do
aprender, de modo que:
Centrar a Escola no aprender não é esvaziar todas as outras funções que ela pode
assumir (a “creche”, o controle sanitário, a socialização da criança), tampouco negar a
importância das atividades para-escolares, dos clubes e dos lares ou pedir que se
suspenda toda a afetividade na sala de aula, mas é definir o professor como um
profissional da aprendizagem e ajudá-lo a construir, neste domínio, uma verdadeira
identidade. (MEIRIEU, 1998, p. 18)

No que se refere a crença no poder do avanço tecnológico e dos artefatos tecnológicos
permitirem em alguma medida a substituição do conhecimento que a escola pública pode oferecer, é
preciso considerar que essa é uma crítica enviesada pela falsa ideia de que as tecnologias e artefatos
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tecnológicos oferecem às pessoas um fluxo de informação em escala e intensidade que a escola
pública jamais conseguiria se aproximar. Nesse sentido, Byung-Chul Han (2015, 2018) assevera
que o acesso desmedido a informação torna o mundo menos abrangido, mais fantasmagórico, e
principalmente, que em grande escala a informação se torna deformadora, a comunicação menos
comunicativa e mais cumulativa. Além de provocar a perversa substituição da sociedade da
aprendizagem pela sociedade do desempenho.
Uma outra face da discussão sobre a relação entre didática, prática de ensino e o uso de
artefatos tecnológicos na escola pública, perpassa a seguinte dicotomia:
Em uma primeira aproximação, o debate se divide entre entusiastas e céticos. Os
entusiastas (tecnófilos), que defendem as virtudes morais, cívicas e econômicas da
cultura digital, e de outro lado os céticos (tecnófobos), que acusam as TDIC de
corromper a sociedade e enfraquecer a política, porque as "máquinas" (celulares,
computadores) afastam as pessoas e as retiram dos contatos face a face, que são tidas
como as "boas" relações sociais porque são "reais".(LAPA el et., 2015, p. 2)

No que compete a construção da relação entre didática, prática de ensino e o emprego de
artefatos tecnológicos no espaço escolar, é necessário considerar que Lévy (1999, p. 24) deixa claro
a existência da multiplicidade e da ambivalência de significações no emprego dos artefatos
tecnológicos. Paulo Freire (1997, p. 97-98 apud PESCE, p. 47) é enfático quanto a necessidade de
enxergarmos que, em se tratando da relação que envolve a tecnologia, artefatos tecnológicos e
práxis pedagógica, é essencial termos um posicionamento desprendido de ingenuidade, de
divinização ou de diabolização. Renato Soffner (2013, p. 153) traz de maneira sintética a visão de
Freire sobre a questão:
Para Freire, o emprego da tecnologia na educação deveria ter o caráter de práxis
tecnológica, já que todo uso de tecnologia está, inicialmente, imbuído de ideologia. É
necessário que se identifiquem as bases das práticas tecnológicas, em busca das reais
justificativas para seu emprego. (SOFFNER , 2013, p. 153).

Compreendemos, tal qual Lucia Santaella (2016, p. 33) que “A história, a economia, a
política, a cultura, a percepção, a memória, a identidade e a experiência estão todas elas hoje
mediadas pelas tecnologias digitais”. Entretanto, ao situar a presença dos artefatos tecnológicos no
âmbito escolar é imprescindível considerar a posição apresentada por Denise B. Braga e Cláudia
Vóvio (2015) ao concluírem que:
No plano material, para trazer a tecnologia para uso efetivo no âmbito escolar, é
essencial levar em consideração um tripé básico que viabiliza esse tipo de mudança:
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acesso a máquinas (suporte), conexão com a internet de qualidade (meio) e formação
de professores (mediadores). Se esses três fatores não forem contemplados em
conjunto, dificilmente será criado na escola uma nova cultura de ensinar e aprender,
adequada ao momento histórico atual. (BRAGA, VÓVIO, 2015, p. 61)

À vista do exposto, refletir a relação entre escola, artefato tecnológico e práxis tecnológica,
sob a égide da didática e da prática de ensino, não é tarefas simples, singular e finita. No que se
refere mais diretamente ao propósito genuíno da didática e da prática de ensino, ou seja, o
aprendizado do aluno, o pensamento de John Dewey (1979, p. 43) de que “O único meio de fazer
que os alunos aprendam mais é ensinar verdadeiramente, mais e melhor” torna perpétua a
necessidade de observarmos que o fazer pedagógico mais insurgente é o que se preocupa com o que
é ensinado, como é ensinado, por que é ensinado, para que é ensinado, e sobretudo, para quem é
ensinado.
METODOLOGIA
O presente trabalho é de natureza de pesquisa aplicada, Uwe Flick (2013, p. 20) define que a
característica principal da pesquisa aplicada é o desenvolvimento ou testagem de teorias em campos
práticos e o objetivo principal se materializa nas declarações referentes a um campo específico.
Trata-se de pesquisa exploratória, segundo Antonio Carlos Gil (2002, p. 41) o objetivo da
pesquisa exploratória e propiciar maior familiaridade com o problema, tendo em vista torná-lo mais
aparente, a construção de hipóteses, o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.
Como procedimento utilizamos a pesquisa bibliográfica, Gil (2002, p. 44) a caracteriza
como aquela que é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos.
Os autores e em obras presentes em nossa pesquisa exploratória são aqueles cujos campos
de estudo são adjacentes a ao conceito de escola, conhecimento, aprendizagem, tecnologia e práxis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa norteou as nossas reflexões nas seguintes direções:
É necessário superar a polissemia de concepções acerca da escola pública e concebê-la como
serviço público especializado no aprendizado;
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A tecnologia e os artefatos tecnológicos são condutores que em atuação conjunta com a
didática e com a prática de ensino podem favorecer a construção de aprendizado;
O conhecimento e o aprendizado são indissociáveis da didática e da prática de ensino;
O fazer pedagógico diário pode ser insurgente se mediado pela práxis e o emprego de
artefatos tecnológicos na escola pública demanda o desenvolvimento de uma práxis tecnológica;
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Resumo
Este artigo é derivado do aprofundamento de estudos acerca dos conceitos de didática, prática de
ensino, aprendizagem, conhecimento, escola pública, práxis, inserção de tecnologias e artefatos
tecnológicos no âmbito escolar e de processos de ensino aprendizagem mediados por tecnologias.
Esse aprofundamento apoia uma pesquisa de mestrado, ainda em curso, junto ao programa de pósgraduação em Educação de uma Universidade Pública do Estado de São Paulo. Essa pesquisa pode ser
classificada como de natureza aplicada, do tipo exploratória e o procedimento principal de pesquisa
adotado foi a pesquisa bibliográfica. Propusemos uma reflexão sobre o conceito de escola pública, a
estreita ligação da didática e da prática de ensino ao conhecimento e a aprendizagem e a sua relação
com os artefatos tecnológicos. Nossa compreensão inicial se assenta na necessidade de submeter o uso
dos artefatos tecnológicos à uma práxis tecnológica. Os autores e obras presentes em nossa pesquisa
exploratória são aqueles cujos campos de estudo são adjacentes ao conceito de escola, conhecimento,
aprendizagem, tecnologia, artefatos tecnológicos, apropriação de conhecimento como manifestação de
êxito da prática democrática, escola como manifestação de justiça social e práxis. Como resultado de
pesquisa esse trabalho nos ensejou algumas reflexões, entre elas, a importância de superarmos a
polissemia de concepções acerca da escola pública e a necessidade de concebê-la como serviço público
especializado no aprendizado, um entendimento inicial quanto à possibilidade das tecnologias e dos
artefatos tecnológicos poderem se constituir como condutores de ensino e aprendizado, a assimilação
de que conhecimento e aprendizado são indissociáveis da didática e da prática de ensino. E sobretudo,
a reflexão de que insurgência na prática pedagógica apoiada com artefatos tecnológicos na escola
pública demanda o desenvolvimento de uma práxis tecnológica.
Palavras-chave: Escola; Conhecimento; Aprendizagem; Práxis; Artefatos Tecnológicos.
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INTRODUÇÃO
A sala de aula de línguas estrangeiras/adicionais vêm apresentando novos desafios
educacionais à medida que presenciamos cada vez mais a inserção das tecnologias digitais na
sociedade. Autonomia, agilidade, atratividade, interação e interatividade são algumas das
possibilidades que as tecnologias digitais vêm mostrando quando se fala na maneira pela qual as
pessoas aprendem línguas. Essas possibilidades podem estar presentes em um material didático, em
uma metodologia pedagógica, em uma teoria pedagógica e em um recurso, como os populares
aplicativos de aprendizagem de idiomas a partir dos celulares.
Muitas pesquisas acadêmicas vêm sendo feitas explorando o modo como esses aplicativos
operam e até como eles contribuem para a aprendizagem e para o ensino, ou no processo de ambos,
mas em que medida as práticas de linguagem que são proporcionadas dentro e fora da sala de aula
com o uso desses aplicativos contribuem para o repertório e para a competência linguística do
aprendiz?
Considerando essa e outras questões, esta pesquisa em andamento trata de uma análise de
alguns aplicativos de celulares utilizados por professores e alunos de um curso de espanhol onde a
pesquisadora atua. Portanto, entendemos que na educação básica, no nosso caso em se tratando de
um instituto federal de educação técnica, tecnológica e profissionalizando, a pesquisa parte do que
se estabelece em sala de aula de língua, no caso o espanhol, e como a presença de aplicativos de
internet, tão requisitado pelos alunos aos/as docentes, contribuem para o processo de ensinoaprendizagem. A pesquisa parte da tendência atual de investigar os usos sociais da língua, os
comportamentos humanos diante do contexto tecnológico e os impactos na prática e no lugar onde a
língua é ensinada e aprendida.
ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS
Trabalhamos com a ideia de que as decisões que são tomadas na sala de aula, o repertório
linguístico que é trazido pelos/as estudantes e o que se é apresentado na língua em uso pelos
falantes idealizados são o ponto de partida para a construção de conhecimento. É uma visão
epistemológica distinta daquelas consideradas tradicionais em que os modelos são seguidos tanto
pelos/pelas docentes como pelos/pelas estudantes e cujos modelos enfatizam o monolinguismo, por
exemplo, que em quase nada contribui para a construção de sentidos. De igual forma, o cenário que
inclui as novas tecnologias digitais propiciam um movimento de colaboração e interação cada vez
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maiores diante de tais mudanças porque não há um protagonista que elabora e compartilha
conteúdo, mas todos podem contribuir (positiva ou não) na internet. Ademais, e longe de sermos
somente otimistas das tecnologias, a internet traz um contexto multimodal e multilíngue que
possibilita novos encontros multilíngues e práticas translíngues online.
Segundo Barton e Lee (2015, p. 85), “Na Web, qualquer pessoa (incluindo as pessoas que se
veem como monolíngues) pode experimentar ou fazer coisas com diferentes línguas” enriquecendo
culturas, hibridizando os ambientes e repercutindo seus conteúdos. Para Barton e Lee (2015)
A internet multilíngue já deixou para trás a questão de saber qual língua domina a
internet ou como os usuários usam a alternância de códigos. Agora, trata-se de saber
como as pessoas agem de forma diferente ao aproveitar as novas possibilidades
oferecidas pelas diferentes línguas na Web. (BARTON, LEE, 2015, p. 85-86)

Cabe esclarecer que, para os autores, as práticas translíngues se concentram mais nas
práticas comunicativas em diferentes grupos e comunidades de pessoas e se interessa pelo processo
de trabalho com diferentes línguas, não por seu produto. “As práticas translíngues podem ser
entendidas como as maneiras pelas quais os grupos ou comunidades de pessoas experimentam e
fazem coisas que envolvem mais de uma língua” (BARTON; LEE, 2015, p. 86). Eles dão como
exemplo também as discussões linguísticas pelos usuários da Web.
Assim, acreditamos que os aplicativos de celulares, por sua própria natureza e disseminação
no mundo contemporâneo permite práticas de língua e linguagem em que todos podem aprender já
que se trata de um ambiente translíngue e dinâmico.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Paiva (2014, p.14) lembra que “a emergência de materiais mais inovadores está sujeito à
natural resistência às inovações e ao conflito entre a teoria e as práticas já cristalizadas”. No caso
desta pesquisa, não se busca necessariamente a recomendação para os materiais, métodos ou as
práticas inovadoras em sala de aula de línguas embora elas por si só se problematizem, mas sim um
novo olhar para aquilo que acontece enquanto os sujeitos fazem uso da comunicação. O aplicativo
de celular é um recurso usado pela sociedade, que estabelece comportamentos a partir das
novidades que este aparato apresenta. A nossa forma de ver o mundo, de se comunicar e interagir
foi bastante modificada pelo uso do celular e, consequentemente, as formas de aprender e ensinar
também.
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Para subsidiar a coleta, levantamento das informações e posterior análise dessas
informações, este trabalho combina algumas técnicas de pesquisa em educação com viés
etnográfico, orientado sociolinguisticamente, para a geração de registros, entre eles material
produzido pelos participantes (trabalhos de alunos, diários de aprendizagem, informações pessoais
sobre os alunos) (PAIVA, 2019), a observação-participante, os registros de bordo das docentes
participantes, dados de campos, análise de materiais e documentos, oitivas, gravações e a avaliação
de um grupo focal que compartilham uma rotina interacional em sala de aula.
Por ora, o trabalho está sendo realizado com base na identificação dos aplicativos de celular
e no planejamento de ensino de três docentes participantes de quatro cursos de formação
profissionalizante de um instituto federal de Florianópolis, SC.
A análise previa dos aplicativos inclui alguns softwares mais requisitados e “baixados” na
loja do Google do sistema Android tais como Duolingo, Babbel, Mosalíngua, Memrise, Tandem
entre outros oferecidos pelo próprio sistema.
CONCLUSÕES
Esperamos que a primeira parte do trabalho que está sendo realizada de fevereiro a maio de
2020 alcançaremos compreender as práticas de lingua(gens) na aula de espanhol a partir de
ambientes translíngues proporcionados por aplicativos de celular e identificar as práticas de
lingua(gem) que ocorrem quando estudantes utilizam os aplicativos de celular que ensinam línguas
para, posteriormente, descrever como o ambiente multilíngue e translíngue contribuem para a
construção de sentidos e reflexão sobre o espanhol na atualidade.
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Resumo
Esta apresentação traz a perspectiva dos estudos da Sociedade e da Linguística ao propor uma análise
das práticas de lingua(gens) em ambientes multilíngues das mídias digitais que são levados e utilizados
na e para a sala de aula de espanhol como língua adicional em uma escola de atuação da docentepesquisadora. A proposta parte da ideia de que ensinar e aprender línguas na contemporaneidade, onde
a realidade é plurilíngue e multimodal, permite um movimento prático entre línguas e culturas na
construção do conhecimento. Parte do entendimento também de que as experiências proporcionadas a
partir desse espaço local e a partir de práticas translíngues, enriquecem muito mais as formas de
aprender línguas e a prática pedagógica, em vez de demarcá-las e até enrijecê-las. Assim, essa proposta
ainda seminal e em andamento tem como objetivos investigar os recursos didáticos em ambientes
translíngues de aplicativos específicos para celular direcionados para a aprendizagem de língua
espanhola. O intento é certificar-se que esses recursos dentro do seu contexto linguístico explicam as
práticas individuais e coletivas uma vez que aprimoram a competência linguística, a reflexão crítica e
situada da língua, ao mesmo tempo que dão visibilidade para o caráter prático da língua. A justificativa é
que as práticas de lingua(gem) que são ofertadas na internet e, atualmente nos aplicativos de celular,
colaboram para as discussões sobre línguas dentro da sala de aula, propiciando um entendimento não
regrado que se faz do uso das performances linguísticas. O arcabouço metodológico da pesquisa é de
LUCENA (2015) que traz a pesquisa etnográfica na linguística e parte da ideia de educação num viés
dialógico e democrático, viés pós-colonial, viés nas observações dos fenômenos a partir da etnografia,
no transligualismo e do entendimento das práticas sociais translíngues no ambiente de sala de aula
como recurso pedagógico.
Palavras-chave: Recurso Pedagógico. Práticas translíngues. Internet. Língua Espanhola.
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INTRODUÇÃO
As tecnologias digitais de informação e comunicação – as TDIC – “entendidas como
aquelas que têm o computador e a internet como instrumentos principais” (MARINHO; LOBATO,
2008 apud LOPES; FÜRKOTTER, 2016, p.) têm participado, em alguma medida, dos processos
educativos contemporâneos. Dispositivos conectados em rede, protocolos e práticas características
da cibercultura, que chegaram à escola pelo viés administrativo, vão se fazendo presentes, aos
poucos, nos espaços de aprendizagem. À medida que ampliam o acesso de professores e alunos à
informação oportunizam novas dinâmicas para o ensino e a aprendizagem.
Não se trata, no entanto, de mera reprodução de estratégias pedagógicas conhecidas,
utilizando novos recursos tecnológicos, mas de explorar verdadeiramente o potencial inovador que
esses recursos trazem para a educação. Para tanto, o tema das TDIC deve estar presente desde a
formação docente, uma vez que
Para que o potencial comunicacional e interacional das TICs não seja subutilizado em
educação, é necessário um investimento epistemológico e metodológico em práticas
pedagógicas, de ações docentes e de pesquisa que apresentem conceitos e dispositivos,
que dialoguem com o potencial sociotécnico da cibercultura. (SANTOS, 2014, p.54)

Trazer o tema das TDIC à formação docente oportuniza a discussão sobre práticas que já
não atendem à complexidade das aprendizagens requeridas pela vida contemporânea e pelas
demandas de uma educação inclusiva, democrática. É o que este texto pretende propor.
AS TDIC E OS DESAFIOS À DOCÊNCIA
Papert, em “A máquina das crianças”, ressalta que
A informática, em todas as suas diversas manifestações, está oferecendo aos
Inovadores novas oportunidades para criar alternativas. A pergunta que permanece é:
Estas alternativas serão criadas democraticamente? Em essência, a educação pública
mostrará o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança primeiro melhorará as
vidas dos filhos dos ricos e poderosos e apenas lentamente e com um certo grau de
esforço entrará nas vidas dos filhos do resto de nós? A escola continuará aa impor a
todos um único modo de saber ou se adaptará a um pluralismo epistemológico?
(PAPERT, 1994, p.13)
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Uma das questões a serem enfrentadas na educação escolar, hoje, é a da manutenção de
percursos formativos padronizados diante da multiplicidade de formas de produção, distribuição e
acesso à informação decorrente do emprego das TDIC.
Mobilizar pedagogicamente recursos tecnológicos presentes no seu cotidiano pode
proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de capacidades complexas relacionadas à pesquisa,
ao pensamento crítico, à atividade reflexiva, coautoral (MEDEIROS, 2009) e responsável que
possibilitem acesso a oportunidades de trabalho mais criativo, instigante, socialmente relevante e
melhor remunerado. No entanto, como se preparam os professores para essa tarefa?
Seria irreal supor que a disponibilização de equipamentos conectados à Internet nas escolas
e ações formativas pontuais seria o suficiente para preparar os professores para atender a demandas
com tal complexidade. Como afirmam Lopes e Fürkotter,
Sob a perspectiva de Richt (2005, p. 40), o estudante que se prepara para ser professor
deve ter a oportunidade de formar uma concepção pedagógica de uso dessas
tecnologias já na licenciatura, de modo que, ao ingressar na profissão, não esteja
desatualizado em seus conhecimentos. A autora defende a formação de um professor
crítico, reflexivo e aberto a desafios, capaz de utilizar recursos tecnológicos para o
desenvolvimento de um "ensino comprometido com a aprendizagem do aluno".
(LOPES: FÜRKOTTER, 2016, s/p.)

Desenvolver capacidades para construir percursos de ensino e de aprendizagem inovadores
apoiados nas TDIC como os anteriormente descritos constitui um dos desafios para os cursos de
Licenciatura, nos quais são formados os professores. Além de serem escassos os recursos
tecnológicos, a presença de componentes curriculares dedicados à temática das TDIC nesses cursos
ainda não atende às necessidades ou não corresponde à complexidade do tema (LOPES;
FÜRKOTTER, 1996). Os professores que a ela se dedicam ou que incluem a temática em suas
disciplinas, em geral ainda o fazem porque são pesquisadores, ou autodidatas interessados na
temática.
A PESQUISA COMO FERRAMENTA DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM
Apesar das limitações apresentadas, as disciplinas dedicadas às TDIC podem constituir
espaços importantes nas Licenciaturas para o enfrentamento das questões aqui abordadas. Os
professores dessas disciplinas, trabalhando como pesquisadores-formadores, em coautoria com os
alunos, podem estimular o debate teórico, a elaboração de propostas, a experimentação e a
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avaliação de estratégias nas quais ensinar a aprender e aprender a ensinar se alternem e se
complementem no âmbito da formação e da docência.
Esse texto relata, resumidamente, uma ação desse tipo que vem sendo realizada em
disciplina dedicada à relação entre Informática – hoje estendida às TDIC – e Educação do curso de
Licenciatura em Pedagogia de uma universidade pública. Ao longo dos últimos anos, ações de
formação e de pesquisa que procuram proporcionar aos alunos da disciplina um espaço de reflexão,
pesquisa e proposições quanto ao uso pedagógico dessas tecnologias.
A pesquisa realizada tem como referência a pesquisa-formação, uma vez que
A pesquisa-formação, enquanto postura epistemológica e política, nos coloca no
caminho da práxis, ou seja, os saberes teóricos articulados aos saberes da ação dos
professores

e

alunos

situados

em

contextos

formativos

das/nas

experiênciasaprendentes dentrofora da universidade estão em processos de
ressignificações permanentes. (RIBEIRO; SANTOS, 2016, p.296-298).

Formar um professor pesquisador constitui, no que diz respeito às TDIC, uma resposta à
velocidade e à diversidade com que artefatos e processos modificam a vida contemporânea e
possibilitam novas forma de apropriação, produção e disseminação de conhecimentos. No entanto,
como bem ressalta Eduardo Prada,
não são quaisquer tipos de pesquisa que podem ser empregados com a finalidade de
promover formação, somente aqueles que possibilitem uma participação efetiva dos
professores na concepção e realização das atividades previstas, que apresentem uma
flexibilidade em relação ao conteúdo investigado e cuja finalidade priorize muito mais
a formação do que a mera coleta de dados. (PRADA, 2012 s/p)

Ao longo dos últimos anos, a proposta da disciplina e a própria ação docente têm se
modificado a partir dos debates, das ações realizadas, das análises compartilhadas por professor e
alunos, e das informações coletadas através de questionário aplicado ao final de cada semestre.
A pesquisa tem subsidiado, ainda, a criação de cenários aprendizagem criativos que possam
ser explorados pelos estudantes em suas futuras ações docentes principalmente, mas não
exclusivamente, em ambientes providos de recursos das TDIC, entendendo cenários de
aprendizagem como
[...] um conceito prospectivo para desenhar cenários de futuro que ajudam as pessoas
fazer face à imprevisibilidade e à mudança. [...] um modo abrangente de equacionar as
relações entre as diversas dimensões e os diversos elementos de situações de
aprendizagem. (MATOS, 2014, p.2)
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A pesquisa tem, também, possibilitado um estudo longitudinal que alimenta a reflexão sobre
mudanças nas concepções, no uso e nas expectativas quanto ao emprego das TDIC no ensino e na
aprendizagem. Como na grade curricular a disciplina é uma das últimas do curso, cria-se também
uma oportunidade de retomar o percurso de aprendizagens e analisar de que forma esses
conhecimentos impactam a visão do processo de aprendizagem dos alunos e da própria docência.
Papert destaca que os professores progressistas assumem não um “método de ensino”, mas
uma “teoria do conhecimento” fortemente baseada na autonomia dos alunos e “não veem a si
mesmos como oferecendo uma via alternativa para que os estudantes aprendam uma mesma lista de
itens de conhecimento. Eles valorizam um tipo diferente de conhecimentos” (PAPERT, 1994, p.61).
Construir uma prática consistente e coerente com essa concepção não é trivial. Implica em
conciliar a desejada autonomia dos estudantes para gerir suas aprendizagens com as prescrições
presentes nos currículos. Na disciplina, no início de cada semestre, tem sido apresentada e discutida
com os alunos uma proposta de planejamento, constituída por um conjunto de leituras,
conhecimentos e capacidades que subsidiem a criação de blog e, posteriormente, de site dedicado a
um tema de livre escolha. Para tanto, precisam desenvolver colaborativamente, atividades como
pesquisar, produzir e apresentar informação em mídias como áudio, vídeo, texto escrito, além de
criar o ambiente virtual no qual disponibilizem sua produção.
Para desenvolver essas ações faz-se necessário dispor de laboratório ou ambiente equipado
com computadores, provido de acesso à Internet, de modo que os professores em formação possam
experimentar condições semelhantes às que, supostamente, estariam disponíveis nas escolas em que
atuarão. Esse tem sido um ponto nevrálgico uma vez que, como ocorre também em boa parte das
escolas, o curso de Licenciatura em Pedagogia em questão não dispõe de laboratório ou ambiente
adequado e precisa buscar, a cada semestre, espaços em laboratórios de outros cursos. Essas
situações revelam o paradoxo entre a necessidade de pensar o novo e a dificuldade de dispor de
recursos com potencial para tal.
O QUE A PESQUISA TEM MOSTRADO
Os dados da pesquisa têm confirmado que o emprego de recursos das TDIC em atividades
coautorais significativas para os alunos da licenciatura estimula a criatividade, aumenta a
autoconfiança para enfrentar situações desafiadoras presentes na construção de uma prática docente
mais crítica e menos reprodutivista, além de contribuir para a democratização do acesso e para uma
permanência mais proveitosa dos alunos na escola, desafios da educação contemporânea.Relatos
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dos alunos do curso nesse sentido têm sido comuns, inclusive quando respondem ao questionário
aplicado ao final da disciplina. Quatro respostas e as respectivas questões são destacadas, a seguir.
Diante da questão sobre seu entendimento anterior à Disciplina quanto à aplicação da
Informática à Educação os alunos, em geral, tem atribuído importância à inserção da disciplina para
a construção desse entendimento, uma vez que consideram seu conhecimento prévio restrito, como
expressa o(a) respondente que considerava a Informática
De muito pouca exploração para ampliar a construção do conhecimento junto ao
interesse e ao cotidiano dos alunos. Tinha a ideia limitada de que ela servia para
pesquisar, redigir trabalhos e informar diretrizes e orientações da disciplina. Um
mundo novo se abriu a minha frente... A perplexidade, a surpresa e a motivação que
vivenciei sobre o entendimento das propostas e realizações possíveis com a
informática na educação, depois desta disciplina, creio ter engrandecido a minha
formação docente. (Respondente 205 em 2017)

Diante de questão sobre sua compreensão quanto à relação entre Informática e Educação
após cursar a disciplina o(a) aluno(a) a seguir a descreve como
Uma ferramenta poderosíssima de interação, de construção de outras relações
professor/aluno e entre os próprios alunos, com uma infinidade de recursos que podem
estimular outras formas de pesquisar, produzir, enfim, um ótimo recurso que está ao
nosso dispor para ser explorado e utilizado de forma coerente e planejada.
(Respondente 59, em 2013)

Ao longo do tempo, com a disseminação das TDIC e o uso de equipamentos móveis
conectados em rede, um maior número de alunos chega à disciplina familiarizados com o tema.
Mesmo assim, diante da questão “Fale sobre a sua experiência na disciplina”, o(a) respondente
demonstra ampliação e compartilhamento de conhecimentos:
[...] Participei de aulas ajudando outros colegas, explorei novas possibilidades nas
aulas a distância ao utilizar diversas ferramentas (apps) para acessar o chat e
documentos e muitas vezes tive problemas (que não saberia se não tivesse tentado) e
na troca de informações e reuniões com membros do grupo de seminário onde
decidíamos os rumos que tomaríamos até concluir com uma apresentação por
videoconferências. Acredito que a matéria me trouxe uma fundamentação teórica e um
novo sopro de ânimo junto ao mundo virtual. (Respondente 151, em 2015)
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Diante da questão “Você se sente capaz de usar a Informática em projetos educacionais?”, a
respondente a seguir reforça a ideia de que é possível estimular os estudantes a buscar maneiras
mais instigantes de conceber e mediar o ensino e a aprendizagem, ao responder que
Sim. Ainda tenho muito que aprender, mas me sinto capaz e disposta a me colocar em
um lugar de troca com alunos e construir junto deles novos conhecimentos.
(Respondente 239, em 2019)

Em 2019, com base nas observações os alunos, a criação dos repositórios e dos conteúdos
multimidiáticos passou a ser o eixo central da disciplina e o uso pedagógico dos smartphones
ganhou destaque entre os temas estudados.
CONCLUSÕES
Em resposta ao desafio de preparar os professores para o uso pedagógico das TDIC, este
texto apresentou a opção pela pesquisa-formação como estratégia para oferecer, aos alunos da
Licenciatura em Pedagogia, a oportunidade de vivenciar a coautoria com seu formador para propor,
experimentar, avaliar e até reformular as ações de formação, ajudando formador e estudantes a
construírem, juntos, uma nova prática docente.
Os resultados parciais da pesquisa permitem concluir que a inserção nas Licenciaturas do
debate teórico, da pesquisa, da prática e da reflexão teórico-prática quanto ao uso pedagógico das
TDIC, justifica-se pelos reflexos positivos dessa vivência na formação dos professores. Ela
constitui um fator importante para a ampliação do repertório de estratégias voltadas ao
desenvolvimento de aprendizagens centradas no desenvolvimento de habilidades e saberes, tais
como cooperação, autonomia, produção, ressignificação e disseminação de conhecimentos, tão
requeridos pela sociedade contemporânea.
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Resumo
O presente texto tem por objetivo relatar, de forma resumida, uma proposta para a organização e oferta
de disciplina dedicada ao debate teórico e à apropriação crítica das tecnologias digitais de informação e
comunicação – as TDIC – como ferramentas para o ensino e para a aprendizagem, em um curso de
Licenciatura em Pedagogia. A proposta prioriza a construção, compartilhada pelo professor
responsável pela disciplina e pelos professores em formação, de concepções de aprendizagem mais
inclusivas, menos reprodutivistas, e de ações docentes mais comprometidas com a democratização do
acesso e da produção de saberes na contemporaneidade. São tecidas considerações a respeito de alguns
dos principais desafios atuais da Educação e da formação de professores, tais como o desenvolvimento
de capacidades docentes para desenvolver ações de produção coautoral com seus alunos, contando
com o apoio das TDIC, para criar percursos de ensino e de aprendizagem mais criativos e estimulantes,
que se aproveitem do potencial motivador dessas tecnologias e contribuam para ampliar a permanência
produtiva dos alunos na escola. Apresenta a opção pela pesquisa-formação como estratégia para
oferecer aos professores em formação a oportunidade de vivenciar a coautoria com seu formador para
propor, experimentar, avaliar e até mesmo reformular as ações de formação. Destaca alguns relatos de
estudantes, coletados através da pesquisa, que exemplificam o entendimento desses quanto ao que
experimentaram ao longo da disciplina. Recomenda, ainda, que a formação dos professores nas
Licenciaturas utilize as disciplinas dedicadas à temática das TDIC como espaços para confrontação de
concepções teóricas e de experimentações comprometidas mais intensamente com os processos de
aprender dos seus alunos.
Palavras-chave: TDIC; Educação; Docência; Formação docente.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

888

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS ASSISTIVAS
SINTONIZADAS COM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
INCLUSIVAS
Juliana Fonseca de Oliveira Neri – UNIMES e FMU
Aline Martins de Almeida – UNIMES e UPM
Naiara Roberta Vicente de Matos – UNIMES e PUC-SP
Sirlei Ivo Leite Zoccal – UNIMES e UNISANTOS
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INTRODUÇÃO
Numa sociedade em que os sujeitos necessitam cada vez mais de competências digitais, a
reflexão sobre a inclusão de pessoas com deficiências por meio de tecnologias digitais assistivas,
desde o início da educação básica, mostra-se fundamental. Passamos por um momento histórico em
que se buscava no aluno com deficiência a origem de um problema. Depois, outro momento em que
percebemos a mescla de busca de respostas educativas, de recursos e apoio que a escola deve
proporcionar para que o estudante obtenha sucesso escolar e possa participar ativamente da
sociedade. Apesar dessa busca por respostas, no chão da escola é notório a carência de professores
que explorem os materiais e recursos existentes, bem como a formação dos mesmos, para a
construção de práticas que utilizem recursos de acessibilidade e tecnologias assistivas para o
desenvolvimento de habilidades cognitivas.
A formação de sujeitos que participem ativamente na história, na sociedade, na
transformação da realidade exige que cada ser humano seja ajudado a tomar consciência da
realidade e da sua própria capacidade para transformar. Este princípio freiriano (FREIRE, 1977)
norteia o olhar dos acadêmicos que participam do projeto de pesquisa, em início, numa
universidade localizada em Santos - SP, denominado “Tecnologia e educação inclusiva” na linha de
pesquisa “Práticas digitais docentes na Educação Básica”. O grupo parte do pressuposto de que o
uso das tecnologias digitais assistivas pode contribuir na promoção das habilidades funcionais e das
habilidades cognitivas incluindo a pessoa com deficiência na sociedade da informação e da
comunicação de modo que participe ativamente enquanto sujeito histórico, exercendo sua
capacidade para transformar.
As questões problematizadoras que inspiram a pesquisa trilhada neste artigo são: Qual a
produção acadêmica existente acerca das tecnologias digitais assistivas para a inclusão de
estudantes com deficiência? Quais tecnologias digitais assistivas estão prescritas na literatura e
estão sintonizadas com a formação docente e com as práticas pedagógicas inclusivas?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Tecnologias digitais da informação e da comunicação, cultura digital, cibercultura,
ciberespaço, redes sociais, aplicativos, dentre outros aparatos, passaram a ser instrumentos do
cotidiano de sujeitos de diversas faixas etárias nos mais diversos contextos, permitindo que a
técnica passasse a ter outro (s) significado (s).
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Na sociedade do Século XXI, em razão da revolução tecnológica e epistemológica
ocorrida ao longo das últimas três décadas, ocorrem mudanças vertiginosas no
conhecimento científico e nos produtos do pensamento, cultura e arte. Tão intensa é a
produção do conhecimento e sua divulgação, que ensinar para produzir não mais
atende as demandas postas pela sociedade informacional e global, em que estamos
inseridos, a qual prioriza o domínio de certos saberes, habilidades e competências dos
quais nós como educadores precisamos estar cientes e convencidos de sua necessidade
(NOGARO; CERUTTI, 2016, p. 40).

Deste modo, as tecnologias digitais vem ao encontro das tecnologias assistivas, estas visam
auxiliar a independência dos seres humanos, pois no ambiente educacional podem ser utilizadas
como recursos e instrumentos facilitadores da aprendizagem que envolvam a autonomia,
principalmente das pessoas com deficiências, com o objetivo de mediação, inclusão e interação
(GALVÃO FILHO, 2009; TOSO, CERUTTI, GRANDI, SANTOS CRUZ, 2018).
De uma forma ampla, a Tecnologia Assistiva pode ser entendida como um campo que
engloba tanto os equipamentos como os serviços que promovem ao indivíduo um sucesso maior na
realização de atividades, aumentando, mantendo ou melhorando suas capacidades funcionais
(COOK; HUSSEY, 2002).
Nesse sentido, ao seguir a definição de tecnologia assistiva apresentada, reconhece-se o
computador e seus acessórios especiais digitais (como teclados diferenciados, mouses, tablets,
acionadores, sintetizador de voz e softwares) como possíveis recursos de tecnologia assistiva
quando, por meio deles, atividades de comunicação, escrita e leitura podem ser potencializadas,
contribuindo para promover independência e inclusão, tornando a vida mais fácil.
Na literatura internacional há inclusive um termo específico para essa classe de recursos:
Assistive Computer Technology (ACT), que pode ser traduzida como “tecnologia computadorizada
assistiva” (TCA). Esse termo é utilizado principalmente em textos sobre o uso desses recursos no
ambiente escolar (MORRISON, 2007).
No campo educacional brasileiro, este atendimento também é previsto em diversos
documentos normativos, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9394/1996 e a
Política Nacional de Educação Especial (2008) que perpassa por todos os níveis, etapas e
modalidades educacionais, tendo como base a Educação para a Diversidade e para a Inclusão.
Na educação básica, contamos com o Atendimento Educacional Especializado - AEE, este
que tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
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eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades
específicas (BRASIL, 2008), enquanto que, no Ensino Superior, cada instituição proporciona
programas específicos de inclusão para os seus educandos. Nesse sentido, defendendo a ideia de
renovação da prática a favor do ensino e aprendizagem, destaca-se o uso da cibercultura, ressaltado
por SANTOS e CAPUTO (2018, p. 15), “[...] é a cultura contemporânea mediada por tecnologias
digitais em rede, que estruturam outras dinâmicas sociais e de aprendizagem na inter-relação entre o
ciberespaço e as diversas redes educativas nas cidades”.
Sob estas perspectivas, o uso de tecnologias digitais e assistivas promovem não apenas a
inclusão nos espaços educacionais, mas tornam-se instrumentos de mediação de conhecimentos
entre docentes e discentes, o que propiciam, inclusive, em formação e desenvolvimento de
habilidades e competências para todos os sujeitos, como previsto na Base Nacional Comum
Curricular (2018).
Deste modo, o uso de tecnologias no processo de escolarização dos sujeitos não perpassa
apenas modalidades ou estratégias de ensino, mas passaram a ser instrumentos “materializados” de
informação, comunicação e socialização em redes presentes em todas as esferas do conhecimento, o
que exige, inclusive, um novo olhar na e para as práticas formativas docentes e discentes.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho de abordagem qualitativa pode ser caracterizado como o início de um estudo
exploratório, realizado por meio de uma revisão de literatura disponível nos periódicos indexados
na Capes em Janeiro de 2020. Considerou-se, também, como referência documentos oficiais que
abordam a temática. Inspirou-se em questionamentos em construção no contexto do grupo de
pesquisa de Tecnologia e educação inclusiva na linha de pesquisa de Práticas digitais docentes na
Educação Básica, pesquisa recém iniciada numa universidade localizada na Baixada Santista - SP.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
A pesquisa exploratória foi iniciada com uma revisão da literatura que reuniu trabalhos
indexados no portal de periódicos da Capes que abordam “tecnologia assistiva” e “habilidades
cognitivas”. Mesmo sem a utilização de filtros por áreas, a busca resultou apenas 5 trabalhos
publicados, sendo um em 2009, um em 2012, dois em 2017 e um em 2019. Isso demonstra que a
atenção da academia para o tema é recente (primeiro trabalho publicado há apenas 10 anos) e que
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em aspectos quantitativos há escassez de trabalhos publicados sobre o tema. É preciso salientar que
todos os trabalhos relacionavam-se à educação básica, mesmo quando não citavam isso
explicitamente nem no resumo e nem nas palavras-chave.
Outra busca foi realizada na sequência utilizando apenas o termo “tecnologias digitais
assistivas”, sem aplicar filtros por áreas. Foram obtidos então 27 resultados publicados entre 2006 e
2018, demonstrando crescimento progressivo nas publicações no período, o que causou estranheza
por não haver trabalhos publicados no ano de 2019.
Dentre os trabalhos resultantes foram selecionados para análise aqueles com foco nos
recursos e serviços de tecnologias assistivas que pudessem inspirar a promoção da ampliação das
habilidades cognitivas do estudante, abrangendo tecnologias digitais de informação e comunicação.
Como não foram aplicados filtros para a área da educação, trabalhos de design da informação e
comunicação também apareceram como resultados de busca e foram mantidos na análise por
oferecerem inspirações interessantes para o campo da didática e da formação de professores na
interface entre Educação e Comunicação. Dos trabalhos resultantes da busca 7 não foram analisados
detalhadamente pois tratavam de tecnologias digitais assistivas voltadas para o mercado eletrônico,
para a ergonomia de produtos, pesquisas de telecomunicações e programa de preparação para a
aposentadoria, sem contribuições para o tema central de estudo na área da educação.
Dos 20 trabalhos analisados, 15 abordavam reflexões que contemplavam a educação básica
e o ensino superior de forma geral ou a usabilidade e acessibilidade de bibliotecas em ambos níveis
educacionais; 4 trabalhos tratavam especificamente de ensino superior e apenas 1 trabalho tratava
especificamente da educação básica.
Os recursos de tecnologias digitais assistivas citados nos trabalhos analisados foram: livro
digital; dispositivos de leitura digital para pessoas com deficiência visual; solução mobile para
acessibilidade de cegos para a leitura de cartazes de rua; controle de funcionalidades da interface
pelo teclado; ampliação de caracteres; diferentes contrastes para pessoas com deficiência visual;
leitura com voz sintetizada de textos digitais; audiodescrição de imagens estáticas; jogos digitais
para o ensino de língua portuguesa para crianças surdas; materiais didáticos alternativos para o
ensino de ciências (o texto não detalha quais são esses materiais). Alguns trabalhos reportavam
apenas o uso de “mídias alternativas”, “recursos de acessibilidade digital” ou “ambiente web
acessível para pessoas com deficiência” sem discorrer sobre quais recursos o trabalho se referia.
É importante salientar que além dos recursos, os trabalhos analisados enfatizaram o conceito
de usabilidade para definir a facilidade com que as pessoas empregam uma ferramenta ou um
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

893

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

objeto para conseguir êxito em uma tarefa. A relevância do conceito vai além da facilidade para o
usuário na utilização de uma ferramenta, pois contempla a experiência e o processo de
aprendizagem.
A usabilidade apareceu em trabalhos que tratavam de “arquitetura da informação”, “inclusão
informacional”, “design science research”, “design da informação” e “tecnologia da informação”. O
conceito foi abordado como forma de acessibilidade à informação em bibliotecas (universitárias ou
não), em websites governamentais e sites de instituições que oferecem cursos em Educação a
Distância - EaD. Na análise dos trabalhos, o conceito de usabilidade suscitou importantes reflexões
para a construção de recursos e ferramentas que contribuam para o desenvolvimento de habilidades
cognitivas de pessoas com ou sem deficiência, de forma que os recursos e ferramentas utilizados
nas salas de aula sejam acessíveis para todos.
A ampliação da reflexão sobre usabilidade, acessibilidade da informação e recursos de
tecnologias digitais acessíveis pode promover a inclusão. A abordagem de tais conceitos parecem
ser pertinente na formação de professores e nas reflexões sobre didática de forma geral, de modo a
contribuir com o fazer pedagógico que promova aprendizagens significativas para todos os
estudantes.
CONCLUSÕES
A revisão da literatura permitiu refletir sobre os questionamentos iniciais e perceber que os
trabalhos resultantes da pesquisa são inspiradores na promoção de práticas inclusivas na educação
básica. Apesar disso, a escassez de trabalhos publicados na área da educação destaca a necessidade
tanto de avançar nos debates sobre possibilidades de inclusão atrelando tecnologias digitais
assistivas e educação, quanto de se produzir conhecimentos teóricos sobre a implementação de
tecnologias digitais e assistivas no país.
Desse modo, contemplar a sistematização de procedimentos de prescrição dos recursos, o
que leva a proposta deste estudo a ser pertinente ao momento atual do desenvolvimento da temática.
Convém ressaltar que os dados trouxeram informações que contribuíram para o conhecimento dos
pesquisadores sobre a realidade da temática, uma vez que o artigo corrobora com o projeto de
pesquisa, em início, denominado “Tecnologia e educação inclusiva” na linha de pesquisa “Práticas
digitais docentes na Educação Básica”.
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Devido à complexidade do processo de avaliação e prescrição de um recurso de tecnologia
assistiva, reforça-se a importância do trabalho em equipe interdisciplinar, pois os profissionais da
escola e os profissionais externos necessitam do trabalho em conjunto, compartilhando saberes para
conseguirem construir redes colaborativas no processo de construção e mediação de práticas
digitais assistivas e inclusivas focadas no projeto pedagógico apontando para a necessidade da
análise de diversas variáveis influentes, provindas do compromisso social, do ambiente, do
contexto, do indivíduo e da tarefa.
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Resumo
Este artigo tem como principal objetivo contribuir para a reflexão, ainda necessária, acerca da formação
docente em tempos de cibercultura e sua inter-relação com conhecimentos, habilidades e atitudes para
atuação de professores no cenário educacional inclusivo, cada vez mais impactado pelo uso de
Tecnologias Digitais, visando ponderar sobre a produção acadêmica existente, acerca das tecnologias
digitais assistivas para a inclusão no sentido de ampliar possibilidades de acesso de estudantes com
deficiências aos estudos. O trabalho está inserido na linha de pesquisa “Práticas digitais docentes na
Educação Básica”, que faz parte do projeto de pesquisa “Tecnologia e educação inclusiva” em início,
numa universidade localizada na Baixada Santista - SP. Na metodologia foi utilizada uma abordagem
qualitativa, sendo a pesquisa exploratória, abrangendo estudos de diversas áreas que versam sobre
tecnologias digitais assistivas e habilidades cognitivas. Pautou-se em pesquisadores que discorrem a
respeito da temática, como Cook e Hussey (2002), Galvão Filho (2009), Toso, Cerutti, Grandi, Santos
Cruz (2018), Santos e Caputo (2018) bem como em documentos oficiais brasileiros no campo
educacional. Os resultados apontam que ainda são escassos os trabalhos publicados que abordem a
interface entre tecnologias digitais assistivas e o desenvolvimento das habilidades cognitivas do
estudante. Apesar disso, os trabalhos publicados revelam muitas potencialidades que podem inspirar
práticas educativas como compromisso social e político, contribuindo para o ensino e aprendizagem,
promovendo a inclusão nas diversas modalidades educacionais, novos olhares para a formação docente
e participação ativa do estudante com deficiência na sociedade.
Palavras-chave: Educação inclusiva; Cibercultura; Tecnologias assistivas; Habilidades cognitivas,
Formação docente.
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INTRODUÇÃO
A inserção das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no ambiente
escolar se constitui um aspecto irreversível por estar associado ao advento da modernidade para a
pós-modernidade. Este desafio requer refletir sobre as mudanças de paradigmas em decorrência da
descentralização das formas de transmissão, produção e circulação de conhecimentos que avançam
e ultrapassam seus muros.
Esta revolução digital

tem impulsionado

transformações determinantes no mundo

globalizado, mas ainda encontra barreiras na área educativa promovida pelo surgimento da
cibercultura neste milênio, quanto “ao que é educar, aprender e ensinar e de como é o processo de
sua realização e atualização com os alunos”( NEVADO ET AL, 2009, p.89).
Em função desta incorporação, a escola necessita desbravar este mundo virtual, tendo em
vista que seu formato tradicional não atende à demanda atual, ficando perceptível o aumento de
distância cada vez mais de nossa juventude que não se reconhece mais na sala de aula desconectada
dos avanços tecnológicos. As rotinas cotidianas dos nativos digitais associadas a chegada da
conectividade constante, proporciona o desenvolvimento de uma variedade de competências ao
aprimoramento da sociedade.
Sobre a tendência de ensino com recursos tecnológicos, as pesquisas de Gravina (2004),
Kenski(2007), Valente (2011) e Cavalcanti (2014) ressaltam a importância de seu uso na prática
docente que contribui à melhoria da qualidade dos processos educativos e práticas docentes à
construção de novos aprendizados.
Consoante à temática, Valente (2011) ressalta que a missão de gerar conhecimento não se
restringe apenas à instituição escolar e ao professor, pois os dispositivos tecnológicos vêm
promovendo a dispersão da informação em todos os segmentos da sociedade.
Assim a escola deve prover condições para que os alunos desenvolvam atividades que
auxiliem no processo de construção de conhecimento, esse conhecimento gerado deve
ser disseminado e compartilhado, de modo que possa ser acessado por intermédio das
TDIC. (VALENTE, 2011, p.99).

Face ao exposto, cumpre aos educadores refletirem sobre a evolução tecnológica no
contexto das ações educativas, de modo que esta conjugação busque maximizar os processos de
aprendizagem dos educandos, que já vivenciam este universo digital à construção de saberes no
cotidiano da sala de aula/ambiente educacional.
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SOFTWARES EDUCATIVOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Similarmente ao computador, os softwares matemáticos foram inseridos no ambiente
educacional por proporcionar uma abordagem experimental numa visão mais construtivista com
possibilidades de construção de conhecimentos e aprendizados matemáticos promovidos pela
interação com o meio (milieu). Assim, o computador pode auxiliar a materialização de simulações
na virtualidade de alguns conceitos matemáticos abstratos, favorecendo a compreensão deles.
Os softwares matemáticos são programas interativos que proporcionam a visualização e a
manipulação de objetos dinâmicos com possibilidades de inovar abordagens de ensino e os
processos de aprendizagem ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e a participação mais
efetiva dos educandos na ação didática.
A aprendizagem é um processo que envolve a construção e reconstrução dos saberes
socialmente constituídos, a qual tem uma dependência direta de “funcionamentos cognitivos e de
um meio que encerre intenção, dentre elas a intenção de desencadear uma dinâmica de equilíbrios e
desequilíbrios cognitivos” (GRAVINA, 2004, p.114).
Esta autora afirma que os softwares de geometria dinâmica permitem “a construção de
objetos a partir das propriedades que os define” auxiliando o processo de desenvolvimento
cognitivo e promovendo mudanças sobre os saberes estruturados.
Tomando-se como referências a classificação citada por Valente (1999), os softwares de
geometria dinâmica possuem características de um software de simulação e modelagem por
permitir a manipulação e construção de objetos no computador.
O software GeoGebra
O GeoGebra é um software de matemática dinâmico gratuito e de código aberto que utiliza
os recursos de régua e compasso virtuais permitindo a construção de figuras geométricas, tendo
como premissas as propriedades que definem os objetos.
O processo de construção das figuras é feito mediante o uso de menus em linguagem
natural da geometria – ponto, reta passando por dois pontos, retas paralelas, retas
perpendiculares, círculos, transformações geométricas, por exemplo. A régua virtual é
dada no recurso Reta por Dois Pontos e o compasso virtual é dado no recurso Círculo
com Centro e Ponto. (GRAVINA ET AL., 2012, p.38-39).

A tela inicial deste software apresenta duas janelas de representações que interagem entre si,
mostrando simultaneamente as representações de um objeto matemático: Janela de visualização
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gráfica à direita, local em que se encontram os eixos de um plano cartesiano, e Janela de álgebra a
esquerda, onde é possível observar uma linguagem matemática (representação algébrica).
Na janela de Álgebra são registradas as informações associadas aos objetos matemáticos
construídos na janela geométrica, mas especificamente às coordenadas de um ponto no sistema de
eixos cartesianos, as coordenadas dos vértices, as medidas dos segmentos (lados) dos polígonos, as
medidas dos ângulos, o perímetro e a área do respectivo polígono, como também as equações das
retas e as circunferências.
DELINEAMENTO DA PESQUISA
A pesquisa foi aplicada no componente curricular de Matemática V na turma de Ensino
Médio Integrado do curso técnico em Eletrotécnica do IFPE campus Recife (2019.2) com objetivo
de mostrar a conexão entre diferentes tipos de representação de um mesmo objeto geométrico,
conforme mostra a Tabela 1 com mapeamento dos conteúdos matemáticos tratados na turma em
questão.
As atividades didáticas envolveram sessões das aulas práticas com utilização do software
GeoGebra mediante ementa de conteúdos de Geometria Analítica. Tanto na dimensão individual
como na dimensão coletiva, os educandos podem mobilizar seus conhecimentos adquiridos em
geometria plana para solucionar problemas e interagirem com seus pares. As interações emergem
por meio de trocas de informações e argumentações geradas a partir das estratégias de resolução,
tornando possível o intercâmbio de saberes à construção de aprendizados.
ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA
É incontestável que o uso de recursos didáticos pode proporcionar no processo educativo
com aumento de engajamento dos protagonistas em que todos se tornem aprendizes e ensinantes
nos espaços de construção do conhecimento.
A seguir, será apresentada a análise dos itens 2 e 3 elaboradas na sequência didática da
situação 1 da disciplina de Geometria Analítica.
S1- Situação 1: Construção de Jogo de Hexágonos
A turma foi dividida em 8 duplas para construção do jogo de hexágonos a partir das
regularidades intrínsecas nos objetos matemáticos descritos na sequência didática conforme Figura
1 contendo os questionamentos da atividade didática.
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Considerando os pontos A (2,1) e B (6,1), todas as 8 duplas clicaram no terceiro ícone da
barra de ferramentas, surgindo uma caixa de diálogos em que selecionam a opção “segmento” para
traçar o segmento de reta AB .
Na execução do item 1, constatou-se que 75% das 8 duplas utilizaram a estratégia de acionar
a ferramenta “Polígono regular” com a medida do segmento de reta AB para a construção do
hexágono regular.
Constatou-se também que 25% das 8 duplas usaram outra estratégia, clicando no comando
da circunferência e selecionando a ferramenta “Compasso” para desenhar duas circunferências com
centros nos vértice do segmento AB

. Selecionam a opção “Semirreta” que intercepta a segunda

circunferência em D. A partir deste ponto, desenham a terceira circunferência com a opção
“Compasso”.
A construção do hexágono regular é obtida unindo-se os centros A e D e os quatro pontos de
interseção entre as circunferências que delimitaram os lados deste polígono inscrito na
circunferência central conforme Figura 2 contendo esta solução.
Na execução deste modelo 1, constatou-se que a metade das duplas conseguiu dividir o
hexágono em 6 (seis) triângulos equiláteros e utilizando a ferramenta “Segmento” para traça as
diagonais que interceptam o centro do polígono. Também identificam suas similaridades as
características de polígonos regulares (Figura 3).
Com relação ao modelo 2, foram detectados conflitos e impasses ao cumprimento deste item
que registrou índice de 37.5% de acertos para a solução com seis triângulos isósceles. As duplas
acionaram a estratégia de traçar as três diagonais que não passam pelo centro do hexágono,
verificando que formavam um triângulo equilátero maior. A partir destes vértices traçaram
segmentos de retas até o centro do hexágono conforme mostra a Figura 4 com os seis triângulos
isósceles.
Verificou-se nesta ação didática que os estudantes conseguiram identificar relações
matemáticas entre as áreas do triângulo equilátero e do triângulo isósceles. Descobrem que eles
possuem mesma área, pois ao traçar a altura triângulo equilátero encontram dois triângulos
retângulos e que juntando os catetos menores formam o triângulo isósceles. A solução do problema
demandou a exploração da atividade, mostrando atitudes que “caracterizam o pensar Matemático,
formular conjecturas, errar, realizar muitos experimentos de pensamento e então avançar no
processo de demonstração” (GRAVINA, 2004, p.127).
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Em consonância com estudos de Valente (2011), Gravina e Basso (2012) e Cavalcanti
(2014), estes softwares que dispõem de mecanismos nos comandos vinculados a uma linguagem de
programação, conseguiram auxiliar os alunos a explicitarem suas conjecturas e alicerçar novos
patamares de conhecimento mediante as especificidades dos objetos matemáticos, pois “nessa
situação, ele consegue processar as informações, aplicando-as, transformando-as, buscando outras
informações e, assim, construindo novos conhecimentos” (VALENTE, 2011, p.30).
CONCLUSÕES
O uso dos softwares proporcionou a exploração de ações pedagógicas no qual os estudantes
consultaram as orientações e, assim, pouderam checar raciocínios e resolverem de forma eficaz as
atividades didáticas do material de estudo, sendo registrados os procedimentos utilizados à
execução da tarefa e, assim, assumir um papel ativo ao desenvolvimento de sua autonomia.
Face ao exposto, constatou-se relevância na aplicação deste software de Geometria
Dinâmica que enriqueceu a ação didática a partir do pensamento crítico das experiências
vivenciadas em sala de aula, instigando os estudantes a assumirem o protagonismo do processo de
aprendizagem no sistema didático como sujeitos construtores dos saberes matemáticos em
momentos exitosos à construção coletiva do conhecimento.
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ANEXOS

II. Sequência didática

Figura 1: Sequência de atividades com Hexágonos
II. Construção das soluções da sequência

Figura 2. Construção do Hexágono

Figura 3. Construção do Modelo 1 (6 triângulos equiláteros)
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Figura 4. Construção do Modelo 2 (6 triângulos isósceles)

Resumo
Este pôster apresenta estudos em desenvolvimento pelo Grupo de Estudos em Matemática e
Tecnologias (GEMTEC) do Instituto Federal de Pernambuco, através da implementação do
Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) e do desenvolvimento de atividades didáticas abrangendo
a tendência de ensino com uso das tecnologias à construção de significados de geometria analítica no
Ensino Médio. Para tanto, a pesquisa teve como aportes teóricos Gravina (2004), Kenski(2007),
Valente (2011) e Cavalcanti(2014), entre outros, para análise das atividades que abrangeram os
conteúdos de Geometria e os saberes didático-pedagógicos no LEM. A dinâmica deste trabalho é um
recorte de uma pesquisa-ação aplicada nas turmas do Ensino Médio Integrado do IFPE - Campus
Recife juntamente com orientandos dos programas de Iniciação Cientifica e de Extensão da instituição.
Foram elaboradas situações de aprendizagem vislumbrando o estabelecimento de vínculos entre os
conteúdos teóricos e as respectivas aplicações com o software GeoGebra a fim de reduzir as
dificuldades detectadas quanto ao entendimento do significado e o alcance do objeto matemático. A
dinâmica da disciplina promoveu o entrelaçamento de conteúdos e métodos, corroborando com
inovações de práticas docentes que possibilitaram a exploração da geometria clássica numa abordagem
dinâmica e interativa, permitindo ao aluno investigar, desenvolver habilidades intelectuais e cognitivas à
aprendizagem de conceitos matemáticos pela manipulação das representações gráficas desses objetos e
seus elementos. A experimentação com estes softwares de geometria dinâmica constatou que apesar da
heterogeneidade entre os estudantes foram alcançados diferentes níveis de aprendizagem na execução
das tarefas à construção dos saberes matemáticos.
Palavras-chave: Software GeoGebra; Laboratório de Ensino de Matemática; Conceitos Matemáticos.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Na atualidade, as tecnologias digitais têm influenciado as formas que as pessoas se
comunicam e aprendem. Portanto, por ser a educação formal um espaço de apropriação da cultura
historicamente produzida, bem como de formação do homem na sua integralidade (PARO, 2010), é
colocado à escola, enquanto instituição formal de ensino, o desafio de ofertar aos alunos o acesso às
tecnologias como possibilidades de aprendizagens dos mais variados conteúdos.
A partir desse pressuposto, considera-se relevante o uso das tecnologias digitais na
Educação Profissional e Tecnológica (EPT), em especial, no âmbito da modalidade Educação de
Jovens e Adultos (EJA), tendo em vista que esses sujeitos educativos estão inseridos em um
contexto histórico e cultural em que as tecnologias estão presentes, propiciando mudanças nos
modos de vida e podendo contribuir para a sua formação. Compreende-se que a EPT, sobretudo na
modalidade de EJA, deve ter como base os conceitos de politecnia e de formação omnilateral, a
partir da integração do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, possibilitando ao indivíduo a
formação integral e emancipadora (RAMOS, 2008).
O conceito de politecnia aqui abordado é compreendido num sentido político, que consiste
em compreender o trabalho como princípio educativo no intuito de realizar a superação da
dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual por meio da integração das dimensões
intelectual e produtiva (RAMOS, 2008).
Na intenção de perscrutar a revisão de literatura dessa pesquisa, a partir dos princípios
teóricos e metodológicos dos estudos científicos já realizados, considerou-se o levantamento
bibliográfico sobre tecnologia e EPT realizado por Silva (2019) no portal de periódico da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período 2013-2018. O
autor teve como corpus quatro periódicos especializados nas áreas de Educação e Ensino, em razão
de ter esses o maior número de trabalhos publicados sobre o tema.
A pesquisa se justifica em razão dos poucos estudos sobre o uso das tecnologias na EJAEPT e por considerar que a EPT se configura como uma necessidade para a classe trabalhadora.
Desse modo, tenciona a integração entre educação e trabalho (CIAVATTA 2014), compreendendo
os jovens e adultos estudantes da EJA-EPT como sujeitos inseridos num contexto histórico e
cultural em que as tecnologias estão presentes.
Desse modo, apresenta-se a construção do campo empírico da pesquisa que tem como
objetivo analisar os usos das tecnologias digitais nas práticas educativas na Educação Profissional e
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

906

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Tecnológica na modalidade EJA do IFG, Câmpus Anápolis no caminho do seguinte
questionamento: Quais os usos das tecnologias digitais nas práticas educativas na Educação
Profissional e Tecnológica na modalidade EJA do Instituto Federal de Goiás, Câmpus Anápolis?
A CONSTRUÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada nos pressupostos do pensamento
dialético, do tipo documental e de campo. Tem como universo de pesquisa os cursos Técnicos
Integrado em Secretaria Escolar e Técnico Integrado em Transporte de Cargas, ofertados na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos pelo IFG Câmpus Anápolis. Os sujeitos participantes
se constituem de docentes destes cursos, aos quais será aplicado um questionário por meio de
formulário eletrônico. Serão realizadas observações das aulas de dois professores de cada curso,
sendo dois da área básica e dois da área profissionalizante, perfazendo o total de quatro professores,
com os quais será também realizada uma entrevista semiestruturada.
A pesquisa documental consiste na leitura e análise dos Projetos Pedagógicos dos cursos
investigados e no Plano Político Pedagógico Institucional vigente do IFG, no sentido de averiguar
como as tecnologias são abordadas nesses documentos. O estudo fundamenta, do ponto de vista
metodológico, em Ludke e André (1986); Sánchez Gamboa (2014) dentre outros, por considerar
que estes autores contribuem para a compreensão dos significados existentes no contexto
investigado, considerando os procedimentos como práticas sociais.
Por serem as tecnologias digitais na EPT-EJA o objeto de estudo desta pesquisa tendo, dessa
forma, proximidade com o estudo de Silva (2019), considerou-se os quatro periódicos utilizados
naquele estudo como fontes para revisão da literatura que contribui para justificar a relevância da
pesquisa, a saber: Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica; Revista Educação e
Tecnologia; Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico e Revista Novas Tecnologias
na Educação (RENOTE).
No levantamento bibliográfico realizado, foram encontrados 36 artigos nos periódicos
considerados para a revisão bibliográfica. O estudo foi classificado conforme os descritores
empregados na pesquisa, sendo encontrados 29 artigos correspondentes ao descritor Educação e
Tecnologias Digitais; 03 artigos relacionados com o descritor Educação Profissional e Tecnologias
Digitais e 04 referentes ao descritor EJA EPT e Tecnologias Digitais. No que tange ao descritor
“Educação e tecnologias digitais”, 09 artigos abordam a formação inicial ou continuada do docente
com enfoque no uso das tecnologias digitais e outros 20 abordam o uso destas no processo
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educativo por meio de atividades que considerem a realidade dos sujeitos envolvidos no processo,
bem como os objetivos propostos.
Observou-se nos estudos realizados a concepção de tecnologia como instrumento
pedagógico possível de contribuir na qualidade do processo de ensino e aprendizagem a partir da
mediação do professor. No entanto, a insegurança dos docentes é apontada como um dos fatores
que dificultam o uso da tecnologia no ambiente escolar, o que é atribuído à ausência de estudos
sobre o tema nos cursos de formação inicial e nas ações de formação continuada.
Assim, no intuito de proporcionar formação em educação profissional e tecnológica, visando
a produção de conhecimentos nas práticas educativas em contextos reais de ensino, formais, não
formais ou informais, objetiva-se a construção de um produto educacional. Desse modo, no
desenvolvimento deste estudo, propõe-se a elaboração de um Material Didático Formativo – MDF,
que emergirá dos dados da pesquisa e será fundamentado nos estudos sobre a temática, tendo o
propósito de contribuir para a formação continuada dos profissionais da educação que atuam,
principalmente, na EJA.
No Material Didático Formativo proposto será apresentada a história da EPT no Brasil, as
relações tecnologia, educação e EPT, bem como as questões da tecnologia na EJA. Além de
apresentar essas temáticas, visa propor ações didáticas que utilizam a tecnologia e contribuem na
formação dos sujeitos educativos nesta modalidade de ensino.
Para tanto, a pesquisa se referência em alguns estudiosos que respaldam teoricamente as
reflexões sobre a EPT-EJA, as tecnologias digitais e as práticas educativas, no sentido de
contribuírem com o aprofundamento das questões levantadas.
REFERENCIAL TEÓRICO
Visando compreender os usos das tecnologias digitais na educação como construtos
históricos e sociais, cujas propostas estão relacionadas aos objetivos a elas atribuídos, recorrer-se-á
às autoras Moraes e Peixoto (2017) e Peixoto (2016).
No que se refere ao conceito de tecnologia, o estudo tem como aporte Álvaro Vieira Pinto
(2005), que avança nas considerações sobre o sentido ideológico implícito nos discursos dos
detentores dos meios de produção. No sentido etimológico, compreende-se como o estudo da
técnica enquanto fruto da ação do homem em sua relação com o mundo.
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A técnica como um ato humano, portanto, não pode ser concebida como um dado imediato,
mas como mediações produzidas pelas ações do homem sobre a natureza. Nesse sentido, o conceito
de tecnologia está articulado ao ato produtivo, ou seja, ao trabalho, visto que o conjunto de
tecnologias construídas é desenvolvido de acordo com o modo como o homem produz a vida.
Na intenção de aprofundar as reflexões sobre tecnologia e educação, a pesquisa recorre aos
estudos de Andrew Feenberg (2003), estudioso da filosofia da tecnologia que discute sobre a
tecnologia e a sociedade. Busca-se problematizar as perspectivas ideológicas e a perspectiva crítica
da tecnologia, com base nas concepções de tecnologia presentes no instrumentalismo, no
substancialismo, no determinismo e nas teorias críticas da tecnologia.
As teorias instrumentalistas compreendem as tecnologias como instrumentos neutros,
subjugados à vontade humana com fim nelas mesmas, que não estão relacionadas aos valores que
caracterizam os contextos socioculturais. Por outro lado, as teorias de cunho substancialistas
conceituam a tecnologia a partir da interpretação da forma de poder exercido sobre o homem,
agregadas de valores substanciais que determinam sua relação com o contexto no qual está inserida.
Na perspectiva das teorias deterministas, a tecnologia não pode ser controlada pelo homem, pelo
contrário, é ela quem o controla, haja vista que delineia a sociedade, conforme as exigências da
eficiência e do progresso (FEENBERG, 2003).
Do ponto de vista da teoria crítica, as tecnologias não são consideradas neutras, e não podem
ser caracterizadas sem considerar o contexto social onde estão inseridas, podendo exercerem
influências sobre o homem e a organização social e/ou serem influenciadas por ele, visto que estão
sujeitas às mudanças resultantes da ação do homem sobre elas.
A percepção de tecnologia em que esta pesquisa se fundamenta está respaldada na percepção
crítica de Feenberg (2003), visto que investiga os usos das tecnologias nas práticas pedagógicas na
modalidade EJA-EPT, considerando as características sócio-histórica e cultural dos sujeitos
envolvidos, bem como dos espaços em que as ações pedagógicas com o uso dessas tecnologias são
desenvolvidas.
Para o aprofundamento da compreensão da Educação Profissional e Tecnológica como
espaço de formação para a superação das desigualdades existentes entre as classes sociais, por meio
da integração entre educação e trabalho como uma possibilidade de formação politécnica, integral e
omnilateral, a pesquisa embasa em Ciavatta (2014); Frigotto (2007); Ramos (2008), dentre outros.
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O conceito de politecnia se ampara nos pressupostos do materialismo histórico dialético, e
tem o trabalho como princípio educativo no sentido ontológico da formação humana, divergindo da
lógica capitalista de educação, cuja proposta é a formação fragmentada e alienada para a classe
trabalhadora. Nesta perspectiva, compreende-se que a formação integral somente é possível pela
superação da dualidade fundada entre o trabalho manual e trabalho intelectual, pelo domínio dos
fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo
moderno da unidade entre formação profissional e formação intelectual.
Considera-se que a proposta de integração dos currículos da educação profissional e
educação básica na EPT-EJA, tem relevância por ser pautada no princípio de educação igualitária
que propicie o acesso do sujeito aos conhecimentos e à cultura, construídos historicamente pela
humanidade. Dessa forma, pode possibilitar ao educando a realização de escolhas que o faz sujeito
de transformações, na medida em que oferta condições de construir caminhos para a produção da
vida, sendo um deles, o próprio trabalho como princípio educativo. Ou seja, de modo que o
trabalho, nesta perspectiva, seja capaz de propiciar a ação do sujeito para a transformação da
sociedade, como elucida Castro, Machado e Vittorete (2010); Paro, (2010) e Ramos (2008).
CONSIDERAÇÕES EM TRÂNSITO
Na revisão de literatura foi possível observar o entendimento da importância das propostas
de uso dos recursos tecnológicos no contexto educacional, que considerem os sujeitos envolvidos,
os objetivos a serem alcançados, além das formas de uso das tecnologias. Está presente o
entendimento do papel do docente como mediador nas propostas pedagógicas de uso das
tecnologias (MELO 2018).
Concernente ao descritor Educação Profissional e Tecnológica e Tecnologias digitais, os
estudos identificados abordam as práticas em sala de aula nos cursos EPT desenvolvidas com o uso
das tecnologias digitais. É evidenciada a importância da formação crítica do docente para o uso das
tecnologias, para além do saber-fazer, no sentido de superar a visão instrumental no alusivo às
tecnologias no âmbito da educação (PINHEIRO, 2016).
Ainda, relativo ao descritor EJA EPT e Tecnologias Digitais os estudos apontaram para a
relevância das tecnologias nas atividades pedagógicas nessa modalidade de ensino. Percebe-se nos
estudos a compreensão da escola como instituição responsável em formar o cidadão e, para tanto,
relevante para contribuir para o acesso dos sujeitos às tecnologias, uma vez que o uso dessas no
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âmbito escolar pode propiciar o desenvolvimento de saberes necessários em outros contextos
sociais (SILVA; SANTOS, 2015).
Portanto, o levantamento bibliográfico realizado indica e permite concluir para a
necessidade do desenvolvimento de pesquisas sobre o tema práticas educativas na EJA-EPT e
tecnologias digitais, tendo em vista serem poucos os estudos realizados a respeito.
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Resumo
Este escrito tenciona sobre as tecnologias digitais nas práticas educativas da Educação de Jovens e
Adultos. Desse modo, integra uma pesquisa em andamento cujo objetivo é investigar o uso das
tecnologias nas práticas educativas da Educação Profissional e Tecnológica - Educação de Jovens e
Adultos - EJA EPT do IFG, nos cursos técnicos integrados na modalidade EJA, ofertado pelo IFG,
Câmpus Anápolis, que compreende os cursos Técnico Integrado em Secretaria Escolar e Técnico
Integrado em Transporte de Cargas. Justifica-se este estudo em razão das poucas pesquisas sobre o uso
das tecnologias na EJA-EPT, identificados a partir da revisão de literatura realizada em quatro
periódicos da CAPES considerando o período de 2013 a 2018, bem como pela importância do uso das
tecnologias na educação, sobretudo nessa modalidade de ensino. A pesquisa tem como parâmetro a
concepção crítica de tecnologia, compreendendo-a como construto social. Trata-se de uma abordagem
qualitativa, fundamentada nos pressupostos do pensamento dialético, do tipo documental e pesquisa de
campo e têm-se os seguintes instrumentos de coleta de dados: questionário, observação em sala de aula
e entrevista semiestruturada. A pesquisa documental compreende a leitura e análise do Projeto
Pedagógico dos cursos investigados e do Projeto Político Pedagógico Institucional do IFG. Os dados
serão analisados a partir dos referenciais teóricos utilizados, considerando as categorias temáticas
elencadas durante o processo de investigação. Como resultado desta pesquisa e com vistas a contribuir
com a comunidade acadêmica, será elaborado um produto educacional na categoria Material
Pedagógico Formativo (MDF) abordando a temática pesquisada.
Palavras-chave: Educação; Tecnologias; EJA EPT.
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CONTRIBUIÇÕES DO GOOGLE DOCS NA
EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM MEDIADA
Leuzanira Furtado Pereira – IFMA/ Campus Maracanã
Waldemir Cunha Brito – IFMA/ Campus Maracanã

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho resulta de uma mediação de prática educativa realizada durante o Estágio
Supervisionado II do 7º período de Licenciatura em Ciências Agrárias do IFMA/Maracanã, no
segundo semestre de 2019, na turma do 3º ano do curso técnico em Agropecuária do Programa de
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), na disciplina de Relações Humanas.
Esta Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) está fundamentada na teoria SócioHistórica de Vygotsky e Reuven Feuerstein, e apoia-se em estudos sobre a Formação de
Professores, Educação de Jovens e Adultos, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e as
Relações Humanas na EJA. A escrita colaborativa foi desenvolvida pelo coletivo de alunos do
terceiro ano do curso Técnico em Agropecuária da EJA. Para tanto, foram utilizados os
equipamentos fixos do laboratório de Informática para acessar o Google Docs e, também, os
celulares dos alunos como dispositivo digital educativo.
Compreendendo que atualmente se tornou impossível para escola continuar caminhando
apoiada, tão somente, em métodos tradicionais de ensino, buscou-se uma espécie de inovação
metodológica que pudesse estimular os alunos da EJA, ainda não familiarizados com as TIC,
aprender a utilizar o Google Docs como ferramenta pedagógica para escrever um texto
coletivamente.
Neste sentido, o trabalho teve por objetivo aproximar os estagiários da prática profissional
de professor numa sala de aula da EJA e integrar estrategicamente o Google Docs como recurso
didático no exercício da escrita colaborativa com alunos do 3º ano do curso Técnico em
Agropecuária na modalidade EJA.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Com base nos fundamentos da teoria Sócio-Histórica de Vygotsky e contribuições dos
parâmetros de Reuven Feuerstein, realizou-se a experiência ora relatada, que se desenrolou através
de uma oficina de escrita colaborativa como prática educativa, que corrobora com o processo de
alfabetização e letramento de sujeitos.
Segundo Vygotsky (2001), a aquisição do conhecimento se dá mediada pela interação
grupal, possibilitando momentos reflexivos de internalização individuais para consolidar o
aprendizado de cada sujeito. Esse mesmo autor diz que para se estudar algo historicamente, implica
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estudá-lo no processo de mudança, o que significa “[...] descobrir sua natureza, sua essência uma
vez que é somente em movimento que um corpo mostra o que é [...]” (VYGOTSKY, 1998. p. 86).
Sobre a teoria de Feuerstein e a visão dele quanto à importância da EAM, Neide Catarina
Turra (2007) diz que:
[...] a Experiência de Aprendizagem Mediada é importante porque acontece,
justamente, em interações sociais nas quais as pessoas produzem processos de
aprendizagem que lhes possibilitam apropriar-se de conhecimentos e reelaborá-los,
chegando a elevados níveis de entendimento (p. 299).

Turra (2007) destaca também que, para o autor esses processos de aprendizagens causam a
modificabilidade do sujeito se referindo à modificação da relação que o sujeito passa a estabelecer
consigo próprio, no e com o seu entorno, ou seja, o sujeito adquire novo comportamento e assume
novas posturas após compreender e reelaborar o conhecimento. De acordo com Fleury e Fleury
(2011), competência é entendida como um saber que é adquirido e torna-se responsável pelo agir,
mobilizando, integrando e transmitindo habilidades e conhecimentos ao indivíduo.
Observa-se, que diversos setores sociais foram afetados no final do século XX e início do
século XXI pelo desenvolvimento tecnológico, com a exigência de novos comportamentos dos
cidadãos para inserir-se nessa nova sociedade. Destaca-se aqui, o uso da língua nas mais diversas
situações e nesta experiência, especificamente, trabalhou-se com a escrita da língua portuguesa,
numa perspectiva de escrita digital de forma colaborativa. Compreendendo escrita digital como a
escrita de textos que se utiliza de dispositivos digitais e da internet.
Cabe aqui destacar a importância do papel das TIC para no desenvolvimento de letramentos
importantes para a cidadania no século XXI. Para Borges (2017, p. 281-282), “[...] a perspectiva do
letramento incorpora à vida social dos sujeitos a necessidade de dominar as práticas de leitura e
escrita com o risco de, não as dominando, encontrar dificuldade de identificação e integração àquela
comunidade, sociedade”.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho é de abordagem qualitativa e foi desenvolvido no Laboratório de Informática do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São Luís Maracanã,
localizado na zona rural de São Luís, Maranhão.
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Os sujeitos que participaram desta EAM foram: a professora da disciplina de Recursos
Humanos juntamente com dois estagiários de Licenciatura de Ciências Agrárias, que atuaram como
mediadores, e a turma de 23 alunos do 3º ano do curso Técnico em Agropecuária da EJA, como os
mediados, na “Oficina de Escrita Colaborativa” com uso do Google Docs na construção de um
texto dissertativo.
A oficina contemplou três etapas. A primeira etapa foi estritamente teórica, onde foram
abordados os conceitos sobre a ferramenta Google Drive e seus principais programas: Google Docs;
Planilhas Google; Apresentações Google; Formulários Google e Google Sites. Dentre os programas
existentes no Google Drive, utilizou-se o Google Docs, ou documentos Google. Os aspectos
abordados na parte teórica foram: definição, uso e funções de escrita colaborativa.
A Segunda etapa, constituiu a escrita colaborativa. Para possibilitar a escrita coletiva, usouse como documento comum a produção de uma redação intitulada “A importância das relações
humanas”, na qual cada aluno deveria escrever um parágrafo de 3 ou 4 linhas. Usou-se a ferramenta
de documento compartilhado via e-mail, opção disponível nos programas de criação e edição de
textos, slides e tabelas do Google, a qual permite que o administrador do documento em edição dê
acesso para que outros usuários possam editar, comentar ou apenas visualizar o que foi produzido,
de modo que somente os usuários que receberam o convite de edição via Gmail puderam ter acesso
ao documento.
Utilizou-se como ferramenta de coleta de dados a conversa formal na sala de aula dos alunos
do 3º ano de Agropecuária PROEJA, com perguntas diretas durante toda a atividade, buscando
avultar algumas informações importantes para o desenvolvimento da atividade proposta, tais como:
Você conhece o Google Docs e suas funções? Você utiliza ou já utilizou alguma ferramenta do
Google Drive em atividades escolares? Qual seu nível de conhecimento com relação ao uso do
computador e da internet? Você tem acesso à internet via computador ou celular?
Por fim, a terceira etapa caracterizou a análise e interpretação dos dados, que se deu
mediante avaliação conjunta da redação produzida pelos alunos, destacando como focos de análise
os critérios de mediação de Feuerstein quanto a intencionalidade/reciprocidade, significado e
transcendência na exposição de ideias, observando os critérios para a escrita do texto, que foram
definidos na primeira parte da Oficina, com observância da coerência e coesão textual, uso correto
das ferramentas de formatação e edição do texto.
Para avaliação do texto produzido, tomou-se como base o que Pereira (2009) diz em relação
à coesão textual. Segundo esse autor, corresponde aos mecanismos linguísticos que permitem ao
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texto fazer sentido numa relação de interdependência. Se o interlocutor não conseguir apreender a
intenção comunicativa de um produto verbal que compreenda os mecanismos linguísticos
associados à coesão, o ato comunicativo não produz nenhum efeito ou sentido, por isso, não existe
coerência textual.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A oficina foi realizada no período de 13 a 18 de dezembro de 2019 com 22 horas no total.
Partiu de um de estudo para fundamentar o planejamento e elaboração de slides, utilizando-se de 8
horas; mais 4h de aula expositiva no laboratório de informática para conceituação e apresentação da
ferramenta aos alunos da EJA; 8h de prática de escrita da redação; e finalizou-se com mais 2h para
análise do texto produzido coletivamente, com destaque para a contribuição de cada um dos
sujeitos, culminando com a avaliação geral da referida Oficina.
No início da primeira etapa, percebeu-se certo desinteresse de alguns alunos. Depois se
verificou que o motivo do desinteresse era a falta de familiaridade com o computador, pois alguns
alunos não sabiam nem mesmo ligar o equipamento. Segundo Gadotti e Romão (2011), os jovens e
adultos trabalhadores lutam para superar suas condições precárias de vida (moradia, saúde,
alimentação, transporte, emprego, etc.), que estão na raiz do analfabetismo. Historicamente, o
desemprego, os baixos salários e as péssimas condições de vida comprometem o processo de
alfabetização dos jovens e dos adultos, que se constitui numa das etapas da EJA.
A Educação de Jovens e Adultos foi oficializada como Política pública no Estado brasileiro
somente em 1945, através do Decreto nº 19.513 e na década de 90 passou a ser reconhecida como
uma modalidade de educação, por meio da LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996). Na segunda etapa, os
alunos da EJA tiveram que responder a algumas questões que serviram de base para dar
prosseguimento à oficina, e possibilitou perceber as dificuldades encontradas, tanto para a
construção dos parágrafos com coerência e coesão textual, quanto no que se refere ao domínio do
dispositivo tecnológico, mas isso não foi um impeditivo para fazê-los desistir da oficina.
Do total de 23 alunos participantes, 7 (sete) deles ainda não possuíam endereço eletrônico e
foi ensinado a eles o passo a passo para adquirir um e-mail. E, no intuito de facilitar ainda mais a
interação entre os alunos fora da sala de aula, criou-se um grupo de WhatsApp da turma.
Parafraseando Bottentuit (2017), as tecnologias permitem uma variedade de possibilidades, e se
forem bem empregadas, podem ajudar o professor a atingir seus objetivos educacionais, pois
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oferecem aos alunos a oportunidade de exercitar seus conhecimentos, sobretudo com o auxílio dos
recursos multimídia (som, imagem, texto, vídeo, animação, etc.).
A terceira etapa foi para analisar o produto final da escrita colaborativa. O texto construído
obteve cinco laudas, cujo título foi “A importância das Relações Humanas para o Técnico em
Agropecuária”. Esse título foi escolhido com o propósito de servir de atividade avaliativa da
disciplina de Relações Humanas, que acabara de ser ministrada a eles. Foi explicado que o Google
Docs é uma plataforma que permite ao administrador identificar a produção de cada um
individualmente, bastando para isso, observar as diferentes cores do texto produzido por cada
participante da Oficina. Essa informação foi muito importante e aguçou a curiosidade deles para
saber como foi a participação de cada um durante o processo da escrita colaborativa.
A análise do produto final destacou as facilidades de alguns e as dificuldades de outros, mas
a marca desta experiência foi a superação do grupo mediada pelo apoio dos alunos com seus pares e
com os estagiários. Cujo principal objeto de evidência foi a dissertação escrita com a participação
individual de cada aluno da EJA, que foi analisado e corrigido no coletivo de alunos atendendo aos
critérios de coerência e coesão textual.
No que se refere ao domínio da escrita e ao domínio do dispositivo tecnológico, tudo foi
compartilhado entre os alunos de forma que se percebeu que as diferenças de geração não se
constituíram impedimento para as relações, haja vista que os mais jovens ajudavam os mais velhos
com a ferramenta e, os mais velhos contribuíam com a estrutura da língua escrita e se
complementavam na produção do texto coeso e coerente dentro do tema abordado na disciplina de
Relações Humanas.
Segundo a análise de Turra (2007) sobre a teoria de Feuerstein,
[...] A mediação, com sua capacidade de promover o crescimento cognitivo, por meio
da revalorização das funções cognitivas, e o crescimento afetivo, por meio da
revalorização de si mesmo e do reconhecimento do outro, representa uma
oportunidade de transformar as relações competitivas em cooperativas entre os
sujeitos envolvidos nesse processo (p. 308).

Nesse sentido considerou-se bastante importante fazer a análise do trabalho dos alunos, na
perspectiva da reflexão coletiva sobre suas produções. Esta ação mais reflexiva pode ir além da
reformulação do texto, pode ser um reforço para a “[...] descoberta e consciencialização de outras
possibilidades, susceptíveis de serem exploradas em processos de reescrita ou na construção de
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novos textos” (BARBEIRO, 2007, p.19). E dessa forma foi concluída a Oficina de escrita
colaborativa.
CONCLUSÕES
Sabe-se que para os dominadores das TIC o uso da ferramenta do Google Docs é muito
simples. No entanto, o universo das escolas brasileiras contém muitas realidades coexistindo, têm
os que parecem já nascer sabendo, dada facilidade com que lidam com os dispositivos digitais, têm
os que rapidamente aprendem, têm os que são analfabetos funcionais e tem aqueles que são
completos analfabetos digitais. São vários os desafios, porém, estudos têm sido produzidos para
subsidiar novas experiências, e teóricos como Vygotsky e Reuven Feuerstein podem contribuir
significativamente para a construção do conhecimento e de sujeitos criativos e produtores de novas
descobertas.
REFERÊNCIAS
BARBEIRO, L. F. Aprendizagem da ortografia – Princípios, dificuldades e problemas. In: Colecção Práticas
Pedagógicas. Lisboa: edições ASA, 1ª edição, 2007.
BORGES, Flavia Girardo Botelho. Um olhar rizomático sobre o conceito de letramento digital. Trabalhos em
linguística aplicada, Campinas, v. 55, n. 3, p.703-730, dezembro de 2016. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/
tla/v55n3/0103-1813-tla-55-03-00703.pdf. Acesso em 20 de novembro de 2019. http://dx.doi.org/10.1590/01
0318134874175011.
BOTTENTUIT Jr. João Batista. O aplicativo kahoot na educação: verificando os conhecimentos dos alunos em tempo
real. In: GOMES, M. J.; OSÓRIO, A. J.; VALENTE, L. (org.). Challenges 2017: Aprender nas nuvens - Learning in the
clouds - Atas da X Conferência Internacional de TIC na Educação. 2. ed. Braga: CCTIC-IEUM. 2017. p. 16051620.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília,
DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em:
15 maio 2019.
FLEURY, Maria Tereza L.; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. In Revista de Administração
Contemporânea, Edição Especial, 2011.
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. (org.). Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e proposta. 12.ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
PEREIRA, Rui Abel. Linguística Portuguesa – nível superior. Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 2009.
RIBEIRO, Mayra Rodrigues Fernandes; AMORIM, Giovana Carla Cardoso; NASCIMENTO, Hostina Maria Ferreira
do. (org.). Docência e formação: perspectivas plurais na pesquisa em educação. Curitiba: CRV, 2017.
TURRA, Neide Catarina. Reuven Feuerstein: “experiência de aprendizagem mediada: um salto para a modificabilidade
cognitiva estrutural” In: Revista Educere Et Educare. UNIOESTE Campus de Cascavel. Vol. 2 nº 4 jul./dez. 2007 (p.
297-310).
VYGOTSKY, Lev S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

919

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
Este trabalho é resultado de uma Experiência de Aprendizagem Mediada, realizada na disciplina de
Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA/Campus São Luís Maracanã, cujos mediados
foram os alunos do curso Técnico em Agropecuária da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A
experiência teve os seguintes objetivos: aproximar os estagiários da prática profissional de professor
numa sala de aula da EJA e; integrar estrategicamente ferramentas do Google Docs como recurso
didático no exercício da escrita colaborativa. Trata-se de uma abordagem qualitativa, fundamentada na
teoria Sócio-Histórica de Vygotsky e Reuven Feuerstein. A metodologia utilizada fez uso dos
parâmetros denominados por Feuerstein como critérios de mediação: Intencionalidade/Reciprocidade,
Significado e Transcendência. Nesta experiência, o mediador estimulou os sujeitos a experimentarem
uma ferramenta digital, ainda desconhecida pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos, para
produzirem uma dissertação colaborativa. Para tanto, iniciou-se com um estudo de aproximação dos
estagiários com as concepções acerca da formação de professores com tecnologias. Em seguida,
realizou-se o planejamento e a execução de uma Oficina de escrita colaborativa. A experiência foi
realizada no período de 13 a 19 de dezembro/2019, com carga horária total de 22 horas. Ressalta-se
que esta experiência foi bastante exitosa, com destaque para a aprendizagem grupal mediada por TIC,
cujo principal objeto de evidência foi o texto da dissertação escrita com a participação individual de
cada aluno e, que foi analisado/corrigido no coletivo de alunos para atender os critérios de coerência e
coesão textual.
Palavras-chave: Estágio; Formação de professores; Educação de Jovens e Adultos; Escrita
colaborativa; Google Docs.
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CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS MATEMÁTICOS AO
PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM
Alcina Maria Testa Braz da Silva – CEFET/RJ
Juliana da Silva Magalhães – CEFET/RJ
Rômulo Tonyathy da Silva Mangueira – CEFET/RJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Aprender matemática não é uma tarefa fácil. E ensinar de forma mais didática esse
conhecimento seria uma tarefa fácil? Buscar recursos que diminuam essa formalidade e que
facilitem essa compreensão são cruciais para atingir uma maior quantidade de alunos no meio
escolar. Os jogos são recursos lúdicos e atrativos. É uma associação conjunta entre aprender e
brincar, mas de forma consciente. É preciso ter cuidado na escolha dos jogos, pois jogar só por
jogar não é nada consciente.
Pensando em uma possível contribuição para modificar o quadro de dificuldade da
disciplina de Matemática em uma escola de Ensino Fundamental II, na região central do bairro
Arrudinha no munícipio de Granja-CE, surgiu o desejo de trabalhar com jogos matemáticos e
entender a relevância didática desse recurso no processo ensino-aprendizagem. Os jogos terão a
finalidade de desenvolver habilidades e competências com enfoque no universo lúdico pedagógico,
tornando as aulas atrativas e prazerosas e consequentemente auxiliar na melhoria da aprendizagem.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Apesar das constantes e frequentes discussões sobre metodologias de ensino e o campo da
didática na área de Educação Matemática, as estruturas institucionais ainda não compreenderam
profundamente os caminhos para chegar em uma aprendizagem significativa a partir do prazer em
estudar e, por isso, as aulas continuam em uma perspectiva monótona e pouco atrativa. Sabe-se que
ensinar Matemática é um desafio por si só, pois é uma disciplina que está enraizada em
preconceitos, mitos, medos e dificuldades de toda ordem – para os professores o desafio toma
propulsão ainda maior pois, grande parte dos estudantes, carrega consigo um sentimento de aversão
e conceitos preestabelecidos como uma disciplina rigorosa, e de cunho exacerbadamente formal e
abstrata e, consequentemente, de difícil compreensão.
Bianchini et al (2011, p. 03) refaz esse pensamento quando sugere que “/.../ a introdução de
jogos nas aulas oferece a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos alunos que
temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la”, entende-se que a possibilidade
do uso dos jogos facilita os estudantes a conhecer a Matemática de forma íntima para então
desenvolver uma relação de crescimento e, posteriormente, conhecimento. Bianchini (2011, p. 03),
continua o raciocínio quando nos ensina que,
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/.../ Os jogos matemáticos podem ser de extrema importância no desenvolvimento do
aluno durante o processo de ensino-aprendizagem, pois favorece a interação nos
momentos em que estão em atividades de aplicações práticas. Eles podem ser um
caminho para a aprendizagem, tanto para a vida como na questão de resolução de
problemas, visando a um desenvolvimento matemático com sucesso.

O apoio dos jogos como ferramenta de mobilização acadêmica a favor da Matemática é um
ato libertário, Freire (1979, p. 19) discute que uma “educação que tende a ajustar o indivíduo à
sociedade, em lugar de promovê-lo em sua própria linha” recai em um ensino bancário que silencia
a sala de aula e amplia a aversão.
Uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude crítica,
graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de submetê-lo, de
domesticá-lo, de adaptá-lo, como faz com muita frequência a educação em vigor num
grande número de países do mundo. (FREIRE, 1979, p. 19).

Freire (1979) aponta na direção que promover a reflexão sobre o que se faz e vive é um
caminho válido quando a liberdade é o norte na escola. Os jogos promovem nesse movimento de
entretenimento com intuito pedagógico no ensino de Matemática uma vez que simula a realidade
com todos seus arranjos e rearranjos sociais.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em vista ao baixo rendimento dos alunos e o sentimento de aversão institucionalizada no
âmbito acadêmico, a idealização do trabalho baseou-se no desejo da melhoria da qualidade de
ensino, com foco na disciplina de matemática. Trata-se, inicialmente, de um projeto de intervenção
pedagógica em uma escola pública municipal de ensino fundamental II no munícipio de Granja-CE.
O caminho metodológico baseou-se nas seguintes etapas de construção:

Reunião para

escolha do tema do projeto; Coleta de dados e pesquisa; Elaboração do projeto; Oficinas de
confecção de jogos matemático; Aulas práticas com jogos matemáticos; Utilização dos jogos
matemáticos durante o intervalo recreativo.
Os professores seriam apenas mediadores entre o grupo de alunos, para esclarecer as
possíveis dúvidas e incentivar a integração entre os alunos na execução das tarefas. A aplicação dos
jogos foi proposta para ser realizada durantes as aulas e durante o intervalo de recreação dos alunos.
A construção do conhecimento baseado em jogos é de certa forma sem respostas concretas,
não há um resultado bem definido e estabelecido, pois não dá pra avaliar o grau de alcance dessa
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atividade. É possível apenas atingir o objetivo de execução correta da atividade que é brincar
aprendendo. E através de questionário saber quão satisfatório foi a aplicação e execução da
atividade. O questionário semiestruturado tem 4 perguntas básicas com o intuito de observar a visão
do aluno sobre matemática e sobre os jogos: Você gosta de matemática? Você gosta de aprender
matemática brincando? Você brinca com os jogos na hora do intervalo? O que achou dos jogos
matemáticos aplicados durantes as aulas?
O foco principal das perguntas seria determinar quais indagações surgiriam com a aplicação
do trabalho e de forma quantitativa iremos entender melhor o processo de construção do saber
matemático através de jogos.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O trabalho foi executado em todas as turmas do 6º ao 9º do ensino fundamental II da escola
participante. Participaram desse trabalho 208 alunos e professores de diversas disciplinas, que
criaram manualmente os jogos e aplicaram em suas aulas, apenas com o intuito de falar de
matemática sem vinculação a outras disciplinas. Não tiveram uma relação interdisciplinar, isso pode
ser devido à falta de entendimento sobre o conceito do termo indisciplinaridade.
Com relação aos jogos, disciplina e turmas foram aplicados 13 jogos, baseados na
habilidade com o jogo. É importante destacar que o jogo “Jogo das Operações” foi utilizado mais de
uma vez. O que justifica sua repetição é sua fácil execução. Os jogos, disciplinas e turmas estão
relacionados na Tabela 1.
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Tabela 1. Relação de jogos aplicados por disciplina e turma.

DISCIPLINA

JOGO

TURMA

Geografia

Bingo da Multiplicação

6º B

História

Diagrama do Hexágono

7º A

Português

Dominó de Fração

7º B

Matemática

Jogo das Operações

7º C

Inglês

Roleta dos Inteiros

8º C

História

Ele é primo ou não?

8º A

Matemática

O mistério Escondido

9º A e B

Matemática

Matemática

8º B

Ciências

Sudoku

8º B e 9º A e B

Português

Jogo das Operações

8º A

Inglês

Brincando com Operações

6º C

Ed. Física

Jogo da Velha

8º B e 9º B

Ed. Física

Base de Quatro

8º B e 9º B

Disciplina

Jogo

Turma

Fonte: Dados do autor(a).

Os jogos tiveram boa aceitação pelos alunos. E essa aceitação foi avaliada através de
questionário que apresentaram três perguntas que foram elaboradas com resposta de dupla escolha
objetiva (sim ou não) e uma questão que abordou a opinião de forma subjetiva.
A primeira pergunta foi sobre o gosto pela disciplina de matemática e o resultado foi até
relativamente surpreendente conforme mostra o Gráfico 2. A Matemática é uma disciplina de
grande aversão por parte dos alunos. E os resultados apresentaram 19% dos alunos não gostam de
matemática, consideravelmente uma taxa baixa pela dificuldade apresentadas pelos alunos.
Gráfico 2. Avaliação sobre o gosto pela disciplina de matemática.

Fonte: Dados do autor(a).
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A segunda pergunta tinha como questionamento saber dos alunos se eles gostam de aprender
matemática de forma lúdica, ou seja, brincando. E para 18,4% que não gostam de matemática houve
apenas 13,2% não gostavam de aprender matemática brincando (Gráfico 3).
Gráfico 3. Avaliação sobre o gosto de aprender de forma lúdica.

Fonte: Dados do autor(a).

A tendência seria que os mesmos que não gostam de matemática continuassem com a
mesma afirmativa negativa. O lúdico é bem atrativo até para aqueles que não gostam. É uma pratica
educativa que conquista e torna mais motivadora o ato de educar. Continuando com a ideia do
lúdico, a terceira pergunta foi saber se a aplicação de jogos durante o intervalo atendia a expectativa
de uso pretendido. No Gráfico 4 é possível ver a taxa de utilização dos jogos durante na hora do
intervalo foi de 32%, o que ocasiona várias dúvidas diante de tal resultado.
Gráfico 4. Avaliação sobre a utilização dos jogos na hora do intervalo.

Fonte: Dados do autor(a).

A última pergunta foi estruturada de forma subjetiva para entender e saber a opinião dos
alunos sobre os jogos aplicados durantes as aulas. Não teria como avaliar o que conseguiram
aprenderam durante a aplicação dos jogos, porém entender como esses alunos compreenderam a
aplicação desses jogos é a melhor maneira de ter uma visão sobre como colher frutos desse
trabalho.
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Gráfico 5. Avaliação sobre o que acham sobre aplicação dos jogos nas aulas.

Fonte: Dados do autor(a).

No gráfico 5 temos uma visão geral sobre a avaliação do que acham os alunos sobre a
aplicação dos jogos durante as aulas. É possível entender com os resultados que a negativa sobre a
Matemática foi diminuindo e o trabalho atingiu seu objetivo - diminuir a apatia que os alunos
apresentavam com relação a disciplina.
Gráfico 6. Desempenho dos alunos durante a aplicação dos jogos matemáticos.

Fonte: Dados do autor(a).

Algumas turmas apresentaram uma melhora significativa no rendimento escolar com a
aplicação de jogos durantes as aulas (Gráfico 6).
CONCLUSÕES
O trabalho permitiu compreender que a aplicação de jogos no ambiente escolar apresenta
diversas contribuições para o processo de ensino e favoreceram a aprendizagem nas aulas. Os jogos
contribuíram para uma melhora significativa no desempenho escolar na disciplina de Matemática.
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É possível afirmar que as ações didáticas lúdicas têm potencial de promover o aprendizado,
pois motivam o aluno a interagir nas aulas, desmitificando mitos, crenças e representações ingênuas
e, portanto, desfalcadas de um olhar crítico sobre o processo de aprendizagem de conceitos
matemáticos.
A pouca utilização dos jogos na hora do intervalo para recreação foi um dos resultados que
provocam questionamentos tais como:

poucos jogos disponíveis; espaço não atende a todos;

criação de outras formas de entretenimento para atender esses alunos. De modo geral, foi possível
verificar que os jogos matemáticos são uma ferramenta de ensino e aprendizagem lúdica de grande
aceitação por parte dos alunos e que atenta para a construção do conhecimento.
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Resumo
Aprender matemática não é uma tarefa fácil. Buscar recursos que diminuam essa formalidade e que
facilitem essa compreensão são cruciais para atingir uma maior quantidade de alunos no meio escolar.
Os jogos são recursos lúdicos e atrativos. Pensando em uma possível contribuição para modificar o
quadro de dificuldade da disciplina de Matemática em uma escola de Ensino Fundamental II, na região
central do bairro Arrudinha no munícipio de Granja-CE, surgiu o desejo de trabalhar com jogos
matemáticos e entender a relevância didática desse recurso no processo ensino-aprendizagem. Através
de questionário semiestruturado e de forma quantitativa iremos entender melhor o processo de
construção do saber matemático através de jogos.
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Educação Matemática, Jogos, Recursos Didáticos.
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INTRODUÇÃO
As crises do capitalismo, ao contrário de enfraquecê-lo, cuidam de sua reprodução. Muitas
são as incongruências da crise que presenciamos no momento atual: a coexistência de posturas
liberais para a esfera econômica e posturas conservadoras para a esfera social; a redução do papel
do estado na promoção do bem-estar social ao mesmo tempo em que este mesmo estado interfere
em questões privadas; o discurso de defesa dos direitos das minorias coexistindo com a revogação
de direitos consolidados da população em geral e o fundamentalismo religioso alinhado à
relativização de questões éticas e humanitárias. Neste estudo bibliográfico, nos dedicaremos a uma
incongruência em especial: como a implantação da tecnologia na esfera educacional equaciona
modernização dos aparatos tecnológicos com intensificação da exploração docente e precarização
das condições de trabalho do professor.
O interesse que o empresariado tem devotado à educação e à tecnologia nos dá indícios da
importância dessas dimensões para o desenvolvimento sócio econômico. Para compreender o
desenvolvimento tecnológico em sua relação com o trabalho no modo de produção capitalista, nos
dedicaremos à compreensão do trabalho, da constituição da jornada de trabalho e da teoria valortrabalho (MARX, 2013). Além disso, recorreremos à nova morfologia do trabalho e, finalmente, às
relações entre desenvolvimento tecnológico e precarização do trabalho docente.
A VALIDADE DA TEORIA DE MARX E O TRABALHO NA SOCIEDADE CAPITALISTA
ATUAL
Analisar a precarização do trabalho docente partindo de uma teoria escrita há quase dois
séculos justifica-se pelas atuais características do modo de produção capitalista: as relações de
exploração, alienação, acumulação, expropriação, produção de mais-valor e domínio de uma classe
sobre outra mantém inalteradas a essência do capitalismo, apesar das mudanças aparentes ocorridas
nas formas de produção, como o desenvolvimento tecnológico. Não encontramos alterações
fundamentais entre o capitalismo produtivista neoliberal e o capitalismo europeu analisado por
Marx no século XIX.
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O TRABALHO, A TEORIA VALOR TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO DA
TECNOLOGIA
O homem, ao relacionar-se com a natureza, o faz por meio do trabalho. Além de
desenvolver reações adaptativas ao mundo, como fazem todos os animais, o homem transforma a
natureza, adaptando-a às suas intencionalidades, atribuindo aos objetos naturais significados sociais.
A produção e a reprodução da vida ocasionadas pelo trabalho são questões centrais para a
compreensão da condição da existência humana. O trabalho é mediador da relação entre homem e
natureza e sua base ontológica é fundante na constituição do ser social.
Porém, o modo de produção capitalista possibilita que grupos específicos promovam a
acumulação de bens, estendam seus domínios, dando origem à propriedade privada da terra e dos
meios de produção e, consequentemente, realizando um modelo de divisão do trabalho que
promove a exploração do homem pelo homem e a divisão da sociedade em classes. A teoria valortrabalho é fundamental para a compreensão do processo de exploração da força de trabalho e o
papel da tecnologia na sociedade capitalista.
Segundo Marx (2013), compreendendo a mercadoria e as relações entre elas e os homens,
podemos compreender as contradições fundamentais de todo o modo de produção capitalista. A
mercadoria possui valor de uso e valor de troca. O valor de uso está relacionado à sua utilidade, à
capacidade que ela tem para a consecução de finalidades e que pode servir ao consumo ou à
produção de novas mercadorias. O valor de troca refere-se à quantidade de valor de uso inscrita em
cada mercadoria, ele permite a comparação entre diferentes mercadorias. Esta relação não é
constante e estável, ela muda de acordo com o tempo e com o espaço onde ocorre.
É necessário que exista algo em comum entre mercadorias de valores de uso distintos para
que se possa fazer comparação entre elas e é preciso eleger um elemento compartilhado por todas as
mercadorias que servirá de unidade de análise. Esse elemento é o trabalho, portanto, ele é capaz de
criar valor. O operário vende não propriamente o produto do seu trabalho, mas sua força de
trabalho.
A estrutura da jornada de trabalho é elemento importante para a compreensão da criação do
mais-valor: “a jornada de trabalho está desde o início dividida em duas partes: trabalho necessário e
mais-trabalho” (MARX, 2013, p. 707). Trabalho necessário é aquele destinado à reprodução da
força de trabalho, ou seja, ao pagamento do salário do trabalhador. O mais-trabalho é o responsável
pela geração do mais-valor.
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Para expandir o mais-trabalho, ou amplia-se a jornada de trabalho (o que para Marx é
impossível, pois o capitalista já extrai o máximo do trabalhador), produzindo o mais-valor absoluto,
ou reduz-se o trabalho necessário, produzindo o mais-valor relativo. É possível diminuir o trabalho
necessário por meio do desenvolvimento de tecnologia, pois esse desenvolvimento possibilita a
produção da mesma quantidade de mercadoria em menos tempo.
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, NOVA MORFOLOGIA DO TRABALHO E
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE
Segundo Marx (2013), a revolução técnica e social dos meios de produção está diretamente
vinculada ao desenvolvimento da tecnologia. O desenvolvimento tecnológico é um dos
responsáveis pelo contínuo crescimento da produtividade, da velocidade de circulação da
mercadoria e da consequente intensificação da extração do mais-valor, ele altera as formas de
interação entre o homem e a máquina.
A reestruturação do capital em escala global, movimento cujo início antecede a década de
1970 (ANTUNES, 2009), e a política neoliberal que avança no Brasil majoritariamente a partir da
década de 1990 (LIBÂNEO; FREITAS, 2018; ANTUNES, 2016; FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003)
são mediadas por uma nova pragmática pautada pela lógica gerencialista que se baseia em uma
empresa “enxuta”, na implantação de programas de “qualidade total”, sistemas “just-in-time”,
metas ligadas à produtividade entre outros fatores que alteram as expectativas que se tem do
trabalhador e intensificam a precarização das condições de trabalho (ANTUNES, 2016).
De acordo com essa nova lógica, “A classe trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e
complexificou-se ainda mais” (ANTUNES, 2005, p. 25). Além dos trabalhadores assalariados,
fazem parte da classe trabalhadora os terceirizados, os subempregados, os trabalhadores de tempo
parcial, os autônomos, os voluntários, os que trabalham em domicílio (home office) e, inclusive, os
desempregados. Até os trabalhadores improdutivos participam indiretamente na produção do maisvalor, pois são fundamentais para o controle da massa de trabalhadores.
As novas exigências para o trabalho ocultam a intensificação da exploração do trabalhador.
O desenvolvimento tecnológico necessita “do trabalho intelectual operário que, ao interagir com a
máquina informatizada, acaba também por transferir parte de seus atributos intelectuais à nova
máquina que resulta desse processo. Estabelece-se, então, um complexo processo interativo entre
trabalho e ciência produtiva” (ANTUNES, 2005, p. 35). A interação bem-sucedida com a máquina
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exige novas qualidades intelectuais do trabalhador, porém, o desenvolvimento dessas novas
qualidades não garante a valorização do seu trabalho.
O desenvolvimento tecnológico associado à divisão social do trabalho na sociedade
capitalista acirra os processos de estranhamento e alienação do trabalhador, “ampliando as formas
modernas de reificação, distanciando-se ainda mais a subjetividade do exercício (...) de uma
subjetividade autêntica e autodeterminada” (ANTUNES, 2005, p.37).
A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E AS CONTRADIÇÕES DA SOCIEDADE
No presente contexto, a formação, a atuação política e o trabalho docente são precarizados e
as lutas docentes são invisibilizadas, descaracterizadas e criminalizadas (EVANGELISTA; SEKI,
2017).
Barreto (2018) aponta que a intensificação e o uso de tecnologia nas escolas, segue, em
muitos aspectos, o mesmo caminho das indústrias – a submissão formal transforma-se em
submissão real do trabalho ao capital. A autora reconhece que a tecnologia é apenas parte do
processo e afirma que se o controle do processo pedagógico atinge níveis extremos, o problema não
está apenas na tecnologia.
A tecnologia na mediação do trabalho docente depende da qualidade da tecnologia
disponível e de que forma ela é apropriada pelos professores. Além disso, depende dos elementos
específicos do trabalho pedagógico e das condições de realização deste trabalho.
As políticas educacionais insistem na utilização intensiva da tecnologia na mediação do
trabalho docente sob o pretexto de melhorar as condições de trabalho do professor, ampliar o acesso
dos alunos ao conhecimento e modernizar os processos de ensino-aprendizagem. Porém, essas
políticas perdem sua aura de neutralidade ao serem marcadas pela lógica das avaliações externas e
do patrocínio empresarial (BARRETO, 2018), dimensões que afetam a autonomia do professor.
A expansão vertiginosa de matrículas na EaD para os cursos de formação de professores,
predominantemente nas instituições particulares, mostra como o professor perde seu direito à
formação presencial, gratuita e de qualidade. A EaD, nesse contexto, não pode mais ser considerada
apenas uma modalidade de ensino, mas a principal estratégia de formação docente no Brasil. O
governo brasileiro não se furta em transferir largamente a formação do professor para esfera
particular e para a EaD, afinal, prevalecem os interesses do capital em impedir que a escola e a
universidade públicas “criem as condições para a produção e difusão de um conhecimento científico
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capaz de expor as determinações históricas das condições de vida da classe trabalhadora, incluindo
o próprio professor” (SHIROMA et al., 2017, p. 39).
A tentativa de transformar o professor em mais um instrumento de manutenção da
hegemonia burguesa acontece associada ao processo de precarização e intensificação do trabalho
em geral. O professor é considerado um insumo do qual se deve retirar o máximo possível, e nesse
intento está incluída a implantação e o desenvolvimento da tecnologia na educação. Esse discurso
sustenta fenômenos de violência contra essa categoria de trabalhadores.
Porém, tanto o professor quanto suas condições de trabalho se desenvolvem em uma
sociedade contraditória e dinâmica. O mesmo contexto que submete o professor é capaz de criar
condições para sua superação. A lógica dialética não aceita a sociedade como um dado, um bloco
monolítico. O trabalho docente, como ação da classe trabalhadora, é determinante nos rumos das
transformações sociais.
CONCLUSÕES
No estudo das faces da tragédia docente, Shiroma et al. (2017) apontam que, mesmo com o
projeto de desintelectualização docente em andamento e, apesar de toda a violência empregada
contra o professor, o espírito de luta permanece vivo. As repressões aos professores e a tentativa de
invisibilizar seus esforços não aniquilam a sua face pensante. Percebemos que as condições de sua
formação, atuação política e trabalho docente engendram as possibilidades de sua transformação.
Professores não podem ser considerados exteriormente às condições de produção de sua
existência, eles pertencem à classe trabalhadora e sua vida se concretiza no âmbito das relações de
hegemonia, de disputa de poder, de antagonismo de classe.
Os aparatos tecnológicos, por si só, não beneficiam ou prejudicam, as condições de ensinoaprendizagem. A tecnologia, sozinha, também não é capaz de alienar ou emancipar o professor. A
realidade docente deve ser compreendida no contexto de múltiplas determinações que caracterizam
a sociedade capitalista, pois ela materializa suas contradições.
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Resumo
A problemática que nos move é a precarização das condições do trabalho docente. Objetivamos
compreender, sustentados pela epistemologia marxiana, qual a relação entre o desenvolvimento tecnológico
e a precarização das condições de trabalho do professor. Consideramos válidos os pressupostos marxianos:
o homem é um ser socio histórico, a contradição é a força motriz da história, a realidade é determinada
materialmente, o trabalho é o nascedouro do homem genérico (ser humano), o fenômeno a ser estudado é
multiplamente determinado e as relações de produção não são naturais, mas construídas socialmente.
Buscamos desvelar as im/possibilidades de resistência ao trabalho alienado na sociedade capitalista
produtivista neoliberal. Neste estudo, resultado de pesquisa bibliográfica, pretendemos enfrentar
teoricamente um problema da realidade. Na impossibilidade de apreender a totalidade do fenômeno, nos
aprofundaremos em algumas de suas múltiplas determinações. Por meio da teoria valor-trabalho (MARX,
2013) e da nova morfologia do trabalho (ANTUNES, 2005; ANTUNES, 2016; ANTUNES, 2018),
procuramos revelar como o desenvolvimento tecnológico incide sobre o trabalho docente. Em nossa
análise, consideramos que a implantação de tecnologia nas escolas, as políticas educacionais que sustentam
essa implantação e o vertiginoso aumento das matrículas na Educação a Distância (EaD), prioritariamente
nos cursos de formação de professores nas instituições privadas, concorrem para o acirramento da
exploração da classe docente. Concluímos que a tecnologia por si não é inovadora e não concorre para
processos de alienação ou humanização que são desenvolvidos pelo trabalho docente. A tecnologia
materializa as contradições da sociedade capitalista. A possibilidade de resistência ao trabalho precarizado
está diretamente ligada à qualidade da apropriação de tecnologia pelos professores e às múltiplas
determinações que culminam no trabalho docente.
Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Precarização do Trabalho Docente.
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INTRODUÇÃO
Atualmente é impossível se pensar em um mundo sem a tecnologia, pois faz parte do nosso
cotidiano. O emprego da tecnologia melhorou a maneira como armazenamos os materiais que
produzimos em nossos estudos, bem como a relação entre professor e aluno tem sido mediada pelo
uso de ferramentas tecnológicas.
Assim sendo, o uso da tecnologia integrando conteúdos pode apoiar os professores no
desenvolvimento e planejamento das aulas, como também colaborar para dar um feedback das
avaliações aos acadêmicos. Nessa direção, entende-se que a tecnologia possa contribuir no
diagnóstico e processo de avaliação desses acadêmicos, inclusive corroborando para que
efetivamente a avaliação seja um processo contínuo de percepção das aprendizagens obtidas em um
determinado espaço de tempo e condições oportunizadas.
Qualquer conteúdo pode ser organizado, construído e realizado por meio de recursos
tecnológicos, e o uso da tecnologia vai para além do seu uso em sala de aula, pois pode ser
instrumento para colaboração no acompanhamento da rotina de estudos, planejamento e nos
processos avaliativos. A presença das novas tecnologias de informação e comunicação no ensino,
especificamente a Internet e softwares educacionais, tem integrado o ensino presencial, o ensino
híbrido e à distância. Este é um fenômeno mundial, pois a maior parte dos países desenvolvidos e
em desenvolvimento utilizam programas específicos para promover essa aplicação nos ambientes
educacionais.
Nesse cenário, a discussão da qualidade educativa é quase indissociável da avaliação, que
recai sobre dois focos: a aprendizagem e os processos institucionais. O foco nesse trabalho fará
menção específica à avaliação da aprendizagem, considerando-a fundamental para o processo
formativo e a qual requer planejamento, instrumentos e controle adequados à proposta pedagógica.
Mais que inquirir, a avaliação deve ocupar um lócus formativo, gerando um ciclo de
construção coletiva do conhecimento. Para que a concepção acerca de avaliação e tecnologia sejam
consideradas mecanismos de geração de processos avaliativos de maior qualidade no ensino
superior optou-se pela revisão bibliográfica como metodologia de pesquisa, a qual consiste em um
meticuloso e amplo estudo das publicações correntes em uma determinada área do conhecimento
(TRENTINI e PAIM, 1999).
A pesquisa bibliográfica tem como finalidade colocar o pesquisador em contato direto com o
que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto (MARCONI e LAKATOS, 2007). Desta
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forma, essa metodologia de pesquisa proporciona o exame de um tema sob um novo enfoque ou
abordagem, chegando a outras possibilidades de conclusões e/ou reflexões.
A GÊNESE DA PESQUISA
A busca nessa pesquisa centrou-se num equilíbrio entre uma pergunta interessante e uma
pergunta pesquisável e gerenciável. Assim sendo, a pergunta norteadora dessa investigação foi
elaborada da seguinte forma: De que maneira as tecnologias digitais podem contribuir para que os
acadêmicos tenham um feedback qualitativo e quantitativo individual e coletivo de suas
aprendizagens nas unidades curriculares cursadas ao longo do ensino superior predominantemente
presencial?
A fim de que o objeto analisado atrelado à problematização sugerida fossem atingidos,
foram traçados alguns objetivos: a) identificar tecnologias digitais para uso no feedback avaliativo
qualitativo e quantitativo individual e coletivo dos acadêmicos do ensino superior; b) apresentar
como as tecnologias digitais são utilizadas para compor o cenário avaliativo dos acadêmicos no
Ensino Superior.
O pensador José Manuel Moran, renomado pesquisador da complexidade educacional em
seus vários modelos, afirma que não basta somente a mediação tecnológica e seus artefatos se não
há uma intenção pedagógica bem definida no ensino híbrido ou à distância. Desse modo nos conduz
à reflexão de que a tecnologia - teoricamente mais participativa, por permitir a interação – por si só
não provoca as mudanças automaticamente. Esse é um equívoco, pois pode ser apenas a extensão
de um modelo tradicional. A tecnologia sozinha não garante a comunicação de duas vias, a
participação real. O importante é buscar a mudança do modelo de educação porque aí, sim, as
tecnologias podem servir-nos como apoio para um maior intercâmbio, trocas pessoais, em situações
presenciais ou virtuais. Para o autor, a tecnologia é um grande apoio de um projeto pedagógico que
foca a aprendizagem ligada à vida (MORAN, 2014).
A tecnologia estrutura-se em um campo próprio do conhecimento englobando aspectos, tais
como o cultural e o organizacional da sociedade onde se desenvolve (VERASZTO et al., 2009). No
contexto escolar, percebemos que uma profusão de dispositivos tecnológicos passou a ter o
potencial de interferir no processo de ensino e aprendizagem a tal ponto que se tornou uma das mais
recentes tendências pedagógicas: o ensino híbrido, do inglês blended learning. Datado ainda do
início da década de 2010, associa os termos blend (misturar) e learn (aprendizado). No ensino
híbrido acontece uma mescla do aprendizado online e off-line, do analógico e do digital e é,
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portanto, indissociável da tecnologia. Podemos afirmar que novas tecnologias entram em nosso
cotidiano e passam a se alinhar com nossos esforços avaliativos.
A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS NOS PROCESSOS AVALIATIVOS DOS ACADÊMICOS
NO ENSINO SUPERIOR
O fenômeno recente da ampliação do acesso à informação por meio de recursos digitais,
multimídias tornou-se uma espécie de atrativo às novas gerações de acadêmicos e vem demandando
uma ressignificação do papel social dessa instituição transformando-a, não apenas numa perspectiva
estrutural, mas principalmente teórico-filosófica. Nesse sentido, os professores passam a
compreender a necessidade de não rejeitarem os novos recursos disponíveis, mas sim, usá-los a
favor da aprendizagem, tendo o aluno como principal agente desse processo. (SILVA FILHO et al,
2012).
O ensino híbrido e, portanto, a tecnologia aliada a ele, promove a adaptabilidade e a
autonomia dos sujeitos envolvidos com o processo de ensino; conceitos muito importantes para a
avaliação da aprendizagem. A adaptabilidade deve ser entendida sob a lente da personalização do
ensino e pelo seu potencial inclusivo. Considera-se uma avaliação inclusiva aquela que percebe que
cada indivíduo tem diferentes tempos de aprendizagem e que, ainda que se faça um esforço para
que todos estejam inseridos no mesmo contexto, será justamente diante dessa dissonância de ritmos
de aprendizagem que o desenvolvimento dos alunos será fomentado (FRANÇA, 2012).
A personalização do ensino permite que os próprios alunos desenvolvam a capacidade de
ponderarem sobre como melhor aprendem e sobre suas dificuldades construindo, assim, sua
competência e capacidade metacognitiva de observar, comparar, julgar e decidir sobre a qualidade
do próprio aprendizado. Em outras palavras, os acadêmicos podem desenvolver o domínio
do aprender a aprender, além da capacidade de reconhecer quando estão aprendendo. Um poder
promotor de autonomia, formador de alunos capazes de se relacionarem consigo mesmos, com
outros e com o meio que os cerca de forma saudável.
Da perspectiva do professor, está à disposição uma profusão de diferentes recursos para
planejamento, obtenção e organização de dados para a análise do desempenho dos alunos. A
avaliação que acompanha cada momento de formação dos alunos, chamada de avaliação formativa,
quando mediada pela tecnologia, é permanentemente nutrida pelo acesso rápido, consolidado e
manipulável de informações. Estratégias pedagógicas como sistemas de cooperação entre os alunos,
registros individuais e as mais variadas formas de entrega e apresentação de atividades oferecem
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mais do que gráficos em plataformas intuitivas, oferecem ao professor a possibilidade de cumprir
seu papel de qualificador dos dados e gerenciador do planejamento (CERNY; ERN, 2001).
De acordo com as reflexões realizadas até então, fica explícito mudanças de algumas
práticas consolidadas ao longo do tempo, que necessitam ser redimensionadas para o tempo
presente. O professor não precisa mais optar por um só tipo de instrumento ou realizar registros
individualizados de cada aluno de forma exaustiva, pois os próprios alunos permanentemente
oferecem dados a serem analisados; seu papel de mediador e avaliador ganham profundidade, e sua
capacidade de interpretação contextualizada ganha relevância ainda maior. Segundo Martins (2002),
os professores que associam as diversas tecnologias digitais aos métodos ativos da aprendizagem
conseguem dominá-la, aliar esse domínio a prática pedagógica e as teorias educacionais. Desta
forma, é possível levar o acadêmico à reflexão sobre a sua própria prática.
Essa disposição dos recursos tecnológicos favorece a apropriação do conhecimento,
pertencimento tão necessário para o estabelecimento de um contínuo diálogo entre professor, aluno,
espaço escolar e o mundo. O ensino híbrido favorece a corresponsabilização, sobretudo entre alunos
e professores, e, portanto, torna-se uma ação que educa para a vida e as relações pessoais e de
trabalho dos indivíduos, o que, na atual configuração mundial, potencializa o surgimento de
posturas mais colaborativas entre as pessoas.
ALGUNS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO NO ENSINO HÍBRIDO E À DISTÂNCIA
Para Oliveira (2005), a avaliação da aprendizagem, tanto em cursos presenciais como nos
cursos on-line, não deve ter objetivos exclusivos de prover uma nota, um juízo definitivo e estático.
Com isso, entendemos que cada situação de avaliação deve ser amplamente analisada, criticada,
planejada e re-planejada a fim de funcionar como mais uma ferramenta com vistas ao crescimento
cognitivo do indivíduo.
A avaliação por meio da discussão em fóruns têm sido uma das práticas dos cursos de
educação à distância e da modalidade de ensino híbrido, pois apresentam-se como forma de
interação entre os acadêmicos e o professor. Normalmente, nessa forma de avaliação, leva-se em
conta a avaliação do processo de aprendizagem como um todo no curso.
A avaliação da produção textual dos alunos também é muito utilizada em cursos voltados
para a área de humanidades, as produções textuais de autorias próprias são formas de avaliação que
podem ser utilizadas como valorização do produto final da aprendizagem. Outra forma é a
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resolução de questionários dissertativos que também podem ser avaliados como forma das
aprendizagens dos acadêmicos voltadas ao conteúdo ministrado.
Em se tratando da discussão de processos avaliativos, concebê-los para além do caráter
diagnóstico, e focá-los para o aprimoramento do ensino-aprendizagem, desdobrando-se
efetivamente em ações torna-se essencial. A complexidade do ato de avaliar reside exatamente no
que é essencial para as aprendizagens nas mais diversas áreas de conhecimento.
Segundo Silva (2006), existe uma variedade de ferramentas que possibilitam avaliar o
desenvolvimento do aluno, que podem ser classificadas em síncronas e assíncronas. As ferramentas
síncronas requerem a interação em tempo real, isto é, cada ator deve estar presente (conectado) no
momento em que ocorre a comunicação; enquanto as ferramentas assíncronas permitem que a
interação entre pessoas se realize sem que estas estejam conectadas ao mesmo tempo. O objeto da
comunicação é enviado, e permanece disponível para conhecimento do(s) destinatário(s) no
momento em que este(s) se conecta(m).
Aqui, volta-se à gênese da pesquisa proposta e mencionar a avaliação formativa é valioso,
pois como o próprio nome diz, tem como objetivo formar o indivíduo, auxiliando-o ao longo do
desenvolvimento do curso e servindo como uma importante ferramenta de estímulo para o estudo.
Eis a intencionalidade das discussões apresentadas até então. É importante que o aluno tenha
feedback do que vem realizando, o que está bom e o que pode ser melhorado, comentários acerca do
seu nível de aprofundamento no assunto estudado, possíveis desvios da abordagem, inexatidão de
conceitos, inadequação de atitudes, orientando o processo de ensino e de aprendizagem. Assim
sendo, a avaliação formativa supõe um acompanhamento individualizado, pois cada aluno tem
características diferentes, ritmos diversos, necessidades específicas, desvios da aprendizagem
singulares.
Nunes e Vilarinho (2011), apresentam seis propostas de avaliação a partir de alguns
pressupostos. O primeiro pressuposto afirma que o diálogo é a essência da avaliação e para isso é
proposto que a ferramenta de chat esteja habilitada desde o início do curso (o qual pode ser online
ou híbrido). O segundo pressuposto é de que a avaliação interessa a todos os envolvidos, tanto
professores como acadêmicos. O terceiro pressuposto cita que a avaliação da aprendizagem só se
torna consistente quando ocorre em uma relação dialética. É proposto que o professor faça um
acompanhamento o mais próximo possível do desempenho do acadêmico, seja individual ou no
grupo, a partir dos conteúdos trabalhados, como foram desenvolvidos, os recursos à disposição dos
acadêmicos e seus modos de utilização. O quarto pressuposto indica que a avaliação da
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aprendizagem passa a ser mais abrangente quando entrelaça aspectos qualitativos e quantitativos.
Os instrumentos de avaliação devem ser diversificados e o acadêmico deve estar a par do objetivo
de cada instrumento. O quinto pressuposto afirma que a avaliação é um instrumento de
transformação e mudança, e que os resultados da avaliação não podem ser vistos apenas sob a
perspectiva de atender as exigências de um curso ou unidade curricular cursada; mas que devem
esclarecer pontos fracos e fortes do processo, levando os envolvidos a se conscientizarem sobre a
necessidade de mudança. O sexto e último pressuposto alega que a autoavaliação é um elementochave para acadêmicos e professores conscientizarem-se de suas dificuldades e conquistas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação à Distância e o Ensino Híbrido apresentam como desafio a existência de
inovações disruptivas para tornar a aprendizagem ativa e personificável. Dessa forma, o acadêmico
passa de espectador à condição de colaborador na aprendizagem, atuando em projetos e na
resolução de casos práticos, reais ou similares aos do mercado de trabalho.
Ademais, com o exposto nessa escrita, percebe-se que com a edição de ferramentas de
controle acadêmico, é possível verificar a formação dos alunos corrigindo deficiências e
monitorando seus indicadores, o que, nos parece qualificar os processos avaliativos sobremaneira.
A avaliação, não somente na aprendizagem a distância, mas também na presencial, ao
oportunizar ao aluno o desenvolvimento de graus mais complexos de competências cognitivas,
habilidades e atitudes, possibilita alcançar os objetivos estabelecidos. O processo avaliativo além de
ter como finalidade o fornecimento de informações sobre o processo pedagógico que permite ao
professor definir as mudanças necessárias no projeto educativo, tem o papel também de conceber o
aluno como um ser social e político que precisa desenvolver sua capacidade crítica sobre seus atos e
experiências. Assim, o ato de avaliar não pode ater-se a um momento único presente na vida do
acadêmico, e sim a um processo dinâmico na existência desse indivíduo.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo apresentar como a avaliação da aprendizagem se constitui em um
processo contínuo, sistemático e diversificado no ensino superior. Repensar o conceito de avaliação é
rever as concepções de ensino aprendizagem e de educação apoiada em princípios e valores
comprometidos em primeiro lugar com o aluno. Considerando essas concepções discutiram-se técnicas
para aprimorar os instrumentos de avaliação da aprendizagem focando a qualidade de ensino ofertada.
Por meio de pesquisa exploratória com base em revisão bibliográfica estabeleceram-se alguns princípios
teórico-metodológicos para avaliação dos processos de aprendizagem no ensino superior aliados à
tecnologia. A pergunta norteadora dessa investigação foi elaborada da seguinte forma: De que maneira
as tecnologias digitais podem contribuir para que os acadêmicos tenham um feedback qualitativo e
quantitativo individual e coletivo de suas aprendizagens nas unidades curriculares cursadas ao longo do
ensino superior predominantemente presencial? Em busca de uma proposta que realmente contribua
para a formação de um aluno autônomo e protagonista de sua própria aprendizagem, concebemos a
avaliação formativa como uma maneira de dar início a este processo avaliativo. Concluiu-se que a
avaliação, não somente na aprendizagem a distância ou híbrida, mas também na presencial, oportuniza
ao aluno o desenvolvimento de graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e
atitudes, possibilitando alcançar os objetivos estabelecidos. Avaliar a partir de uma concepção de um
processo contínuo orienta o acadêmico a refletir sobre a sua aprendizagem. O processo avaliativo além
de ter como finalidade o fornecimento de informações sobre o processo pedagógico que permite ao
professor definir as mudanças necessárias no projeto educativo, tem o papel também de conceber o
aluno como um ser social e político que precisa desenvolver sua capacidade crítica sobre seus atos e
experiências, tornando-se sujeito de seu próprio desenvolvimento.
Palavras-chave: Aprendizagem; Ensino Superior; Avaliação; Tecnologia; Ensino Híbrido.
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INTRODUÇÃO
O uso social das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) pelos alunos e
professores possui implicações para a aprendizagem e ensino, amplia as possibilidades de um
diálogo multi, pluri e interdisciplinar de diferentes dados, informações e conhecimentos. Um jornal
digital pode ser utilizado como plataforma de apoio às diferentes colaborações dos alunos e dos
professores a partir da publicação com a mídia blog. Este integra plugins como os de imagens,
textos, áudios e vídeos na web. Favorece a integração de princípios importantes para
desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). Dentre elas: as habilidades de ler, escrever, criar, argumentar, analisar, saber buscar a
informação adequada, entre outras, minerar os dados que se ajustam aos planos pedagógicos das
disciplinas contempladas no Ensino Fundamental II (MEC, 2018).
Segundo Piconez (2013), os estudantes, jovens ou adultos, apreciam estudar um problema
centrado nas experiências de sua vida. Indagam sobre sua existência, conflitos e possibilidades de
resolução de problemas, além do sentido e significado que podem ter em suas vidas. A
aprendizagem se desenvolve com flexibilidade e autonomia. Os projetos pedagógicos podem ser
enriquecidos com a multiplicidade de acesso às informações, o que configura novas formas para
ensinar, assim, como novos modos para aprender (PICONEZ, 2013).
Uma das afirmações de autores que defendem o uso das TDIC, segundo Bacich e Moran
(2018), é a questão da flexibilidade no ensino, em que os avanços tecnológicos possibilitam
atividades mais integradas sob a perspectiva de metodologias ativas, como mencionadas por eles.
As metodologias ativas têm, como características, a flexibilidade e a autonomia do personal
learning e, por meio da mobilidade digital, favorecem os “tempos de aprendizagem” dos alunos, na
direção de maiores oportunidades de acesso e participação social (social learning). (BACIH;
MORAN, 2018).
Pretendeu-se neste estudo encontrar e compreender como o uso das TDIC em apoio às
atividades dos alunos podem ampliar as possibilidades de leituras, vivência inovadora e
aprendizagem. Acredita-se que a interdisciplinaridade, considerada por Fazenda (2015), uma
modalidade emancipadora, que recupera o homem do seu pensar fragmentado para o grande desafio
de ultrapassar os muros da escola, por meio da intervenção crítica, que só será possível com o
contato, o aconchego, a parceria e o diálogo entre todos. Numa perspectiva interdisciplinar o estudo
de um mesmo objeto de uma disciplina ou atividade recai sobre as demais, ao mesmo tempo.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Piaget (1982), Vygotsky (1989) e Freire (1970) foram alguns dos autores que se
preocuparam com o ato de aprender. Todos observaram a importância da dialogicidade das relações
realizadas na aprendizagem, sua importância biológica, cultural e social. De acordo com Piaget
(2019, p. 21- 32), o ponto fundamental do ensino consiste em processos e não em produtos de
aprendizagem. A aprendizagem verdadeira se dá no exercício operacional da inteligência. A
inteligência é o instrumento de aprendizagem mais necessário. O ensino deve levar ao
desenvolvimento e equilíbrio das operações, evitando a formação de hábitos isolados, que
constituem a fixação de uma forma de ação, sem reflexão e associatividade.
Freire (1970, pp. 91-94) destacou que o ser humano aprende por sucessivas aproximações e
que sempre será um ser “aprendente”. Para este autor, a dialogicidade é a essência da educação
como prática da liberdade. O diálogo é tratado como um fenômeno humano, um caminho por meio
do qual os homens transcendem enquanto sujeitos. O diálogo é capaz de tornar e de gerar um pensar
crítico. Sem o diálogo, sem a comunicação, não há educação.
Vygotsky situa em posição central a linguagem como um meio pelo qual o aluno constrói
modos de pensar. Os blogs se utilizam de diferentes linguagens na troca de significados e assim
reforçam o pensamento de Vygotsky. O desenvolvimento da compreensão compartilhada no âmbito
da ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) pode ser responsável, para que os alunos
gradualmente possam acompanhar seus próprios avanços de aprendizagens. Nas atividades do blog,
há permanente intercâmbio de informações em que ora o professor aprende, e os alunos ensinam;
ora o professor ensina, e os alunos aprendem. O blog tem a potencialidade de ampliar a arquitetura
comunicacional que temos hoje trazendo novos sentidos e relações diferentes.
Quanto ao Letramento, Soares (2014) afirma que o nível de letramento de grupos relacionase fundamentalmente com as condições sociais, culturais e econômicas. É preciso que haja duas
condições para o letramento. A primeira condição trata da escolarização real da população, pois
esta, só se deu conta da necessidade de letramento quando se ampliou o acesso à escolaridade. Pois
quem sabe ler e escrever passa a almejar um pouco mais do que apenas aprender a ler e escrever. A
segunda condição para ter letramento é que haja disponibilidade de material de leitura à disposição
nas escolas.
Para Xavier (2005), o letramento digital luta contra a ideia de ensino/aprendizagem como
preenchimento das mentes vazias do aluno, como bem frisou o educador Paulo Freire ao falar da
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“educação bancária” para ilustrar um tipo de pedagogia que transmite conhecimento. Para Freire
(1996), não é possível ser professor sem ensinar certo e bem os conteúdos da disciplina, mas não
podemos apenas reproduzir puro ensino dos conteúdos.
Almeida e Valente (2011), mencionam a expressão “letramento digital” para designar o
domínio das tecnologias em práticas sociais. Ou seja, o termo letramento está sendo utilizado para
além do alfabético e do digital como o “imagético, o sonoro, o informacional”. O uso das TDIC
exige novas habilidades e, portanto, a necessidade de se trabalhar com diferentes linguagens ao
mesmo tempo, dada sua sincronicidade, instantaneidade, possibilidades de co-criação e de
compartilhamento.
Conforme Levy 1990, p. 114, de geração em geração, a distância entre o mundo do autor e o
mundo do leitor aumenta constantemente, pelo que é sempre necessário voltar a reduzir a distância,
diminuir a “tensão semântica”, por meio de um trabalho ininterrupto de interpretação, ou seja, dar
sentido e significado as frases, sinais, imagens e sons, a fim de tornar-se pontos de apoio para
aprendizagem. Trabalhar com imagens e sons pode tornar a aprendizagem menos complexa. A
utilização das TDIC apoiaria todas as funções de composição de textos, hipertextos, imagens
animadas, redes digitais entre outros.
Portanto, o uso de um blog na educação escolar configura-se como uma ferramenta de
ensino-aprendizagem quando é planejado seu uso com intencionalidade educativa. Conforme
Zimmer (2011), O uso do blog favorece a interação entre professores e alunos, além de possibilitar
seu compartilhamento com a família, a sociedade e outros alunos e interessados. É uma ferramenta
que, por um lado, torna público o ensino realizado pelo professor, sua criatividade, suas propostas e
até mesmo dificuldades e, por outro lado, torna público o aprendizado dos alunos. Além disso, pode
ser uma ferramenta de ensino e avaliação dos resultados, serve de estímulo para o aluno e para o
professor, sabendo que seu trabalho será visualizado e conhecido pela comunidade escolar e pelo
mundo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De natureza qualitativa foi desenvolvida como pesquisa ação, segundo Thiollent, (2011),
porque envolveu professores e alunos em participação sob a perspectiva planejada e estruturada
para atender o caráter social e educacional, função apoiada na criação de um jornal escolar.
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Seu desenvolvimento partiu das orientações realizadas pelo professor da Oficina de
Orientação de Estudos. Os alunos foram separados em equipes de acordo com as funções préestabelecidas e existentes na criação de um jornal: editores, câmeras, redatores, cenário, repórteres e
âncoras.
Os alunos editores usaram o aplicativo de edição KineMaster nos celulares e o Movie Maker
na sala de informática para fazerem cortes e recortes, colocar efeito de luz e de som nos vídeos. Os
alunos “câmeras” usaram seus celulares com o tripé da escola; eram normalmente três alunos que
captavam imagens de ângulos diferentes e foram sempre gravados na sala que serve como sala de
vídeo da escola. As imagens eram enviadas via WhatsApp para os editores. Os redatores escreviam
os textos para os repórteres e para os âncoras decorarem. Após, aconteciam as gravações sendo de
entrevistas ou debates estilo mesa redonda. Ao término, as imagens eram enviadas aos editores para
tratamento e edição.
Para os cenários, os alunos de cada sala fizeram diversos desenhos baseados no tema
principal da reportagem escolhida por eles. A votação do melhor desenho era reproduzida em papel
Crafter, com tamanho de um metro de comprimento por sessenta de largura; posteriormente, esse
cenário era posicionado atrás dos âncoras no momento da filmagem.
Os repórteres usavam os microfones da escola e escolhiam alguém da sala para ensaiar as
perguntas e as respostas, depois ocorria a filmagem com os temas específicos de cada sala. Os
âncoras comandavam os debates das reportagens e interagiam com os repórteres, que estavam
localizados em algum ponto da sala fazendo “ao vivo".
Foram escolhidos cinco temas da atualidade por meio de votação, entre eles: Crise na
Venezuela, Massacre na escola de Suzano, Reforma da Previdência, Rios Voadores e Copa do
Mundo no Catá. Cada sala dos dois 7ºs anos, dois 8ºs anos e um 9º ano, escolheu um tema. 70% dos
181 alunos dos 7ºs e 8ºs anos, escolheram discutir sobre o Massacre na Escola de Suzano. Já os 35

alunos do 9º ano, em sua maioria, escolheram discutir sobre a Crise na Venezuela.
Para a realização de todas as tarefas, foram utilizadas cerca de vinte aulas. Foram criadas
seis equipes de cinco alunos para a realização das tarefas.
Como eram muitos alunos, o professor coordenador da Oficina de Orientação de Estudos
dividia seu tempo em acompanhar os ensaios para as gravações na sala de aula e as produções dos
textos na sala de informática.
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Os redatores eram incentivados, na sala de informática, a efetivarem as pesquisas mais
abrangentes sobre cada tema. Após concluído e editado, era enviado para os professores de Língua
Portuguesa, que faziam a revisão e correção ortográfica. Em forma de jornal impresso, era exposto
no mural da escola e, na versão online, publicado no canal do Youtube e no blog escolar.
RESULTADOS
Os alunos do Ensino Fundamental II da escola em questão não leem jornal. A criação do
jornal permitiu que os alunos tivessem contato com suas características e pudessem ampliar seu
conhecimento sobre a equipe de produção.
O Letramento Digital e Informacional também foi exercitado nas atividades de busca de
materiais para a confecção e publicação do Jornal Escolar no blog da escola. As habilidades dos
alunos foram avaliadas e compartilhadas por todos os professores das demais oficinas.

As

especificidades de aprender a selecionar, analisar, organizar e avaliar as informações encontradas
no meio digital, evitando assim as falsas notícias (Fake News). Identificar as fontes de acesso fez
parte integral das atividades deste tipo de Letramento. Houve ampliação educacional de Letramento
Digital, tanto como o repensar o uso de Facebook, WhatsApp, YouTube e outras redes sociais, bem
com o aprender a utilizar o blog e os aplicativos de edição KineMaster nos celulares e o Movie
Maker.
Expandiu-se novos vocabulários, houve entendimento do discurso oral, rigor da escrita em
textos, compreensão da leitura e da escrita e narração de histórias. Alunos e professores adotaram
posturas interdisciplinares, ampliando a arquitetura comunicacional para além da atividade de criar
um jornal online. Além disso, ficou evidente o desejo em aprender mais sobre o uso das tecnologias
digitais no contexto escolar.
CONCLUSÕES
O envolvimento de todos, o trabalho em equipe, a distribuição do jornal em diversas mídias,
como blog, YouTube e material impresso, foi a força motriz que gerou motivação permanente. Os
alunos avaliaram o projeto com satisfação e interesse na sua continuidade com outros temas. A
escolha dos temas refletiu o conjunto de indagações que circulam à sua volta. Os professores
demonstraram maior confiança no uso e nas contribuições das tecnologias digitais de informação e
de comunicação. Avaliaram as contribuições que elas trouxeram como suporte a uma das tarefas
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mais importantes da escola: ensinar a ler e compreender o que se lê assim como a importância da
escrita para uso social. Houveram limitações, dentro do próprio contexto escolar relacionadas à
infraestrutura existente, como o furto dos computadores da escola durante as atividades. A solução
encontrada e discutida com alunos contou com a mobilidade dos seus celulares. A criação do blog
escolar favoreceu o acompanhamento da essência da educação como prática da liberdade de
escrever, ler, criar e co-criar.
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Resumo
A aprendizagem assistida por tecnologias, efetivada de forma acelerada e multidimensional, aponta para
perspectivas novas de ensino, assim como tensões. É sabido que a aprendizagem possui inúmeros
diálogos, nem sempre considerados pela educação que se realiza em espaço escolar. Professores e
agentes educacionais cercados de tecnologias vivenciam tensões. Na dimensão técnica, enfrentam a
incompatibilidade de equipamentos e aplicativos; na dimensão humana, dificuldades para entrosamento
do livro didático (tradicional) com a extensão dos conteúdos digitais. As práticas pedagógicas
continuam distantes das necessidades dos alunos e dos próprios professores. Os alunos seguem
instruções, mas não dialogam com o conhecimento previsto por etapas e períodos exigidos na
legislação educacional. Enquanto as propostas pedagógicas continuam tradicionais, as tecnologias
digitais incorporam diálogos com ideias diferentes sobre um mesmo tópico. A seleção de mídias
adequadas ao contexto dos alunos provoca formação continuada. Este artigo apresenta reflexões
pertinentes sobre o uso do blog na criação de um jornal online. Elas ocorreram durante atividades de um
projeto denominado Oficina de Orientação de Estudos, de uma Escola Estadual (Cotia, SP). Os alunos
cursavam do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. Optou-se pela pesquisa-ação por ter uma
concepção empirista e participativa durante dois anos. Os aplicativos de edição KineMaster nos celulares
e o Movie Maker orientaram a criação de um blog escolar. Como resultados alunos e professores
adotaram posturas interdisciplinares, ampliando a arquitetura comunicacional para além da atividade de
criar um jornal online. Expandiu-se novos vocabulários, houve entendimento do discurso oral, rigor da
escrita em textos, compreensão da leitura e da escrita e narração de histórias.
Palavras-chave: Tecnologias digitais de informação e comunicação; Escola de Ensino Fundamental II;
Blog escolar; Jornal online.
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INTRODUÇÃO
A sociedade globalizada tem utilizado as tecnologias em larga escala, em todos os níveis,
causando mudanças profundas na educação. Essas mudanças têm, por um lado, proporcionado
facilidades e progressos, principalmente no que tange às novas tecnologias de informação.
O termo “globalização” é explanado por Held e McGrew (2001) de modo que permeia uma
condução e que remodela as sociedades em uma nova ordem mundial, tendo como resultado das
mudanças sociais, políticas e econômicas, apresentando diferentes significados dependendo do
contexto da região em que o sujeito está inserido.
Todos os dias, o avanço tecnológico apresenta atualizações ou novos recursos e ferramentas
mais complexas e potentes, a fim de que as tarefas cotidianas sejam cada vez mais ágeis. Essas
tecnologias transpassam todas as ações e atividades cotidianas e alteram a cultura social, a maneira
de se relacionar, de aprender e ensinar.
Portanto, na sociedade globalizada da informação, ensinar e aprender exigem hoje muito
mais flexibilidade espaço-temporal, pessoal e comunicacional. A grande dificuldade é selecionar,
em meio a tantas informações, quais são realmente significativas e conseguir integrá-las dentro da
mente e da vida das pessoas, isto é, fazer parte de sua cultura.
GLOBALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO E AS TECNOLOGIAS
As fases da globalização vieram em “ondas”, ao relatar esse fenômeno, Castanho (2009),
explana a crise dos mercados globalizados, que afeta diretamente os mercados financeiros do
mundo todo, preliminarmente elucida as fases da globalização através do termo “marés da
Globalização” pela justificativa de terem ocorrido por meio de movimentos, e ainda considera que
a globalização e o capitalismo se completam, ao explicitar a situação do Estado brasileiro e
consequentemente entrar em consonância com a área educacional.
No processo histórico brasileiro, somente a partir de 1930 foi realizada a sistematização da
educação pública brasileira com a oficialização manifestada através das seguintes medidas
concebidas: Ministério da Educação e Saúde (1930); Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,
que faz exigências de um sistema nacional (1932); leis orgânicas de ensino através de decretos
(editados entre 1942 e 1946); primeira constituição federal com a expressão “lei de diretrizes e
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bases” (1946); LDB (1961); Parâmetros Curriculares Nacionais (1997 e 1998); e Base Nacional
Comum Curricular – BNCC (homologada em 2017).
A escola tem como uma de suas funções preparar os estudantes para viver na sociedade
informatizada e globalizada. Sendo assim, faz-se necessário formar indivíduos para exercerem
inúmeras tarefas, renovar continuamente sua compreensão de um mundo em mudanças onde
deverão ser capazes de se comunicar. Dentro desta perspectiva, a tecnologia pode ser um excelente
instrumento para o estudante na construção do seu conhecimento.
A globalização e o desenvolvimento tecnológico têm também gerado transformações sociais
e trazido benefícios e desafios para a sociedade em geral. As Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) em particular, são o veículo que tem possibilitado novas formas de relação
humanas, principalmente nas questões ligadas à linguagem. A introdução destas tecnologias na
escola como recurso didático e pedagógico tem sido analisada e discutida por especialistas de todas
as áreas e o grande desafio está relacionado à aplicação da prática em sala de aula. Com a
utilização dessas novas tecnologias, não compete continuar produzindo uma educação onde as
pessoas sejam incapazes de pensar e de construir seu conhecimento. Na nova escola, o
conhecimento é produto de uma constante construção, das interações e de enriquecimentos mútuos
de estudantes e professores (MORAES, 1997).
Contudo, é justificável um estudo sobre a educação e cibercultura, sendo que as mídias
podem conduzir a viver de forma diferente o espaço, o tempo, as relações sociais, a representação
das identidades, os conhecimentos, o poder, as fronteiras, a legitimidade, a cidadania e a pesquisa,
permitindo um novo modo de inserção na realidade social, política, econômica e cultural na
sociedade. De acordo com Lemos e Lèvy (2010) a cibercultura, através da evolução das tecnologias
digitais, vêm alterando os costumes e o modo como as informações são propagadas, comércio
eletrônico, livros virtuais, relações entre pessoas de vários círculos sociais como: família, amigos,
trabalho, lazer, entre outros.
A cibercultura é uma forma sociocultural que modifica hábitos sociais, práticas de
consumo cultural, ritmo de produção e distribuição da informação, criando novas
relações no trabalho e no lazer, novas formas de sociabilidade e de comunicação social
a partir do desenvolvimento e do uso das tecnologias digitais. (LEMOS; LÈVY, 2010,
p.22)

O perfil dos estudantes de hoje também vem se modificando com os passar do tempo, se
antes, para apreensão do conteúdo era mais fácil ver e ouvir o professor em uma sala de aula, onde
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ele era o protagonista da aprendizagem, hoje esse perfil necessita de adequações, são muitos os
estímulos recebidos a todo instante pelas tecnologias digitais que os cercam, é preciso uma
readequação na formação destes profissionais, para atualização do desenho da aprendizagem da
atualidade.
Assim, a informação tem dominado o mundo e seus processos tornam-se cada vez mais
rápidos e alguns processos que a escola utiliza, muitas vezes tornam-se ultrapassados. Dessa
maneira, ao invés de estimular a memorização da informação, os estudantes devem ser ensinados a
saber buscar e aplicar devidamente a informação e estar, assim, passando por um processo de
universalização da cibercultura, na medida em que o indivíduo está dia-a-dia mais imerso nas novas
relações de comunicação e produção de conhecimento que ela oferece.
Neste sentido, coloca-se em xeque a organização do sistema educacional e o papel do
professor. Ambos devem levar em conta o crescimento do ciberespaço e o avanço da cibercultura.
O professor deveria deixar o papel historicamente construído de centralizador do conhecimento
para se tornar um incentivador da inteligência coletiva.
Contudo, os jovens estão transformando a educação e, como nativos digitais, têm uma
relação bem próxima com as soluções e recursos tecnológicos. Assim, é fundamental que a sala de
aula e o processo de ensino e aprendizagem ganhem uma nova dinâmica com a inserção de
conteúdo em formato digital, objetos digitais, livro digital, ambiente virtual de aprendizagem e
realidade aumentada, por exemplo. Tornando-os, assim, protagonistas da situação e contemplando o
pensamento defendido pelos documentos norteadores atuais da educação.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS CONTEMPORÂNEAS ASSOCIADAS À TDIC
Na sociedade atual, algumas competências estão diretamente relacionadas com as TDIC e
são necessárias para que o indivíduo tenha sucesso em sua vida social e na carreira. A forma de
conduzir as relações, responsabilidades e profissão são determinadas pela capacidade de a cada dia
conviver e resolver as situações cotidianas. Por isso a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
documento base da educação, garante o conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes por
meio de competências.
Para tanto, a BNCC trabalha com as competências interligadas e reconhece os benefícios
que a cultura digital tem promovido nas esferas sociais. O avanço tecnológico e a multiplicação de
celulares, smartphones e computadores estão diretamente ligados ao hábito de consumo dos jovens.
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Diante dessas interações multimidiáticas e multimodais, a proposta da Base é trabalhar com uma
intervenção social que contextualiza o uso da tecnologia ao currículo aplicado.
A tecnologia permeia a BNCC como um todo, no entanto a partir das competências gerais
da base, mais especificamente as competências 4 e 5, é composta uma ideia de como ela será
aplicada na prática. Em tal caso, enquanto a competência 4 discute a utilização de diferentes
linguagens como verbal, corporal, visual, sonora e digital, como forma de expressão e
compartilhamento de experiências, a competência 5 discorre sobre o protagonismo do jovem a
partir da compreensão, utilização e criação das tecnologias digitais, de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (BRASIL, 2017).
Em essência, os dois itens têm forte ligação com as novas maneiras de se assimilar
informação e se expressar com objetivos que impactem não só a realidade individual como a
coletiva. Isso porque ao se pensar que a tecnologia possui uma cultura fortemente atrelada à internet
e às interações em rede, as consequências do seu bom e mal-uso são facilmente amplificadas, o que
reforça ainda mais a urgência da temática pelo viés do senso crítico que apresentam as duas
competências mencionadas da BNCC.
Portanto, as salas de aula estão prestes a mudar de forma drástica por causa da tecnologia,
mas os professores continuarão sendo fundamentais. Então, o que vai ser diferente é o papel que
eles desempenham na escola e a própria atuação do estudante, que vai ter mais controle sobre o
ritmo de aprendizagem. Deste modo, o futuro da educação inclina-se para o chamado ensino
híbrido. Contudo, misturar on-line e off-line vai muito além de simplesmente colocar um
computador na sala de aula.
O ensino híbrido está usando o poder da internet para escalar o aprendizado personalizado.
Crucialmente, isso pode ser feito em um computador ou até mesmo em um celular. Nas salas de
aula de ensino híbrido, os professores se transformam em facilitadores de aprendizagem. Ou seja,
em vez de meramente conferir palestras, eles transferem parte desse trabalho à internet para que
possam usar seu tempo de maneira mais produtiva: ao invés de avaliar provas ou falar por uma
hora, um professor pode usar essa hora para analisar os dados das provas e identificar os pontos de
maior dificuldade dos estudantes. E depois, dar uma explicação diferenciada para indivíduos
específicos ou pequenos grupos. A metodologia ativa é baseada na atividade prática, que na teoria,
se apreende o conteúdo a ser ensinado, através da experiência, “uma vez que ela é promotora de
experiência, da qual resulta a aprendizagem”. (ARAUJO, 2015, p. 6)
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Assim, é importante ressaltar que todo projeto na área de uso de tecnologias deve vir unido
primeiramente por um projeto político educacional, tendo por base questões epistemológicas e
filosóficas como aquelas propostas por Apple (1982): Que tipo de sociedade queremos e que tipo de
indivíduo queremos formar? As novas tecnologias representam um progresso importante e é
necessário utilizá-las ativamente, sendo que o principal objetivo da educação é desenvolver a
criatividade e o espírito crítico, formando cidadãos participativos na sociedade. Então, sem dúvida,
as TDIC fazem parte do cotidiano atual, estando totalmente atreladas às práticas pedagógicas
contemporâneas.
CONCLUSÕES
Nos domínios educacionais atuais, a globalização contribuiu com a exploração dos recursos
tecnológicos como ferramentas de apoio, entretanto, o país possuindo tantas desigualdades entre
regiões, ou até mesmo no meio de espaços em comum, surge a dificuldade no “saber” utilizar essas
ferramentas, não adianta elas estarem disponíveis, se os sujeitos como atores principais, não
conseguem filtrar o que pode ser útil ou não, gerando um inconsciente coletivo no que diz à
exploração desses recursos sendo que hoje em dia, dominar os códigos da rede digital é tão
importante como tem sido, até agora, saber ler e escrever. A proliferação das novas tecnologias e a
enorme quantidade de informações que a internet oferece às pessoas coloca em xeque a necessidade
de repensar alguns papéis da Educação. Como diz o pedagogo Seymour Papert (1994, p.32), “se a
escola não fizer uma revolução, as crianças vão fazê-la”.
O educando é antes de tudo o fim, para quem se aplica o desenvolvimento das práticas
educativas. Através da interatividade com o ambiente de aprendizado, o educando terá condições de
construir seu conhecimento. Ele é o participante ativo nesse processo de aprendizagem, interagindo
e tendo um senso de posse dos objetivos do aprendizado.
As TDIC estão entrando na Educação pela necessidade de transpor as fronteiras do educar
convencional, pois tudo se atualiza. Frente a essa nova forma pedagógica de Educação, foi
oportunizado às escolas uma renovação de trabalhar os conteúdos programáticos, propiciando ao
educando, eficiência na construção do conhecimento, convertendo a aula num espaço real de
interação, de troca de resultados e adaptando os dados à sua realidade.
O geógrafo Milton Santos (2002) ao relatar os caminhos que o processo da globalização
vem percorrendo, discute por meio de conceitos e críticas aos sistemas econômicos operantes que
caminha paralelamente com as culturas locais, propondo um mundo mais solidário por intermédio
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das novas tecnologias que como consequência, ajudaria em causas relevantes que em contextos
atuais e o cenário que hoje mais necessita seria a área da educação, mas não pela necessidade de
suprimentos, e sim em seu contexto inclusivo, onde não basta ter, é preciso saber manipular essa
integração do conhecimento de forma construtiva.
Enfim, considerar a personalização é uma das formas de aproximação do conceito de
equidade, defendido pela BNCC, e pensar que não é possível oferecer a mesma aula a todos, porque
pessoas são diferentes em diferentes aspectos, aprendem em ritmos, tempos, formas e espaços
diferentes, aumenta ainda mais a necessidade de aprofundar o olhar para as metodologias e
condições como possibilidades de que o estudante aprenda mais e melhor na escola.
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Resumo
O presente artigo propõe verificar as interferências bem como as influências que a globalização agrega
às práticas pedagógicas da atualidade e é o resultado parcial dos estudos desenvolvidos
simultaneamente nas dissertações de mestrado pertencentes à linha de pesquisa Educação,
Comunicação e Tecnologia, oferecida no Programa de Pós-Graduação em Educação da [omitido para
revisão cega], que propõe abordar os aspectos que envolvem as políticas educacionais ao promover as
tecnologias e a comunicação inseridos nos novos contextos da educação escolar. O trabalho tem como
objetivo principal discutir como as tecnologias educacionais colaboram com as práticas pedagógicas em
tempos de globalização, visto que os documentos curriculares oficiais da educação, como a Base
Nacional Comum Curricular, apontam a necessidade de se desenvolver um ensino contextualizado e
integrado com o meio em que vivemos, ou seja, globalizado e tecnológico. Na primeira etapa, são
reunidas uma visão geral sobre a globalização e seus impactos na educação. Posteriormente, as
tecnologias digitais de informação e comunicação, que estão presentes nas práticas pedagógicas
brasileiras atuais, serão especificadas em um contexto inerente com as conjunturas da sociedade
contemporânea. Consequentemente, será feita uma associação analisando o uso das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação como ferramenta iminente nas práticas pedagógicas
contemporâneas. A análise dos dados adotou uma perspectiva fenomenológica ao utilizar argumentos
que defendem as tecnologias como um importante fator quando relacionados no contexto de práticas
da educação na pós-modernidade. Contudo, este trabalho esclareceu que o foco do ensino deve ser o
estudante, pois este tem o direito de receber uma aprendizagem que tenha excelência em seus
resultados, e que as tecnologias devem permear as estratégias de ensino e aprendizagem contribuindo
com a evolução de novas técnicas e metodologias mais personalizadas.
Palavras-chave: Educação; Tecnologias; Práticas Pedagógicas; Globalização.
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INTRODUÇÃO
A Escola Municipal de Ensino Profissional Dr. Antenor Gonçalves Pereira oferece o Curso
Técnico em Administração que visa capacitar profissionais na área de Gestão, a fim de que possam
atender as demandas do mercado de trabalho, desenvolvendo atitudes e habilidades para o
desempenho múltiplo de atividades, valorizando as formas de aprendizagem que levem a autonomia
intelectual, a criatividade e a iniciativa da busca constante de atualização profissional.
Durante a formação destes jovens e adultos buscamos prepará-los para uma atuação
profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia,
conduzindo-os ao permanente desenvolvimento de aptidões, competências e habilidades que
contribuam para o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o mercado de trabalho.
Neste sentido, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de evidenciar a prática dos
conteúdos trabalhados na disciplina de Informática Aplicada à Administração, no Módulo II, a
partir da articulação dos conteúdos educacionais à vivência empresarial com o amparo da
tecnologia.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Moran, Masetto e Behrens (2007) afirmam que aulas convencionais estão ultrapassadas,
aulas baseadas no método expositivo, onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é o
receptor, ou seja, o professor transmite o conhecimento e o aluno decora o conteúdo para a
realização de provas. O autor afirma também que, “[...] se ensinar dependesse só de tecnologias, já
teríamos achado as melhores soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as
questões de fundo” (MORAN, MASETTO E BEHRENS, 2007).
Consideramos que é preciso entender que vivemos em uma época marcada pelo
desenvolvimento acelerado das tecnologias e que estas não poderiam ficar de fora da Educação,
uma vez que nossos alunos vivem envoltos a recursos tecnológicos e sempre conectados a Internet.
Para tanto, a educação precisa apresentar recursos tecnológicos para alcançar novos
horizontes e possibilitar novas práticas que tornem interessante estudar determinados conteúdos.
Mendes (2008) define Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como:
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Um conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, proporcionam
a automação e/ou a comunicação nos processos existentes nos negócios, no ensino e
na pesquisa científica.

Neste sentido é necessário que o professor se habitue ao uso das TICs, possibilitando a
interação desses recursos em sala de aula, proporcionando o entendimento por parte do aluno e
maior interesse aos conteúdos, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem, buscando
assim uma aprendizagem mais significativa.
A partir da teoria da aprendizagem significativa, ocorre a interação dos novos
conhecimentos com as ideias preexistentes permitindo que, por meio de sua atividade cognitiva, o
aprendiz possa elaborar novos significados, que serão únicos para ele e favoreçam a aprendizagem
(AUSUBEL, 2000).
Para Luckesi (2008), “o processo ensino-aprendizagem escolar se faz presente entre a vida
de todos nós que, de alguma forma, estamos comprometidos com atos e práticas educativas”.
Neste contexto, o professor deve conceber e fazer evoluir os dispositivos de ensino, saber
trabalhar em equipe, participar da criação e da execução do projeto pedagógico da escola, utilizar
novas tecnologias em benefício da educação, cuidar da própria formação contínua e ter
compromisso com a aprendizagem coletiva e individual (PERRENOUD, 2000).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta experiência de ensino surgiu da necessidade de sanar a lacuna existente entre o espaço
educacional e o ambiente empresarial propriamente dito, a partir da utilização de recursos
tecnológicos disponíveis.
Para o desenvolvimento desta atividade, os alunos foram divididos em duplas, visando
facilitar o cumprimento das etapas a serem desenvolvidas.
Em um primeiro momento os alunos, realizaram uma pesquisa de campo, para verificar qual
o ramo de atividade ou tipo de serviço prestado que encontram com maior facilidade, podendo ser
realizada entre seus familiares, amigos ou local de trabalho, tendo em vista que é a maneira mais
fácil de aproximar-se de prestadores de serviços, empreendedores e empregadores que estão em
atividade, buscando formar suas bases operacionais.
Posteriormente, foi elaborado um roteiro de atividades que a dupla de alunos precisava
realizar para criar sua empresa virtual. Dentre elas destacamos: análise de possíveis ramos de
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atividades da empresa, criação do nome fantasia, elaboração de logomarca, identificação dos
produtos e/ou serviços que serão prestados, criação de slides de apresentação, amostragem de
produtos reais e, se necessário, a elaboração de showroom.
Na etapa final dos trabalhos, em sala de aula, as duplas apresentaram para o restante da
turma e demais ouvintes sua empresa virtual, conforme demonstram Figuras 1, 2 e 3, em anexo.
Foram utilizados, nesta etapa, arquivos multimídia, que podiam ser virtualizados por meio de slides
ou vídeos, contendo os dados básicos da empresa, nestes inseridos os nomes dos alunos, como
sócios ou representantes, seus respectivos produtos e serviços fictícios, ou não, evidenciando
sempre a questão administrativa e gestora do negócio propriamente dito.
Salienta-se que a apresentação da empresa, por meio de showroom, embora fosse opcional,
teve grande aceitação por parte dos alunos, demonstrando que esta perfaz a ideia de organização e
distribuição dos produtos, sendo esta mais uma forma didática de mostrar em sala de aula a
realidade peculiar de cada empresa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando que a metodologia adotada pela escola busca estimular a participação de todos
no processo de ensino-aprendizagem e que possibilite o aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver, aprender a ser e conviver para a apropriação e socialização do conhecimento.
Ao serem discutidos os trabalhos depois de apresentados para a turma, todos são
caracterizados frente às técnicas de oratória, desinibição, construção, domínio de conteúdo,
objetividade e principalmente a utilização das TICs, sem se preocupar tanto com a finalidade da
empresa apresentada, mas sim com a abordagem e os métodos utilizados e/ou apresentados.
Como resultado deste trabalho prático, os alunos conseguiram ter a percepção do quão é
importante o uso das TICs como ferramenta auxiliar, bem como, as diversas etapas que um
empreendedor, em fase de criação e estruturação de sua empresa, precisa vivenciar para que todos
os objetivos de seu negócio possam fluir, concorrendo de igual para igual com as demais empresas
existentes no mercado.
CONCLUSÕES
Com base em nossas observações, podemos dizer que a atividade realizada proporcionou o
crescimento profissional do aluno, tornando-o mais aprimorado em sua técnica e consciente de suas
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interações com o mercado de trabalho e com a realidade das empresas, possibilitando a articulação
entre o conhecimento sistematizado em aula com a realidade das organizações onde irão atuar,
vivenciando teoria e prática na construção de seu papel profissional e/ou futuro empreendedor.
Por fim, a atividade propiciou alavancar a visão empreendedora dos alunos, buscando
através de uma didática reversa, baseada em problemas, construir uma ideia de empresa do zero,
oportunizando planejá-la, implementá-la de forma virtualizada, bem como apresentá-la à turma.
Cabe ainda ressaltar que muitos dos alunos que apresentaram este trabalho prático,
tornaram-se empreendedores reais e hoje figuram como empreendedores ativos no mercado de
trabalho da região.
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ANEXOS
Figura 1. Empresa virtual Fast Burguer

Fonte: Autores (2019)
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Figura 2. Empresa virtual Decorarte

Fonte: Autores (2019)
Figura 3. Empresa virtual Cães & Cia

Fonte: Autores (2019)

Resumo
Esta experiência de ensino refere-se a um trabalho prático realizado na E.M.E.P. Dr. Antenor
Gonçalves Pereira, junto ao curso Técnico em Administração, tendo em vista a necessidade de sanar a
lacuna existente entre o espaço educacional e o ambiente empresarial propriamente dito. O propósito
foi evidenciar a prática dos conteúdos trabalhados na disciplina de Informática Aplicada à
Administração, no sentido de articular os conteúdos educacionais à vivência empresarial com o amparo
da tecnologia. A partir do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como ferramenta
para o desenvolvimento dos trabalhos, os alunos tiveram a oportunidade de criar empresas virtualizadas
que pudessem ser apresentadas para a turma de forma prática, através de uma didática diferenciada e
envolvente. A atividade possibilitou a articulação entre o conhecimento sistematizado em aula com a
realidade das organizações onde poderão atuar, vivenciando teoria e prática na construção do seu papel
profissional e/ou futuro empreendedor.
Palavras-chave: Empresa virtual; TIC; Didática.
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ENSINO DE ESGRIMA A PARTIR DE ENCENAÇÕES DE
CENAS DE COMBATE E CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS
Guilherme Mantovan de Almeida – Unesp

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de ensino de Esgrima para uma
turma de 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública de Ribeirão Preto, no estado de São
Paulo. Admitindo as implicações polêmicas do conteúdo de lutas e esportes de combate nas aulas
de Educação Física na escola, foi preciso construir estratégias para desmistificar preconceitos e
possibilitar um aprendizado amplo e problematizado, partindo de experiências e expectativas dos
alunos e não apenas da transmissão de um conteúdo pronto e padronizado.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para Vago (1992), escola pode, além de transmitir conhecimentos, construir maneiras de
tornar-se também produtora de uma cultura própria. Nesse sentido, é necessário que os indivíduos
que estão inseridos em um contexto escolar tenham suas especificidades levadas em conta, para que
dessa forma, o processo de ensino seja menos padronizado e padronizador. Todavia, em tempos em
que as competências são consideradas fundamentais para um suposto ensino emancipatório,
permanece o tecnicismo, como indicado por Neira (2018). Portanto, ao invés de proporcionar
vivências e saberes únicos por meio da cultura corporal, observa-se a tendência a uma padronização
de aprendizados e consequentemente, das expectativas e comportamentos das pessoas (RAMOS,
2006).
A cultura produzida na escola, que especificamente neste trabalho, se refere ao esporte de
combate Esgrima, deve levar em consideração não apenas os elementos formais de tal prática, mas
também o que os alunos trazem em suas experiências bem como as suas expectativas. Assim, foi
preciso criar espaços de trabalho (em que os alunos colocam a “mão na massa”), interação (em que
se ajudam e trocam impressões) e linguagem (em que expressam por diversas formas o que estavam
vivenciando) (KUNZ, 1994). Portanto, nos pareceu interessante oferecer aos alunos a possibilidade
de aprender e produzir cultura, dentro de seus próprios interesses, mas sempre em diálogo com a
cultura corporal, historicamente relevante.
METODOLOGIA
A sequência de 15 aulas foi dividida em quatro momentos: introdução a unidade de lutas e
esportes de combate; esgrima – características gerais; oficina de armas de esgrima e; elaboração do
vídeo.
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No primeiro momento, foram trabalhados conceitos gerais sobre lutas, como o debate em
torno da violência presente em tais práticas, o respeito às regras e aspectos históricos sobre artes
marciais. Também foram vivenciados os jogos de oposição, nos quais onde mantiveram-se o
confronto, a ideia de golpes, sobreposição física e, é claro, regras (JUNIOR; SANTOS, 2010).
Seguindo as diretrizes curriculares da rede municipal (RIBEIRÃO PRETO, 2011), passou-se
a abordar no segundo momento a Esgrima. Os alunos foram apresentados as armas e alguns
movimentos e pesquisaram sobre alguns aspectos históricos, como a esportivização, por exemplo.
Nesta etapa, a ideia de criar armas e personagens foi debatida e desenvolvida coletivamente, e os
alunos iniciaram as pesquisas e criações.
No momento seguinte, o terceiro, armas de esgrima foram construídas com materiais
recicláveis, como jornais, garrafas pet e papelão. Todo o processo teve participação da turma, em
formato de oficina. Os alunos fizeram armas baseadas nas características apresentadas nas aulas
anteriores e também incluíram ideias próprias.
Finalmente, as últimas aulas foram dedicadas a adaptação de roteiro, personagens e cenas
que a turma trouxe para a produção do vídeo. As ideias haviam sido debatidas em vários momentos,
até mesmo nos corredores da escola, e lapidadas, na medida do possível, para que houvessem
tarefas e papeis para todos.
RESULTADOS
Após um processo com grande participação e mobilização – e claro, não livre de conflitos e
problemas – o vídeo produzido com poucos recursos técnicos (celulares e programas simples de
edição) foi bastante satisfatório. Em cerca de cinco minutos, as aventuras de uma princesa e seus
amigos que lutavam contra cruéis usurpadores do trono foi contada. A trama envolveu, entre outras
coisas: traições, amizades, crimes mirabolantes e é claro, cenas com lutas de espada. E mais do que
isso, trouxe como “lição do dia” a ideia de união e paz como parte necessária para a convivência
coletiva.
Ao longo das aulas, notou-se que os alunos e alunas participaram sem receios das atividades,
principalmente ao perceberem que não haviam grandes riscos de se ferirem. É possível ressaltar que
o debate em torno da violência deve ser um movimento constante para que nada fuja do planejado,
sempre incentivando o diálogo, como ressaltado por Rufino e Darido (2013) e Correia (2015).
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Além disso, a possibilidade de articulação do conteúdo proposto com diversas experiências
que cada aluno trouxe pode ser apontado como um ponto positivo, por criar conexões que
ultrapassam o movimento, o gesto, o golpe, e convocam a curiosidade, as vivências e visão de
mundo dos alunos. Nesse sentido, abre-se a possibilidade de uma aprendizagem mais crítica e
democrática e a construção de uma identidade única aquilo que é produzido dentro da escola
(VAGO, 1992) a partir, sobretudo, das ideias de trabalho, interação e comunicação, como indicado
por Kunz (1994).
A variedade de tarefas ao longo do processo também contribuiu: nem todos os alunos
quiseram atuar, mas todos quiseram participar. Fosse em funções de cinegrafistas, auxiliares de
produção, escritores, entre outras… Todos conseguiram criar formas de participar na produção
coletiva com aquilo que tinham de particular.
CONCLUSÕES
Entre as diversas dificuldades que permeiam o processo de ensino, o distanciamento entre os
saberes e as impressões e expectativas dos alunos se faz presente o tempo todo. Deixar que a
imaginação e as experiências exteriores se expressem parece sempre ser um caminho interessante
para que aqueles indivíduos encontrem formas próprias de se apropriar dos conteúdos e os levem
durante suas trajetórias. Mais do que padronizar conhecimentos, movimentos, expectativas, é
preciso permitir o singular, o individual, em uma constante construção – essa sim, sempre coletiva.
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ANEXOS
Imagem 1: Cena do vídeo

Imagem 2: Cena do vídeo
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de ensino de Esgrima para uma turma de 5º
ano do ensino fundamental de uma escola pública de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo.
Admitindo as implicações polêmicas do conteúdo de lutas e esportes de combate nas aulas de
Educação Física na escola, é preciso construir estratégias para desmistificar preconceitos e possibilitar
um aprendizado amplo e problematizado. Assim, o processo de ensino aqui relatado ocorreu durante
quinze aulas e teve uma abordagem de encenações de lutas baseadas em histórias e personagens
construídas a partir de pesquisas feitas pelos alunos e alunas da turma que trouxeram conhecimentos
prévios e buscaram novas informações sobre lutas de espadas e histórias famosas. Além disso, foram
utilizadas armas de Esgrima construídas pelos próprios estudantes com materiais recicláveis. Dentro da
sequência de aulas, também foram houveram atividades fundamentadas nos jogos de oposição em que
várias características dos esportes de combate são mantidas, como o confronto entre os participantes, a
sobreposição física e sobretudo o respeito às regras. A violência e a possibilidade de ferimentos,
contudo, foram extensamente debatidas e anuladas durante as aulas. Como produto final, foi produzido
um pequeno vídeo com as aventuras vividas pelos personagens - como um episódio piloto, que foi
exibido durante a feira pedagógica da escola. Observou-se que o processo possibilitou a ampla
participação, a articulação do conteúdo com diferentes contextos e saberes – como atuação, a pesquisa
histórica, o uso de tecnologias como o celular - e o aprendizado da Esgrima para além dos movimentos
e regras formais.
Palavras-chave: Ensino; Educação Física; Esgrima; Encenações;
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ENSINO HÍBRIDO: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA
O ENSINO DE GEOGRAFIA - MEMÓRIAS E RELATOS
DOCENTES
Aline Silva Buter Gandra – UFES
Vilmar José Borges – UFES

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O ensino híbrido surge como referência para articular as diferentes metodologias
introduzidas em sala de aula, apoiadas em recursos tecnológicos que oportunizam uma discussão
pertinente à relevância do papel do professor como forma de garantir ações mais significativas no
desenvolvimento do conhecimento.
Nossa pesquisa utiliza como base as definições de Moran (2015):
Híbrido significa misturado, mesclado. blended. A educação sempre foi misturada,
híbrida, sempre combinou vários aspectos, tempos, atividades, metodologias,
públicos. Esse processo, agora, com a mobilidade e a conectividade, é muito mais
perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo (p. 27)

Nesse cenário é que se situa a nossa pesquisa, cuja questão central gravita em torno da
indagação: como propor um processo de aprendizagem, pautado nos pressupostos do ensino híbrido
para alunos da Educação Básica de escolas públicas, considerando a precariedade e mesmo
inexistência das condições de infraestrutura?
Os esforços por buscar respostas possíveis à problemática acima mencionada, sinalizou para
a necessidade de voltar nossos olhares para a internalidade do processo educativo, conforme sugere
Nóvoa (1992), buscando ouvir e dar vozes aos professores acerca de seus saberes e de seus fazeres.
Para tanto, o caminho metodológico da pesquisa se apoiou nos pressupostos teóricos da História
Oral (BOM MEIHY, 1996).
Segundo Bom Meihy,
História oral é um recurso moderno usado para a elaboração de documentos,
arquivamento e estudos referentes à vida social de pessoas. Ela é sempre uma história
do tempo presente e também conhecida por história viva. [...] a história oral se
apresenta como forma de captação de experiências de pessoas dispostas a falar sobre
aspectos de sua vida mantendo um compromisso com o contexto social. (1996, p 13)

Assim, definida a metodologia, partimos para a delimitação do universo da pesquisa:
professores de Geografia atuantes na Educação Básica da rede pública do Estado do Espírito Santo,
no município de Serra, que utilizam o Ensino Híbrido no cotidiano de suas aulas.
As duas professoras, que gentil e generosamente se dispuseram participar da pesquisa,
possuem cargo efetivo e lecionam a disciplina de Geografia em escolas estaduais no município de
Serra. São elas: Mariana Anjos, que trabalha com alunos do Ensino Fundamental; e Carla Ogioni,
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que leciona no Ensino Médio. Ambas possuem Licenciatura Plena em Geografia. Sendo que Ogioni
(2019) é formada desde 2006 pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Anjos (2019)
se formou em 2008 pela Faculdade UNILINHARES, no norte do estado do Espírito Santo.
As duas professoras concordaram, também, com a sua identificação, não tendo necessidade
de recorrer aos critérios de invisibilidade.
De imediato e no intuito de subsidiar nossas reflexões e compreensões acerca das
potencialidades, perspectivas e, também, dos limites de implementação do ensino híbrido como
alternativa para o ensino em escolas públicas, salienta-se a existência de dois grandes desafios: a)
entender a diferença geracional entre alunos e professores em relação ao uso das tecnologias; e, b)
conhecer a base teórica das metodologias ativas do ensino híbrido. Justifica-se, pois, uma breve
análise dos mesmos.
OS NATIVOS DIGITAIS E A SALA DE AULA
Para uma melhor compreensão das potencialidades do ensino híbrido para o ensino, torna-se
de mister importância destacarmos as diferenças geracionais existentes entre alunos e professores
no que tange ao uso dessas tecnologias e como isso pode afetar o processo de ensino-aprendizagem.
Por um lado, temos professores e pais que além de não terem nascido na era digital, ainda
carregam a visão de escola tradicional como “aquela que funciona”, pelo fato de ter sido nela que
aprenderam, naquele formato e organização. Por outro lado, temos os alunos que, por terem nascido
em uma outra geração, são chamados de “nativos digitais”. Segundo Coelho (2002), as crianças
nascidas a partir da década de 80 e 90 são definidos por Prensky como nativos digitais e apresentam
familiaridade com o universo digital e, portanto, cabe aos educadores e pesquisadores atentarem
para esse potencial.
Em consequência, via de regra, os professores tem uma forma de ensinar que nem sempre
está em sintonia com o modo como os nativos aprendem melhor, ou, pelo menos, que lhes desperta
maior interesse.
Portanto, a escola e os professores precisam se adequar para receber este aluno digital que já
traz consigo uma gama de competências e habilidades que precisam ser levadas em consideração ao
se iniciar um trabalho pautado nos pressupostos do ensino híbrido.
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METODOLOGIAS ATIVAS E O ENSINO HÍBRIDO
O professor, no exercício de sua função, deve considerar que ao combinar diferentes formas
de aprendizagem, os alunos podem compartilhar experiências e habilidades dependendo do seu
nível de conhecimento. Situa-se aí as potencialidades possíveis do ensino híbrido.
O ensino pautado na concepção híbrida nos traz a possibilidade de trabalhar um conteúdo
não apenas na sala de aula. Trata-se de mesclar momentos presenciais e on-line a partir das
tecnologias do cotidiano dos alunos, alcançando-os, assim, onde estiverem.
É necessário enfatizar que trabalhar com a proposta do ensino híbrido não se reduz apenas a
inserir as tecnologias digitais nos planejamentos das aulas. É necessário trazer mudanças na
organização da sala de aula e do encaminhamento das atividades. Para tanto, em nossas reflexões,
abordaremos três propostas de modelos de organização da sala de aula: Rotação por estações,
Laboratório Rotacional e Sala de Aula Invertida.
O modelo de organização da Rotação por Estações acontece no tempo de uma aula em que
há três espaços (estações) em que o aluno deve transitar durante este período. É necessário dividir a
turma em três grupos para que cada grupo ocupe uma estação desta aula. Podem ser realizadas, por
exemplo, atividades de leitura, vídeos, jogos, questionários, entre outras.
Outro modelo de organização se refere ao Laboratório Rotacional que consiste em dividir a
turma em dois grupos. Um dos grupos é direcionado para o Laboratório de Informática, pois a
atividade acontecerá de forma on-line. Estes alunos trabalham individualmente, de maneira
autônoma, para cumprir os objetivos fixados previamente pelo professor, que estará com o outro
grupo da turma, realizando outra atividade em sala de aula.
A Sala de Aula Invertida, nosso terceiro modelo de organização da sala de aula, acontece de
forma em que o aluno estuda previamente o conteúdo em casa, pautado em arquivos propostos pelo
professor. Para isso, o professor pode utilizar recursos tecnológicos para auxiliar no contato com os
alunos e distribuição do material. A proposta é que o aluno estude a teoria em casa para chegar na
sala de aula tendo um conhecimento prévio sobre o tema que será trabalhado na aula presencial.
Depreende-se das reflexões acima, que o ensino híbrido se apresenta como excelente
alternativa para contribuir com a melhoria da qualidade do ensino. No entanto, sabe-se, também,
que inúmeros são os obstáculos para a sua implementação, principalmente se considerarmos as
condições de infraestrutura da grande maioria das escolas de educação básica, da rede pública de
ensino. E, ainda, ao considerarmos as dificuldades inerentes aos chamados “conflitos geracionais”,
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onde os estudantes, frutos da geração digital, tem, via de regra, um domínio quase que natural do
uso de recursos tecnológicos, ao passo que os professores, muitas vezes, ainda apresentam
dificuldades nesse sentido.
Portanto, um caminho possível, para contribuir com a superação de tal dicotomia, pode estar
nos saberes e nos fazeres de professores que vem utilizando o ensino híbrido em suas aulas...
SABERES E FAZERES DO ENSINO HÍBRIDO PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA
Assim, conforme já mencionado e pautados na abordagem da História Oral Temática,
buscamos, a partir das vozes das duas professoras, uma apreensão daquilo que elas manifestaram
sobre suas experiências práticas com o ensino híbrido.
Ao narrar suas experiências, as professoras recorrem às memórias de suas vivências
educativas e de que forma uma determinada prática ou metodologia foi aplicada e aproveitada em
suas práticas docentes.
Ao serem perguntadas sobre o início de suas experiências com a metodologia do ensino
híbrido, ambas entrevistadas afirmam terem utilizado, inicialmente, o modelo da Sala de Aula
Invertida, utilizando como recurso o aplicativo Google Sala de Aula para esta finalidade:
Eu comecei com a Sala de Aula Invertida que foi, inicialmente, uma experiência
confusa na verdade. Os meninos estão acostumados com alguém direcionando, sempre
falando e dando opinião sobre como que é para fazer. E aí quando a gente muda os
papéis, coloca os alunos para serem protagonistas, eles ficam totalmente perdidos.
(ANJOS, 2019)

Superadas as primeiras dificuldades, surgem os resultados positivos, conforme destaca a
professora Ogioni (2019), ao afirmar que dessa forma, a aula se torna mais prazerosa na medida em
que os alunos conseguem participar mais das discussões e debates.
O ensino híbrido também possibilita trabalhar os conteúdos de forma diferenciada, como
bem exemplifica a narrativa da professora Ogioni (2019), ao relatar que decidiu trabalhar o assunto
Fontes Energéticas utilizando a metodologia Rotação por Estações.
Eu transformei o espaço em áreas de informação, onde cada grupo ia falar [...],
distribuí uma Fonte de Energia para cada grupo e pedi para que eles pesquisassem o
nome dos países que usavam mais essa fonte, que fizessem alguns gráficos a respeito.
Então todos entraram em contato com todas as fontes e de uma maneira onde não fui
eu que dei a aula, eles deram a aula e foi extremamente satisfatório. (OGIONI, 2019)
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Porém, é importante destacar que o ensino híbrido esbarra em algumas questões que
dificultam a aplicação das práticas em algumas aulas. As professoras relataram as frustrações de
muitas vezes planejar uma aula ou uma atividade e, na hora de sua aplicação serem surpreendidas
pelo não funcionamento da internet, por exemplo.
A gente esbarra em algumas dificuldades, por exemplo, a sala de informática aqui às
vezes “cai” a internet. A gente não tem mais estagiário [no laboratório de informática]
... Então, a gente planeja a atividade, vai no dia anterior e verifica que está
funcionando e ocorre, às vezes, de chegar lá, no dia da atividade, e não funcionar.
Você tem que ter sempre um plano B. Tanto nós como os alunos ficamos frustrados
quando isso acontece. (ANJOS, 2019)

Algumas metodologias do ensino híbrido não precisam necessariamente de uma tecnologia
digital. A professora Ogioni (2019) compartilha, por exemplo, uma experiência de trabalhar a
Rotação por Estações utilizando os mapas grandes da escola. Ao trabalhar o conteúdo Cartografia, a
professora tinha como objetivo que os alunos observassem e identificassem os elementos do mapa.
Então, relata que pegou mapas diversos como mapa físico, político, dentre outros, criou as estações
na sala e montou um mini-relatório para os alunos preencherem quando fossem identificando os
elementos dos mapas.
A professora destaca ainda que, além da metodologia da Rotação por Estações, também
utiliza bastante a Sala de Aula Invertida, pois julga ser muito importante que o aluno tenha contato
com o assunto que será trabalhado antes da aula. Rememora, uma experiência de ensino quando ao
planejar o conteúdo “Problemas Urbanos”, resolveu trabalhar de forma diferente e propôs aos
alunos que fotografassem problemas urbanos no entorno de suas casas. E, narra que por intermédio
das imagens feitas pelos alunos foi possível identificar a existência de muitos problemas urbanos no
entorno da casa deles, abrindo espaço para falarem sobre enchentes, buracos na rua, do lixo largado
de qualquer jeito.
A professora Anjos (2019) destaca a importância do envolvimento do professor, ao salientar
que a metodologia propicia aos alunos um papel de protagonismo, se tornando mais ativos nas aulas
e nas atividades. No entanto, salienta que sem a atuação do professor no direcionamento das
atividades “não adianta, pode ser a melhor metodologia do mundo, mas se não der o caminho, eles
não conseguem fazer, tem que ter o direcionamento do professor”. (ANJOS, 2019).
As professoras sinalizam que, não é necessário abandonar antigos recursos, como o livro
didático, por exemplo, e sim incorporá-los nas metodologias propostas pelo ensino híbrido. A
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professora Ogioni (2019) destaca que os gráficos e tabelas apresentados nos livros didáticos estão,
quase sempre, desatualizados. Mas isso não precisa ser algo negativo e ignorado, pode ser um fator
para alertar aos alunos sobre as mudanças e incentivá-los a buscar dados mais atualizados.
Ao rememorar atividades implementadas e que tenham considerado como exitosas para o
processo de aprendizagem de seus alunos a professora Ogioni (2019) destaca que, ao trabalhar o
conteúdo Industrialização pediu aos alunos que trouxessem fones de ouvido na aula posterior. O
objetivo era passar o vídeo “A História das Coisas”, que traz uma série de dados e informações
sobre o consumo excessivo e suas implicações para o meio ambiente. “Apesar de ser uma
experiência bacana passar em forma de vídeo, preferi concentrar no individual para evitar que
ficassem dispersos.”
As narrativas de nossas entrevistadas nos desvelam que, apesar de tratarem de experiências
vivenciadas em duas realidades diferentes, tanto no que se refere à estrutura quanto ao público alvo,
a utilização das metodologias ativas do ensino híbrido propiciam excelentes resultados para o
processo de aprendizagem. Mesmo em realidades bem diferentes, a pesquisa revela que ambas estão
se adaptando às metodologias do ensino híbrido, passando por algumas dificuldades e frustrações,
porém, estão buscando sempre novas saídas para planejarem aulas de forma diferenciada para os
alunos.
CONCLUSÕES
A pesquisa sinaliza para a necessidade de refletirmos sobre as mudanças tecnológicas na
nossa sociedade e como isso tem alterado a forma de relacionamento, socialização e aprendizagem
dos nossos alunos.
Isso requer que os professores compreendam que, o seu atual público escolar nasceu em uma
geração diferente. Em consequência, via de regra, o professor se torna imigrante em uma área que
eles, estudantes, são nativos digitais. Sendo assim, precisamos refletir sobre nossas práticas para
conseguirmos alcançar esses alunos.
É neste contexto que inserimos as considerações e potencialidades do ensino híbrido e das
metodologias ativas, visto que todos somos aprendizes e mestres, consumidores e produtores de
informação e conhecimento (MORAN, 2015).
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A reflexão sobre os saberes e fazeres de professores explicitados nas narrativas de suas
vivências com o ensino híbrido desvela a sua importância para entendermos o quanto ainda
precisamos aprender para alcançar melhorias na qualidade do ensino.
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Resumo
Objetiva-se discutir as potencialidades e os desafios encontrados nas práticas docentes voltadas para o
ensino híbrido na disciplina de Geografia em escolas públicas estaduais de Educação Básica no
município de Serra-ES, com ênfase nos truques e estratagemas docentes para a superação dos mesmos.
Nas últimas décadas passamos a incorporar, no nosso dia a dia, aparelhos conectados à internet como
computadores, tablets e smartphones. Estes aparelhos transformaram as formas de comunicação e hoje é
comum para boa parte da população o uso de e-mails, aplicativos de comunicação e redes sociais para
acesso à informações de caráter pessoal e profissional de nosso interesse. Não é novidade que estes
aparelhos fazem parte do cotidiano dos nossos alunos. Portanto, é necessário refletir sobre essas
mudanças e entender como as tecnologias digitais podem ser usadas no ambiente escolar. Nessa
direção, o ensino híbrido se mostra uma promissora alternativa, justificando a análise e reflexões acerca
de saberes e fazeres docentes que vem implementando a mesma em suas aulas. Assim, apoiados na
metodologia da História Oral Temática (BOM MEIHY, 1996), tomamos narrativas de duas
professoras, no intuito de desvelar as perspectivas, limites e possibilidades de utilização desta
metodologia. Procuramos, entre os autores Moran (2015), Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) e
Prensky (2010) contribuições teóricas para subsidiar nossas reflexões acerca das potencialidades do
ensino híbrido como alternativa metodológica para o processo ensino-aprendizagem de Geografia. A
pesquisa sinaliza que o ensino híbrido abre múltiplas possibilidades de trabalhar com as metodologias
ativas, colocando o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino Híbrido; Metodologias Ativas; Ensino de Geografia.
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GEOTECNOLOGIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA:
EXPERIÊNCIA COM O GOOGLE EARTH COMO
RECURSO DIDÁTICO
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Observamos com facilidade o manuseio de tecnologias por crianças e adolescentes em seu
desenvolvimento. A todo tempo, estão interagindo com pessoas de diversos lugares em jogos, redes
sociais, entre outras atividades em plataformas digitais. Nessa perspectiva, podemos aproximar a
Cartografia junto ao Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) no
ensino de geografia.
A utilização do Google Earth, Google Maps e Street View como recurso didático são um
grande desafio para os professores de geografia. Correa et al. (2010, p. 91) destaca que “a
Geotecnologia, nos últimos anos, vem sendo mais divulgada e conhecida, porém pouco utilizada no
ensino da disciplina de Geografia”. A falta de recursos nos ambientes escolares, junto ao despreparo
dos educadores e o déficit educacional que permeiam os educandos faz com que esses recursos
didáticos fiquem limitados, mas não impossíveis serem trabalhados.
Numa perspectiva mais social, existe um desafio ainda maior mediante ao uso das
tecnologias, mesmo em um mundo globalizado, temos uma desigualdade social discrepante. Como
ressalta Ricarte e Carvalho (2011), ainda que muitas tecnologias venham se popularizando dentro
do cenário da sociedade de consumo, elas ainda não se popularizaram pela falta de informação e
condições financeiras das classes sociais menos favorecidas economicamente, tal questionamento
pode ser aplicado tanto aos alunos com vulnerabilidades socioeconômicas que não possuem
condições de obter um smartphone, por exemplo, ou a professores que não se adequaram as novas
formas de ensino e ainda trabalham com o modelo tradicional como a memorização de conceitos.
Em virtude dessa prática pedagógica ainda ser utilizada, nos remetemos a um pensamento
retrogrado com a mecanização do aluno, uma ênfase na reprodução de conhecimentos.
Fundamentando-se a partir do uso dessas tecnologias, pode-se desenvolver um pensamento
geográfico com criticidade e expandir suas dimensões espaciais de uma escala local, para regional e
global. Para um bom aproveitamento desses recursos, deve-se sempre considerar os conhecimentos
geográficos já obtidos pelo educando, junto a sua estrutura cognitiva e faixa etária para que a
mediação do conhecimento científico e cotidiano vá além da sala de aula.
Para tanto, pensar em geotecnologias, nos submete a localização, que leva a discussão do
mapa; um instrumento muito comum nas aulas de Geografia, porém muitas vezes trabalhados em
contextos nacionais e globais. Por conta disso, as dificuldades presentes nos conteúdos de geografia
se intensificam. A leitura de um mapa e até mesmo sua elaboração necessita de conhecimentos
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cartográficos básicos para compreensão de sua linguagem monossêmica. Aplicar conhecimentos
geográficos em nosso cotidiano facilita a compreensão do conteúdo abordado, além de ter grande
significado durante todo o processo de aprendizagem.
O objetivo deste artigo é relatar a experiência do uso do Google Earth como recurso didático
aplicado ao primeiro ano do Ensino Médio da rede pública estadual de Campos dos Goytacazes/RJ
direcionado ao estudo do caminho casa-escola com intuito de trazer reflexões sobre o mapa mental
e utilização de imagens de satélites a fim de dinamizar processo de ensino-aprendizagem de
Geografia.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio (BRASIL,
2018), na primeira competência apresentada se insere a habilidade de “Utilizar as linguagens
cartográfica, gráfica e iconográfica e de diferentes gêneros textuais e as tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas
sociais (incluindo as escolares)” (BRASIL, 2018 p. 560) o que justifica a inserção de tecnologias na
área de ciências humanas, mais especificadamente no ensino de geografia que utiliza a ciência
cartográfica.
Considerando nosso objeto de estudo – o Google Earth – e visando alcançar nossos
objetivos: ampliar o pensamento cartográfico dos sujeitos da pesquisa a partir das geotecnologias e
implementar práticas pedagógicas inovadoras, o lastro teórico que embasará nossa pesquisa se
justifica numa concepção de geoprocessamento que associa tecnologia e ensino para mostrar a
funcionalidade dos recursos tecnológicos em sala de aula – em toda fundamentação teórica estão
presentes Di Maio (2004), Correa (2010), Pontuscka, Panganelli e Cacete (2009) e Ricarte et al
(2011)visto que essa relação e interação comunicativa que se realiza com tecnologia, em sua forma
virtual e visual, se constitui uma ferramenta imprescindível no ensino de Geografia.
O intuito é aproveitar as possibilidades dos meios digitais que oferecem tanto aos
professores quanto aos alunos, uma forma de explorar o meio que vivemos em diversas escalas
geográficas, além de flexibilizar e facilitar a compreensão dos conteúdos teóricos geográficos que
muitas vezes são vistos de forma abstratas.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A utilização do Google Earth como recurso didático é fruto da proposta do Programa
Institucional de Residência Pedagógica (PIRP) do curso de Licenciatura em Geografia da
Universidade Federal Fluminense de Campos dos Goytacazes (UFF/Campos) em realizar um Atlas
Geográfico de toda região próxima a escola-campo que aplicamos a atividade.
Com base nesse princípio nosso estudo visou desenvolver uma sequência didática para
aplicação na sala de aula, durante as aulas de Geografia. Cada etapa foi planejada de acordo com
uma lógica cartográfica até que fosse possível chegar ao Atlas, afim de atingir os objetivos
propostos. Neste caso, iremos realizar uma discussão parcial da pesquisa sobre o Atlas, que foi a
aplicação e uso do Google Earth.
A escolha pela plataforma se deu pelo fato de ser um instrumento de fácil acesso quando se
tem os recursos tecnológicos capazes de suportar seu processamento. Nossa utilização foi em dois
meios digitais: os notebooks dos residentes pedagógicos e os smartphones dos próprios sujeitos da
pesquisa.
A aplicação das atividades foi efetivada da seguinte forma: Introduzimos o conceito de
Mapa Mental e Croqui para que fosse possível entender a utilidade desses objetos avaliativos em
seus cotidianos. Em seguida, confeccionamos o mapa mental a partir do caminho casa-escola de
cada educando para que fosse possível localizar e analisar os fenômenos que seriam representados
no mapa. Depois serem capazes de realizar uma correlação entre o plano dimensional e
tridimensional. Por fim, efetivar uma síntese do espaço representado. Em um terceiro momento,
chegamos a discussão dos softwares que existem e apresentamos o Google Earth.
Portanto, chegando na plataforma digital, solicitamos que realizassem o caminho casaescola em seus smartphones e tirassem um print screen da tela do dispositivo e encaminhassem a
preceptora do PIRP. A ideia de iniciarmos com o mapa mental e “finalizarmos” as atividades com o
Software Google Earth se deu no intuito de proceder a uma comparação dos fenômenos mentais
representados em A4 e como a plataforma mostra esse percurso de cada educando a partir da visão
vertical (de cima para baixo).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
É inegável que a ciência cartográfica precisa ser trabalhada igualmente como qualquer outra
área e simplesmente há um déficit que atravessa toda estrutura escolar brasileira. A confusão para
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diferenciar direita e esquerda, em cima e embaixo ou frente e atrás são muito comuns em crianças e
jovens que não foram alfabetizadas cartograficamente, “as relações projetivas não foram
desenvolvidas adequadamente para localização de objetos no plano tridimensional” (Pontuscka,
Panganelli e Cacete, 2009).
De acordo com Di Maio (2004, p. 30) “A Cartografia, na disciplina de Geografia, pode
assumir um papel de ferramenta ou instrumento que desperta capacidades e competências,
estimulando em sala de aula as inteligências dos alunos”. Porém, quando um indivíduo não obtem
um contato de forma correta com essa ciência, ele pode obter dificuldades ao longo de sua vida
escolar. Essa discussão se reforça quando diversos educandos não conseguiam identificar o bairro a
partir da visão vertical no Google Earth. Agora, em relação a visão horizontal, a maioria estava
situada com o espaço representado.
Já na elaboração do caminho casa-escola no mapa mental, a problemática se instaurou na
assimilação do trajeto real com o “fictício”. Alguns não sabiam como representar um simples ponto
de referência, outros queriam representar pontos em excesso. Apesar de todas as dificuldades
apresentadas de cartografia básica, cada aluno se esforçou para realizar a atividade proposta e
mostrou total interesse na ferramenta de geoprocessamento.
Utilizar este software no ambiente escolar para dinamizar as aulas de Geografia, possibilita
o aluno bem mais do que só conhecer o espaço vivido, dá a ele uma oportunidade de inclusão
digital, uma forma de desenvolver o pensamento espacial e outras formas de aprendizagens quando
explorado de maneira educativa. Além de renovas práticas pedagógicas, faz com que a escola como
instituição burocrática valorize recursos didáticos tecnológicos ainda não institucionalizados.
CONCLUSÕES
O uso da ferramenta de geoprocessamento trouxe seus desafios desde a infraestrutura
escolar, até a adaptação cartográfica para que fosse possível o educando poder se localizar. Além de
ter criado de certo modo um choque em seus cotidianos, pois a geotecnologia interpreta dados de
uma forma diferente. A visualização dos fenômenos a partir de visões verticais e horizontais foram
o que mais chamou atenção deles, apesar de ter sido bastante interessante, muitos não foram
capazes de reconhecer o espaço geográfico de primeira devido ao déficit cartográfico-geógrafico
presente em suas vidas.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

984

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Contudo, foi possível perceber a motivação de cada educando para realização da atividade
proposta, o que acarretou no êxito da experiência. Reconhecer os privilégios tanto de professores
quanto de alunos que possuem a oportunidade de realizar ou assistir uma aula com outros recursos é
bastante necessário. Apesar de vivemos em eras tecnológicas, a internet, e a tecnologia ainda é uma
utopia para algumas pessoas e escolas brasileiras.
É importante ressaltar que as geotecnologias não são para substituir aulas de geografia, mas
sim um recurso que contribui no enriquecimento do conteúdo e auxilia no desenvolvimento tanto
curricular-escolar quanto cognitivo dos educandos. A experiência com o caminho casa-escola foi
apenas uma forma de trabalhar as geotecnologias em sala, elas podem ser utilizadas em diversos
conteúdos de geografia, seja física ou humana, dependendo de como está sendo usada, contribui até
mesmo em outras disciplinas escolares como a história, artes, ciências, tornando-se assim, uma
ferramenta interdisciplinar.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasilia, DF,
2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site
_110518.pdf>. Acesso em dez. 2019.
CORREA, M. G. G.; FERNANDES, R. R.; PAINI, L. D. Os avanços tecnológicos na educação: o uso das
geotecnologias no ensino de geografia, os desafios e a realidade escolar. DOI: 10.4025/actascihumansoc. v32i1. 6258.
Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, v. 32, n. 1, p. 91-96, 2010.
DI MAIO, Angelica Carvalho. Geotecnologias Digitais no Ensino Médio: avaliação prática de seu potencial. 2004.
189 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho, Rio Claro, 2004.
PONTUSCHKA, N. N.; PAGANELLI, T. I; CACETE, N.H. Para Ensinar e Aprender Geografia. São Paulo: Ed.
Cortez, 2007.383p.
RICARTE, B, DE Daniel et al. As novas tecnologias da informação e comunicação na perspectiva do ensino de
Geografia. Tecnologias digitais na educação [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. 276 p. ISBN 978-85-7879065-3. SciELO Books. DOI. 10.7476/9788578791247. Disponível em: <
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Te4SieoegSsJ:books.scielo.org/id/6p dyn/pdf/sousa9788578791247-11.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br >. Acesso em: 23 dez. 2019.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

985

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

ANEXOS
Figura 1. Mapa mental do caminho casa-escola desenvolvido por uma educanda.

Fonte: Arquivo de Silva (2019)
Figura 2 – Print Screen do Google Earth do caminho casa-escola desenvolvido pela mesma educanda da figura 1.

Fonte: Arquivo de Silva (2019)
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Resumo
As geotecnologias contribuem demasiadamente na assimilação dos conceitos teórico-geográficos na
prática, apresentando resultados totalmente eficazes no processo de ensino-aprendizagem quando
elaboradas e utilizadas sob uma preocupação teórica e metodológica com ênfase na realidade do aluno.
O objetivo deste artigo foi relatar a experiência do uso do Google Earth como recurso didático
aplicado ao primeiro ano do Ensino Médio da rede pública estadual de Campos dos Goytacazes/RJ
direcionado ao estudo do caminho casa-escola, além de trazer reflexões sobre o mapa mental a fim de
dinamizar processo de ensino-aprendizagem de Geografia. O intuito é aproveitar as possibilidades dos
meios digitais que oferecem tanto aos professores quanto aos alunos, uma forma de explorar o meio
que vivemos em diversas escalas geográficas, além de flexibilizar e facilitar a compreensão dos
conteúdos teóricos geográficos que muitas vezes são vistos de forma abstratas. Em toda
fundamentação teórica estão presentes Di Maio (2004), Correa et al (2010), Pontuscka, Panganelli e
Cacete (2009) e Ricarte et al (2011). As atividades foram realizadas dentro de uma sequência didática
com a elaboração de um mapa mental e o manuseio do Google Earth para comparar a noção
cartográfica de cada aluno. Além de desenvolver o uso desses recursos digitais que nos auxiliam em
uma melhor compreensão do espaço geográfico. A experiência foi efetivada no âmbito do Programa
Institucional de Residência Pedagógica (PIRP), no qual teve como ênfase ampliar o pensamento
cartográfico dos sujeitos da pesquisa a partir das geotecnologias e implementar práticas pedagógicas
inovadoras. Os resultados apresentaram dificuldades cartográficas básicas como, por exemplo, a
lateralidade. Apesar das dificuldades cartográficas apresentadas, cada aluno se mostrou totalmente
interessado pela utilização do instrumento didático, além do valor dos mapas em seus cotidianos.
Palavras-chave: Geotecnologias; Ensino de Geografia; Recurso Didático.
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Henrique Victor Campos de Moura – PROFCIAMB-UFPE
Walma Nogueira Ramos Guimarães – Universidade de Pernambuco

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Diante da popularização dos dispositivos moveis inseridos em várias propostas
metodológicas inovadoras de ensino, surge à aprendizagem móvel ou mobile learning. Teoria de
aprendizagem, que utiliza dispositivos móveis (smartphones e tablets) para aumentar o acesso a
conteúdos, em qualquer tempo e lugar e expandir os limites internos e externos da sala de aula.
Seguindo as tendências educacionais, novos dispositivos computacionais vêm sendo
desenvolvidos nas diversas áreas de ensino, na área das ciências ambientais e da saúde vem
utilizando estes dispositivos para execução de tarefas, anotação de ideias, consulta de informações
via internet, registro de fotos através de câmeras digitais, captura de sons dentre outros.
Possibilitando uma maior compreensão de conteúdos, como exemplo temos as verminoses
veiculadas pela água, que acometem uma grande parcela da população de países em
desenvolvimento, como o Brasil.
Nesse sentido, o Brasil detém uma posição privilegiada em porcentagem de recursos
hídricos, possuindo uma das maiores bacias hidrográficas do planeta. Ao mesmo tempo que assume
uma posição tão privilegiada, contrapondo-se a isso é um dos países que detém uma deficitária rede
de esgoto assim como também precárias condições de higiene e falta de cuidado com seus
reservatórios de água. Sua população é uma das que mais sofre ao não utilizar água filtrada ou
fervida, sendo assim um dos principais países a sofrer com a ocorrência de doenças do grupo das
negligenciadas, como as verminoses.
Promover a saúde ambiental através da educação é um desafio das presentes gerações, as
quais devem estar empenhadas nos cuidados com a degradação do meio ambiente e dos riscos à
saúde que esta degradação causa. Naiddo e Wills (1994) mencionam que a educação em saúde
também é compreendida como uma das principais atividades de promoção da saúde, além de
garantir um desenvolvimento da autonomia, são também praticas sociais e criticas, sendo um
grande agente de prevenção de doenças.
Dessa forma, o estudo a respeito das verminoses é fundamental, pois representam um grave
problema de saúde pública, sendo, na maioria das vezes, relacionados há uma má nutrição, péssima
qualidade da água e falta de saneamento básico. Partindo do exposto, vê-se que, é indispensável o
estudo destas patologias, analisando suas formas de transmissões, principais medidas profiláticas e
o ciclo de vida dos seus respectivos agentes etiológicos.
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Assim, apresentamos um aplicativo experimental, desenvolvido como parte do cumprimento
de atividades da disciplina do Mestrado Profissional do Programa de Pós Graduação em Rede
Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (PROFCIAMB) que visa à aplicabilidade da
tecnologia móvel ao aprimoramento do ensino das principais verminoses veiculadas pela água ou
que possuam etapas do seu ciclo de vida/reprodutivo no ambiente aquático. Tecemos considerações
sobre a natureza das atividades, bem como das aprendizagens.

MODELO SAMR: SUBSTITUIÇÃO, AUMENTO, MODIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO
O modelo SAMR foi desenvolvido pelo Dr. Ruben Puentedura em 2006 com o proposito de
auxiliar as experiências de aprendizado digital por meio do uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDICs). O principal objetivo deste modelo �avaliar como ocorre a
integração das TDICs em atividades pedagógicas, possibilitando verificar o efeito do mundo digital
na educa�
�
o a partir da an�
lise das tarefas e dos diferentes n�
veis de engajamento.
O modelo SAMR baseia-se em quatro níveis (Figura 1), que s�
o: Substitui�
�
o (S),
Amplia�
�
o (A), Modifica�
�
o (M) e Redefini�
�
o (R).
SUBSTITUIÇÃO
Nesse primeiro nível, as TDICs atuam como uma ferramenta de substituição, agindo de
forma direta, sem qualquer tipo de alteração funcionais evidente. De forma geral, os professores
integram as TDICs em suas atividades de ensino e aprendizagem, de modo que os alunos realizem
as mesmas tarefas que costumavam realizar sem usar a tecnologia, agora com adição do artefato
digital. No nível S, não há mudança na forma de ensinar. Mas, embora não haja mudança funcional
no processo de ensino e aprendizagem, o uso das TDICs pode representar um ganho para o processo
de aprendizagem dos alunos de uma disciplina, além de favorecer o desenvolvimento das
habilidades exigidas em uma educação deste século.
Com a conclusão da tarefa. Normalmente, esse primeiro nível do modelo SAMR se
concentra no professor que orienta todos os aspectos do processo, porém depende das TDICs. Este
nível é conhecido como fase de progresso, onde o protagonista do nível é o professor. Dentre os
muitos exemplos disponíveis no mercado para atingir as necessidades do nível de Substituição,
temos: Editores de textos, Google Maps, vídeos, eBooks, projetores, infográficos, computadores e
outros.
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AUMENTO
Neste nível as TDICs atuam como uma ferramenta de substituição direta, porém apresenta
uma significante melhoria funcional. Em outras palavras, embora as TDICs adicionem melhorias as
experiências de aprendizado inserida na sala de aula, este nível não proporciona mudanças drásticas
no design das atividades que antes eram realizadas. Neste segundo nível do modelo SAMR, não há
mudanças na didática das atividades, mas o uso das TDICs e em como estas são repassadas aos
estudantes, caracterizando-se por apresentar um perfil bem mais ativo do que no nível S, que os
utiliza para executar as tarefas propostas.
Dentre as formas de utilização temos: Sistema de metragem do Google Maps, marcadores e
caixa de texto nos textos digitais, testes e exercícios feitos em formulários digitais, construção de
infográficos utilizando informações pesquisas na internet.
MODIFICAÇÃO
TDICs permitem um redesenho significativo das atividades de aprendizagem. Em outras
palavras, o uso das TDICs traz uma mudança funcional significativa ao exigir que o professor
reformule as atividades de aprendizado que ele realiza regularmente na sala de aula antes sem o uso
da tecnologia. Essa reformulação permite adaptar as atividades aos meios tecnológicos disponíveis
(MARTÍ, 2013). Essa reformulação depende fundamentalmente do modo como as TDICs serão
utilizadas no ambiente escolar.
O nível M, possibilita a realização de atividades de aprendizado redesenhadas por meio do
uso das TDICs, implicando em: Uso do "Street View" do Google Maps para criar rotas virtuais
pelas ruas de em determinados locais. Elaboração de anotações comwhatsapp onde é possível
adição de áudios compartilhando essas notas de texto e áudio com professores e colegas de classe.
Utilização de aplicativo para ler livros digitais e consultar outras ferramentas digitais de dicionário
para saber o significado das palavras que eles não sabem, onde é possível destacar nos textos,
trechos mais importantes onde os alunos podem acrescentar notas e as compartilham com
professores e colegas de escola.
REDEFINIÇÃO
As TDICs permitem criar novas atividades de aprendizado, que antes eram impensáveis sem
os recursos tecnológicos que possuímos hoje. No nível R do modelo SAMR, o professor passa a ser
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um agente de transformação e exige que os alunos aumentem sua criticidade nos processos
cognitivos. O professor ainda deve dentro do processo fazer perguntas, como: É possível a
construção de novas atividades? Como as TDICs tornam possíveis a realização das novas
atividades? As novas atividades apresentam desafios, onde é possível a criação de produtos que
respondam pelo conteúdo acadêmico que precisam aprender? Neste nível, as atividades que os
alunos devem realizar, enfatizam a autoria, o compartilhamento e principalmente a colaboração. As
TDICs apresentam um papel fundamental na facilitação da comunicação entre os alunos.
Dentro do nível R, temos como exemplos de novas atividades de aprendizado que só podem
ser realizadas com o uso de TDICs, temos: Desenvolvimento de um guia turístico usando o Google
Maps e seu compartilham com outras pessoas on-line. Utilização de aplicativo para criar um livro
com notas, feitas com a aula no formato digital (epub ou pdf), após a construção o material é
publicado e compartilhado com professores e colegas de classe.
METODOLOGIA
O H2ELMINT0S foi criado a partir de uma versão gratuita, disponibilizada pelo site Fábrica
de Aplicativos (Fabapp) e contém, em sua interface, a primeira tela do aplicativo, conforme mostra
a figura 2 abaixo, dá acesso as informações sobre as principais helmintoses humanas de veiculação
hídrica ou que possuam etapas do seu ciclo de vida/reprodutivo no ambiente aquático e sobre suas
medidas profiláticas, material de apoio às aulas de ciências e biologia com atividades pedagógicas
e sugestões de recursos didáticos, boas práticas pedagógicas, será desenvolvido um recurso que
vinculará os professores a uma rede social, onde estes irão compartilhar assim como suas
experiências com o uso do app, Contato para facilitar a comunicação e H2ELMINT0S hashtag
para divulgação e desafio a ser respondido pelo usuário. As atividades foram pensadas para que os
professores pudessem ter acesso à informações qualificadas, desafios para os quais tivessem que
pesquisar e estudar, e um espaço colaborativo de discussão em rede.
Para os estágios de integração, o estudo foi norteado pelo modelo SAMR, cujos dados foram
apresentados sob forma de gráficos. Os níveis que orientaram o estudo são: substituição e aumento.
Para selecionar e definir tecnologias e tarefas, Puentedura (2006) salienta que o emprego do
SAMR deverá ser precedido e guiado por questionamentos. Assim, foi realizado um pré-teste para
traçar um perfil dos discentes envolvidos na pesquisa. O teste foi criado na plataforma Google, com
a ferramenta nativa Google Forms, onde foram obtidas 133 respostas dentre os alunos do segundo
ano do ensino médio da Escola Técnica Estadual Epitácio Pessoa. No teste foram feitas treze
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perguntas, dentre elas estavam perguntas objetivas e uma subjetiva, para que houvesse um melhor
entendimento dos alunos visando uma melhoria do ensino das helmintoses de veiculação hídrica.
RESULTADOS
Na primeira pergunta do pré-teste foi possível analisar quais dos participantes envolvidos
conheciam algum tipo de doença causada por verme. A média das respostas evidenciou que 104
(78,2%) dos participantes conheciam algum tipo de doença causada por verme, e 29 (21,8%)
participantes não conheciam nenhuma doença causada por verme.
Esses resultados evidenciam a necessidade da criação e manutenção de estratégias que
visem a disseminação de informação a respeito destas patologias, que mesmo presente no cotidiano
dos brasileiros, ainda é desconhecida para muitos. Ao questionar o estudante a respeito de um tema
simples e ao mesmo tempo importante é possível no século XXI verificar que existem indivíduos
que ainda não conhecem qualquer tipo de verminose.
No contexto de exemplificar cada nível hierárquico do Modelo de SAMR apresentam-se
uma versão experimental do aplicativo H2ELMINT0S para os seguintes níveis substituição e
aumento. No nível de substituição, foi observado como a TDIC substitui outra tecnologia, mas sem
mudança significativa nos processos educacionais. Para isso, sobre o crescente número de
aquisições de smartphones, em que grande quantidade de recursos tecnológicos são inseridos no
desenvolvimento dos aparelhos celulares, visando uma maior ambientação dos seus usuários, os
alunos afirmaram que o telefone celular, pode facilitar o processo de aprendizagem.
Para o nível de aumento, foi observado o uso integrado de funcionalidades das TDIC
acessando conteúdos de várias fontes e mídias. Os resultados mostraram que 109 alunos, já utilizou
algum app no momento de aprendizagem em sala de aula, esse número representa um total de 82%
do grupo estudado, e demonstra que no aplicativo em estudo apresenta mídias como exercícios
feitos em formulários digitais e momentos utilizando informações de pesquisas na internet.
Para alguns pesquisadores (CHERNER, CURRY, 2017; AHMED, NASSER, 2015;
ROMRELL et al, 2014) um dos aspectos positivos no SAMR é sua facilidade de uso, a sequência
de reflexões que permite e a forma didática como ele se apresenta, de modo que pode ser
empregado pelos professores formadores durante o planejamento pedagógico, para avaliar como
modificar ou transformar uma prática e quais os recursos mais apropriados para esse fim, de acordo
com as condições disponíveis em cada contexto.
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Outros tipos de atividades e templates serão testados até o final do desenvolvimento deste
aplicativo. Neste sentido, o uso do aplicativo, para o ensino das verminoses veiculadas pela água,
provoca melhorias no processo de ensino e aprendizagem, além de contribuir para a redução do
número de casos destas patologias, nas comunidades cujas instituições de ensino estejam inseridas e
que irão adotar essa proposta educativa.
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ANEXOS
Figura 1. Tradução do modelo SAMR

Fonte: https://docplayer.com.br/docs-images/70/63883560/images/46-0.jpg
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Figura 2. Aplicativo H2ELMINTOS

Fonte: O autor, 2019.

Resumo
O presente trabalho teve por objetivo desenvolver com base no modelo SAMR uma proposta
educativa visando uma melhoria do ensino das helmintoses de veiculação hídrica. Como tamplate para
implementação da versão de estudo e teste do aplicativo, foi utilizada a engine gratuita da Fábrica de
Aplicativos, a Fabapp. O Aplicativo contém em sua interface interativa e amigável, os seguintes
conteúdos: informações sobre as principais helmintoses de veiculação hídrica que afetam
principalmente localidades em vulnerabilidade socioeconômica, nas quais apresentam elevados números
de casos, como a cidade do Cabo de Santo Agostinho, onde a escola selecionada para realização do
estudo esta inserida. Utilizamos o Modelo SAMRs no desenvolvimento e avaliação da proposta. Para a
coleta de dados foi realizado um pré-teste para traçar um perfil dos discentes envolvidos na pesquisa. O
teste com treze perguntas foi criado na plataforma Google, com a ferramenta nativa Google Forms, dentre
os alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Técnica Estadual Epitácio Pessoa. Foram
obtidas 133 respostas e os resultados apontam que a metodologia proposta promove os níveis de
engajamento substituição e ampliação, ou seja, o acesso e o compartilhamento das informações e
discussões sobre água e saúde, permitindo atividades de pesquisa e comunicação com uso de artefatos
tecnológicos. Outros tipos de atividades e templates serão testados até o final do desenvolvimento
deste aplicativo, de modo que possa ser empregado pelos professores como proposta educativa, no
nível de engajamento modificação e redefiniçao para aprimorar e transformar práticas pedagogicas e
recursos didáticos mais apropriados para esse fim, de acordo com as condições disponíveis em cada
contexto.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Planejamento pedagógico.
Formação docente. Modelo SAMR. Helmintoses.
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INTRODUÇÃO
Esse presente trabalho propõe-se a realizar um diálogo entre as dimensões da aula,
apresentadas por Teresinha Azeredo Rios (2006), e questões relativas à própria essência de um jogo
digital no âmbito escolar. Segundo Paula (2015), é necessário integrar verdadeiramente os jogos
digitais e o contexto educacional, pois somente dessa forma, eles serão elementos capazes de
potencializar o processo de ensino-aprendizagem.
Para que esse potencial de aprendizagem dos jogos digitais seja explorado, é preciso
uma integração dos videogames à escola e não a simples introdução desses elementos
como meras ferramentas, utilizadas sob o mesmo método tradicional de ensino
“oitocentista”. (PAULA, 2015, pg. 78)

Dessa forma, nosso diálogo se inicia com a apresentação das dimensões da aula, sendo elas:
a técnica, a ética, a estética e a política.
A dimensão técnica apresenta-se como o conhecimento do “saber fazer”, ou seja, do
conjunto de relações existentes no processo de “administrar” a sala de aula. De fato, é indiscutível o
caráter fundamental dessa dimensão para o processo de ensino, entretanto é inviável estruturar um
espaço tão polivalente quanto a sala de aula apenas amparando-se na técnica.
Esse significado é empobrecido, quando se considera a técnica desvinculada de outras
dimensões. É assim que se cria uma visão tecnicista, na qual se supervaloriza a
técnica, ignorando sua inserção num contexto social e político e atribuindo-lhe um
caráter de neutralidade, impossível justamente por causa daquela inserção. (RIOS,
2006, p. 94).

Torna-se, portanto, necessário perceber que o horizonte educacional está para além do
domínio tecnicista, ele se fundamenta em diversos territórios que culminam em um espaço crítico e
reflexivo capaz de realizar a socialização do conhecimento científico. Dessa forma, as dimensões da
aula apresentam outros espaços para fundamentação da aula, destacando-se a necessidade de
articulação entre dos diferentes territórios.
A dimensão estética da aula associa-se intimamente a arte, ou melhor dizendo, a arte de
ministrar aulas, a beleza que existe no ambiente educacional, não apenas levando em consideração
características como a aparência do ambiente físico, mas sim o belo, o sensível e as emoções que
podem ser despertadas. A autora Terezinha Azeredo Rios reforça:

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

997

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

O alcance das palavras e da atitude do professor se sustenta em sua possibilidade de
pôr magia e encanto nos olhos de seus alunos, de ensinar-lhes a olhar o que não foi
visto ainda, ou olhar o mesmo, como se fosse novo. (VEIGA, 2008, p.107)

Para a dimensão ética é necessário, primeiramente, realizar a distinção da moral e da ética.
A moral resume-se no conjunto de valores, regras e ações do indivíduo na sociedade, enquanto a
ética é o processo reflexivo sobre a moral.
Agimos moralmente. Mas nem sempre realizamos uma reflexão ética. Nem sempre
buscamos verificar a consistência dos valores, os fundamentos das ações. E é disso
que temos sentido falta na prática educativa, nas escolas, na aula. Falamos na presença
de uma dimensão ética na aula quando nela a ação é orientada pelos princípios do
respeito, da justiça, da solidariedade, que são promotores do diálogo. (VEIGA, 2008,
p. 82).

A dimensão política relaciona-se com o espaço social. Conforme Chevallard (1991) a escola
é um espaço indissociável do meio externo, sendo a sociedade sua principal entidade reguladora.
Portanto, a política faz-se necessária como a dimensão responsável por atentar-se ao
desenvolvimento da natureza cidadã do indivíduo, estimulando a criticidade, a reflexão e o
desenvolvimento social.
Uma vez finalizada as ponderações relativas às dimensões da aula, torna-se necessário
questionar o papel dos jogos digitais no espaço educacional, afinal, uma vez imersos na esfera
escolar, é importante que um jogo digital consiga perpassar pelas dimensões da aula. Dessa forma,
como as dimensões da aula contribuem para a compreensão e uso dos jogos digitais para fins
educacionais?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica deste trabalho organiza-se de modo que, inicialmente, são
apresentadas questões relativas à própria essência de um jogo digital para posteriormente
realizarmos um diálogo capaz de estabelecer a conexão entre as dimensões da aula e as
características fundamentais de um jogo digital.
De acordo com Schell (2008) existem quatro elementos fundamentais que constituem a
essência de um jogo digital, são eles: a Mecânica, a História, a Estética e a Tecnologia. O autor
destaca o quão importante é estruturar o jogo digital num terreno compartilhado desses elementos,
pois assim garante-se a verdadeira potencialidade do mesmo.
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Se estendermos essa preocupação de captar a verdadeira potencialidade de um jogo digital
no ambiente escolar, então será necessário nos dedicarmos para que a exploração vá além do
domínio conteudista. É necessário que o jogo digital tangencie esferas relacionadas ao campo
político, ético, estético e técnico.
Para Paula (2015, pg. 80) ao citar Klopfer, a partir de Jenkins, a preocupação excessiva com
o conteúdo nos jogos digitais, inviabiliza a produção de um poderoso artefato pedagógico. Jogos
puramente conteudistas assemelham-se à uma aula ruim, incapaz de contemplar outras dimensões
para além do conteúdo específico.
Por fim, o resultado são versões digitais de exercícios mecânicos, como aqueles
propostos no ensino tradicional, gerando assim artefatos que “são tão educativos
quanto um jogo ruim e tão divertidos quanto uma aula ruim”. ( PAULA, 2015, p. 80).

Os jogos digitais possuem espaço para a construção de questões que perpassam a dimensão
ética e política da aula, sendo possível utilizar a História como palco de acontecimentos que
comunicam e discutem valores, criam dilemas éticos e referem-se às próprias questões sociais às
quais a sociedade encontra-se.
A dimensão estética encontra-se num espaço de interseção, fazendo-se presente tanto na
Tétrica de Schell (2008) quanto nas dimensões da aula. Ambos os autores possuem definições
aproximadas, uma vez que apresentam a estética como o campo responsável pelo universo sensível.
Por fim, a dimensão técnica apresenta-se de formas distintas, uma vez que depende da
metodologia particular do docente. Torna-se possível associar essa dimensão à tecnologia, pois ela
se relaciona com o saber fazer dos jogos, com a forma de se jogar.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho é caracterizado como uma pesquisa de cunho qualitativo, já que pretendemos
analisar as informações presentes no referencial teórico, colocando-as para dialogarem de modo que
as dimensões da aula e os elementos fundamentais harmonizem em uma nova perspectiva de
observações para o uso do jogo digital em sala de aula, objetivando entender a amplitude teórica
para a aplicação do mesmo.
Compreender a teoria que fundamenta os princípios de uma aula, utilizando um jogo digital,
é valorizar cada aspecto deste artefato cultural em prol da educação. Assim como “a pesquisa
qualitativa se preocupa com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se
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na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” (FONSECA, 2002, p. 20), é
interessante levar em consideração as particularidades que estão presentes em uma aula como as
atitudes, os valores, os motivos e os significados, o que resulta em uma análise mais profunda da
pesquisa ao utilizar da natureza qualitativa.
O método utilizado para esta pesquisa é a pesquisa bibliográfica, pois é feito um
levantamento de livros e artigos científicos com intuito de se obter mais informações sobre o tema
proposto. Há pesquisas científicas que se baseiam apenas no método da pesquisa bibliográfica,
porém Fonseca (2002) chama atenção:
As conclusões não podem ser apenas um resumo. O pesquisador tem de ter o cuidado
de selecionar e analisar cuidadosamente os documentos a pesquisar de modo a evitar
comprometer a qualidade da pesquisa com erros resultantes de dados coletados ou
processados de forma equívoca. (FONSECA, 2002, p. 32).

Desta forma, tem-se a pesquisa bibliográfica como método para fazer um levantamento do
referencial teórico para que assim se adquira informações necessárias para atingir o objetivo de
dialogar com as teorias da dimensão da aula com questões relativas à essência do jogo digital.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em pesquisas bibliográficas anteriores, verificou-se que os jogos digitais são utilizados, em
sua grande maioria, para a fixação de conteúdo. Essa estrutura Behaviorista, além de não apresentar
um resultado final satisfatório ante à tétrica de Schell, também é incapaz de contemplar as
dimensões de sua aula na totalidade.
O encanto no momento da aula, a criticidade e as noções de ética escondem-se atrás de um
muro conteudista incapaz de tangenciar os diversos aspectos humanos propostos regularmente nos
documentos oficiais. Os jogos digitais viabilizam um espaço de problematização e imersão em
universos onde o jogador pode experimentar situações que tangenciam as dimensões da aula.
No que diz respeito à criação de jogos digitais educativos, podemos considerar esse espaço
midiático um excelente viés de comunicação e problematizações, já que é possível conceber um
universo ficcional capaz de imergir o jogador em um contexto dotado de problematizações e
conflitos éticos, fazendo-o refletir sobre estes processos ao longo do seu trajeto in-game.
Além disso, o universo ficcional de um jogo auxilia no processo de criação de problemáticas
que, no mundo real, distanciam-se demasiadamente do universo significativo dos discentes.
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Entretanto, a partir do momento que este tem contato com uma nova realidade, fantasiosa e
totalmente diferente do mundo em que se vive, torna-se possível problematizar questões diversas
que agora tem significado, se observada dentro do seu universo fantasioso.
Perceba, portanto, a confluência de um jogo digital frente às dimensões da aula, uma vez
que, se explorado corretamente, o jogo possibilita o trabalho docente capaz de relacionar-se com
cada dimensão proposta por Rios (2006). Além disso, as dimensões da aula vão de encontro à jogos
digitais meramente conteudistas, direcionados à fixação do conteúdo somente. O jogo digital pode
ser um artefato, ou uma metodologia, multifacetada, capaz de harmonizar-se com o polivalente
campo da educação.
CONCLUSÕES
É extremamente importante ter a visão de que os jogos digitais utilizados na educação não
apenas estão levando em consideração a teoria técnica, mas sim unir teorias de modo que o
conhecimento seja multidisciplinar. Devemos levar em consideração de que os jogos digitais em
âmbito escolar podem ser uma fonte de saberes muito mais amplos do que simplesmente ser
conteudista, há sentimentos, há lógica, há arte, há paixão, e há diversão.
Desta forma, chamamos atenção para dimensões além da técnica, pois com os jogos digitais,
podemos explorar uma margem mais ampla de saberes, podendo dar enfoque não só a aspectos
técnicos do jogo como também procurar perceber a beleza em sua dimensão estética, aprender a
refletir sobre as ações pela dimensão ética, e a mensagem crítica pela dimensão política.
Sabendo que o enfoque da educação é formar cidadãos, o que implica na importância de
desenvolver a crítica dos alunos, perceber a realidade a sua volta e entender o seu papel na
sociedade para que de fato possa contribuir para uma melhoria significativa. Portanto, trabalhar os
jogos digitais na educação, permite o aluno desenvolva seu senso crítico através da reflexão. “[...]
Assim, refletir sobre esses valores e mensagens pode nos levar a um pensamento crítico em relação
a nossas realidades pessoais e sociais, por exemplo. [...]” (PAULA, 2015, p.118).
Destacamos que as dimensões da aula podem ser um importante pilar teórico para parametrizar a
criação e o uso de jogos digitais em sala de aula, uma vez que norteiam o docente durante seu
trabalho, apresentando os territórios que a aula deve perpassar.
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Resumo
As dimensões da aula, técnica, estética, ética e política, apresentam territórios que devem ser
tangenciados no momento de uma aula, dessa forma, considerando o uso de jogos digitais na esfera
educacional, torna-se necessário refletir sobre este processo sob a lente educacional. Dessa forma,
verifica-se como as dimensões da aula podem contribuir para a compreensão do espaço ocupado pelos
jogos digitais na educação. O referencial sustenta-se em Rios (2006), Schell (2008) e Paula (2015),
fazendo uso destes como principais aportes teóricos, dialogando entre si, de modo a destacar a
importância das dimensões da aula junto aos jogos digitais para o processo de ensino-aprendizagem em
âmbito escolar. percebe-se que as dimensões da aula podem ser trabalhadas a partir dos próprios
elementos de Schell (2008), afinal, estes oferecem espaços para problematizações, conflitos éticos,
desenvolvimentos no campo sensível, desenvolvimento crítico do indivíduo e percepção da realidade
social. A metodologia deste presente trabalho é de natureza qualitativa e utiliza o método da pesquisa
bibliográfica com escopo de realizar um levantamento de informações referentes à temática. Sendo de
extrema importância citar Fonseca (2002), pois nos direciona de forma a nos atentar com a análise dos
documentos para que não comprometa os resultados da pesquisa. Para além disso, é importante
destacar que as dimensões da aula vão de encontro aqueles jogos digitais com proposta conteudista,
focados apenas na revisão de conceitos, estes por muitas vezes, não contemplam os territórios da aula.
Por fim, as dimensões da aula apresentam-se como um aporte teórico importantíssimo para a
fundamentação do terreno a ser ocupado pelos jogos digitais no espaço educacional, refutando o jogo
pelo jogo e estimulando a criação e desenvolvimento de artefatos capazes de trabalhar os mais diversos
campos significativos.
Palavras-chave: Educação; Dimensões da aula; Jogos digitais; Ensino.
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INTRODUÇÃO
O ato de jogar, sob o viés educacional, apresenta potencial para gerar aprendizados
independentemente da idade. Este ato pode apresentar diversas possibilidades, tais como o
autoconhecimento, forma de libertação de paradigmas, de experimentação de como agir, de
conhecer e interagir com outros alunos. Os jogos, trabalhados adequadamente, servem não apenas
para o entretenimento, mas como forma de gerar conhecimento e convidar os alunos para a
apreensão de saberes e habilidades que podem ser aproveitadas ao longo da vida.
Desse modo, uma das possibilidades mais interessantes em sala de aula é o de utilizar
equipamentos e mídias que sejam populares entre os alunos, caso em que se inclui o videogame,
aliado a outros recursos, tais como filmes.
A partir da observação dos alunos pelo interesse no ato de jogar, de participar das atividades
extracurriculares ofertadas na escola em que leciono e das dificuldades dos alunos em aprender
conteúdos curriculares, a presente proposta de pesquisa tem como objetivo auxiliar grupos de
alunos do 7° Ano de uma escola municipal do Rio de Janeiro a consolidar os aprendizados em
História em um conteúdo curricular específico.
Entre as motivações para a escolha desta abordagem, destacam-se: ser professor regente da
instituição e, por morar nas imediações da região (Zona Oeste do Rio de Janeiro, em uma
comunidade), conhecer algumas das problemáticas (externas, ligadas à contextos de violência,
riscos sociais e econômicos) que influenciam diretamente na permanência e no interesse dos alunos
na escola. Também minhas experiências, como praticante de games e como ex-aluno da rede
municipal de ensino, corroboram para o interesse de usar as experiências obtidas com os jogos, em
conjunto com os saberes curriculares de História, com vistas a um aprendizado prazeroso, crítico e a
partir de mídias que os alunos tenham vivência.
O objetivo geral de minha pesquisa é analisar a contribuição do uso de jogos digitais, em
conjunto com outros recursos multimodais, no aprendizado de História Medieval, para alunos do 7º
Ano do Ensino Fundamental II, na escola anteriormente citada. Para tal, este objetivo foi
desdobrado em objetivos específicos: identificar elementos dos jogos digitais que possam contribuir
para o aprendizado de História; analisar como os elementos de jogos digitais, sob a perspectiva
multimodal, podem contribuir para atividades que favoreçam o aprendizado de conteúdos
curriculares de História; desenvolver uma metodologia, baseada no uso de games, que favoreça o
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processo de ensino e aprendizagem de História; possibilitar aos alunos a construção de narrativas
que contribuam para a compreensão da História Medieval.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Idade Média é um dos períodos mais emblemáticos da história humana devido aos
posicionamentos por vezes críticos quanto a ser considerado de pouca produtividade cultural, de
perspectivas focalizadas na influência da Igreja Católica sobre as sociedades, ruralização da
sociedade e tratada com desprezo por correntes filosóficas, em especial, ligadas a renascentistas e
posteriormente, de iluministas.
Uma das nomenclaturas mais vistas sobre o período é a de ser a “Idade das Trevas”, ou seja,
de precário desenvolvimento. Segundo Franco Jr. (2006, p.11), “o termo expressava um desprezo
indisfarçado em relação aos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o próprio século
XVI”. O sistema feudal de organização social, centrado nas relações clero, nobreza e de servidão
foi duramente criticado por correntes filosóficas iluministas.
No entanto, o período medieval passou a ser revisto a partir da observação da importância
para a formação das sociedades ocidentais. (FRANCO JR, 2006).

Portanto, analisar as

contribuições destas civilizações, de perceber os elementos culturais, sociais, econômicos e os seus
legados para as sociedades é perceber o quanto as sociedades estão ligadas. Necessariamente, a
história do desenvolvimento humano está situada em tessituras complexas de serem analisadas e
não deveriam ser reduzidas a partir do distanciamento de um período para outro.
De acordo com Le Goff (2008), a compreensão do período medieval não pode ser realizada
se houver uma visão ligada a apenas uma vertente. Para o autor, tanto uma análise ligada às trevas
quanto uma que trate sob uma perspectiva positiva são importantes. Esta perspectiva, ligada a
história das mentalidades, conceito explorado a partir do desenvolvimento da Nova História, busca
lidar com o que os humanos tem em comum com os seus contemporâneos, algo fundamental para a
compreensão das sociedades.
A Idade Média possui numerosos elementos para serem explorados em atividades escolares.
No entanto, a apreensão de saberes por um público jovem pode ser demasiadamente tediosa ou de
muita dificuldade de compreensão devido a forma de narrativas e de textos relacionados com o
tema. Ainda assim, o interesse por temáticas medievais é impulsionado a partir de produções que
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buscam ressaltar este período a partir de elementos míticos, sejam por produções de séries, filmes e
jogos, digitais ou não.
O uso de tecnologias digitais que permitem o acesso a múltiplas plataformas, artefatos
digitais e ambientes virtuais é uma realidade apresentada como recurso para o ensino de História.
Os recursos tecnológicos, apoiados na multimídia, apresentam-se como possibilidade a ser
explorada para contextualizar um conteúdo histórico.
A multimídia, de forma resumida, compreende a integração de três modalidades, a saber, o
texto, o áudio e as imagens em movimento por meio de elementos computacionais (ZAGALO,
2019). Um dos elementos importantes, para o que o autor conceitua como uma nova forma de
comunicação, é a interatividade, na qual destaca habilidades de customização de objetos e mídias
virtuais por intermédio da mistura, corte e recorte, adição e retirada de elementos na construção dos
componentes de uma mídia.
Zagalo (2019) destaca que o uso de imagens que se movem, do som e da capacidade de
utilizar câmeras nos jogos, mesmo que de forma limitada, agrupou novas formas de multimídia,
tornando os videogames (os aparelhos que “rodam” o jogo, ou seja, fazem o jogo funcionar) como
um novo tipo de mídia, chamado de mídia interativa.
A narrativa, dentro da História, adquiriu muitas interpretações e sentidos de acordo com as
fontes de pesquisas e as correntes historiográficas hegemônicas e pode ser explorada dentro dos
jogos. Portanto, várias questões e problemáticas podem ser desenvolvidas e questionadas a partir do
uso de jogos para o ensino de História. Contando com o auxílio do professor e dos próprios alunos,
é possível proporcionar o desenvolvimento de reflexões sobre o período e proporcionar algo além
de pensar na História Medieval como algo do passado, sem ligações e contribuições para o presente.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa, sob o enfoque qualitativo, é desenvolvida junto a alunos do 7° Ano, do Ensino
Fundamental II, em uma escola pública municipal regular de Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano),
com dois turnos (matutino e vespertino) sob administração da Secretaria Municipal de Educação
(SME/RJ) na 8a Coordenadoria Regional de Educação.
Os informativos iniciais de desempenho da escola, que serão expandidos em versões futuras
da pesquisa, foram embasados nos dados obtidos do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) de 2017. Os dados indicam que a escola está sob atenção devido aos índices obtidos
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pelos alunos. O índice apontou que a escola conseguiu o escore de 3,6, número considerado como
insatisfatório, tomando a média projetada para a escola (4,4) e comparando-a com as médias obtidas
por outras escolas da rede municipal de educação, que foi de 4,7. Confrontando os dados de
aprovação por série (6° Ano de 62,8%; 7° Ano de 70,3%, 8° Ano de 78,7% e 9° Ano de 89,6%).
Referente aos dados de distorção idade-série, nos últimos anos os quantitativos têm se
mantido abaixo de 5 % devido à implementação de projetos de correção de fluxo. Quanto aos dados
de reprovação, o índice aponta 18,2 % dos alunos (186 alunos), taxa de 7,4 % de abandono (76
alunos) e 74,5 % de aprovações (762 alunos).
Para a coleta de dados, foram escolhidos alguns métodos característicos do campo: pesquisa
documental, questionários e diário de pesquisa.
A pesquisa documental para obtenção de dados atualizados e outras informações sobre a
escola e, também, sobre desempenhos dos alunos, a partir do sistema de gestão acadêmica e de
histórico escolar dos alunos participantes da pesquisa.
O diário de pesquisa, com objetivo de detalhar os dados e percepções obtidos durante na
pesquisa de campo. Barbosa (2010) evidencia que se trata de recurso capaz de auxiliar na
autoformação em tripla perspectiva: formação para a pesquisa, escrita e na formação do autor.
Compreendemos que durante a construção do diário, as anotações do campo pesquisado
disponibilizam ganho conjectural e auxiliam na experiência do pesquisador acerca do objeto
estudado.
Uso de questionários, a fim de captar as impressões iniciais dos alunos sobre o que
conhecem da matéria e os hábitos de jogos dos alunos. Optou-se pelo modelo semiaberto, pois
desejávamos buscar informações sobre o estado no qual chegaram antes das propostas de trabalho.
Assim como apontam Moreira e Caleffe (2008), as perguntas fechadas e análise de informações
descritivas simples poderiam propiciar análises singulares importantes para que possamos
compreender a relevância ou não de trabalhar com os jogos digitais em sala de aula.
O tratamento dos dados seguirá abordagem qualitativa, o que envolve um processo de
reflexão e análise da realidade. Nesse sentido, Minayo (2001) explica que este tipo de abordagem
deve considerar além dos conteúdos subjacentes ao manifesto, as informações estatísticas,
ideológicas, de tendências e outras determinações características dos fenômenos analisados.
Nesta perspectiva, aspectos tais como atitudes e comportamentos dos sujeitos envolvidos
podem ser melhor interpretados, além da progressão dos seus respectivos aprendizados sobre os
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conteúdos da História. Para a validação, recorreremos à triangulação dos dados de forma
multimetódica. (PÉREZ-SERRANO, 1994).
FORMA DE INVESTIGAÇÃO – AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS
Os alunos selecionados inicialmente se familiarizam e manuseiam os jogos para que possam
compreender suas dinâmicas e suas estruturas. Desse modo, acredita-se que os alunos adquiram
subsídios que lhes permita desenvolver enredos, a partir dos conteúdos das aulas de História, para
jogos que eles idealizarão.
Para realizar as atividades com os alunos, selecionamos jogos e, também, alguns filmes,
dentro das classificações etárias, pois nosso público alvo possui idades entre 14 e 15 anos. Nosso
foco foi realizar um breve levantamento de jogos e filmes que contribuíssem para a
contextualização da Era Medieval, em específico o Feudalismo, modo de organização característico
da época. A saber:
● Final Fantasy Tactics - jogo de RPG (aventura com o uso de narrativas) ambientado na
Idade Média em um mundo imaginário cujo principal reino é Ivalice. Os grandes destaques
do jogo para a compreensão de História Medieval são as alianças criadas entre os nobres e a
Igreja, as classes sociais demonstradas, os cenários de cidades que apresentam os problemas
sociais e as paisagens das lutas dos personagens, que mostram os cenários de modo animado
e passam boa interpretação dos registros históricos.
● Magic: The Gathering – jogo de cartas colecionáveis (card games ou Trading Card Games)
no qual dois ou mais jogadores travam duelos com o uso de baralhos que contém os cards
que representam paisagens, criaturas místicas e personagens importantes dentro do mundo
ficcional do Magic. Este jogo, por se inspirar em elementos multiculturais, explora em suas
edições elementos também associados à cultura medieval durante algumas narrativas.
● Filme: Robin Hood- A Origem: Baseado na famosa lenda de um ladrão que “rouba dos ricos
para dar aos pobres”, o filme retrata a história de Robin de Loxley, um nobre que vive em
um vilarejo chamado de Nottinghan (Inglaterra) e se vê forçado à cumprir obrigações
militares no Oriente Médio (as Cruzadas1). O enredo apresenta as relações feudais entre os
camponeses, nobres, a religiosidade e o modo de vida no feudo, unidade de subsistência dos
vilarejos da época.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados da pesquisa ainda não estão disponíveis devido a pesquisa estar em
andamento. Como procedimento padrão, os resultados serão disponibilizados de modo público em
repositório da universidade assim que ocorra a aprovação da tese e liberação para divulgação pelos
comitês de Ética da Plataforma Brasil e da Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ).
CONCLUSÕES
A pesquisa ainda não foi finalizada, portanto as conclusões apresentadas são parciais, com
base em apontamentos realizados sobre o tema em estudo.
Atividades que estejam relacionadas com jogos demandam tempo e propiciam
autoconhecimento, ou seja, cada jogador necessita, assim como em processos escolares, de um
tempo determinado para desenvolver as habilidades, reconhecer ambientes e compreender as
dinâmicas e regras de um jogo.
Os jogadores, individualmente ou em grupo, necessitam perceber os contextos do jogo, seus
pontos fortes e fracos, para que possa alcançar objetivos, divertir-se e aprender. Nos jogos, perder
não significa necessariamente um “fracasso” ou que uma ação não possa ser refeita. Nas
modalidades propostas, os jogos permitem que os alunos refaçam seus passos e lidem com o erro.
Esta possibilidade nos jogos, vista como oportunidade de aprendizado, poucas vezes está presente
em “espaços reais”, como a própria escola e local de trabalho, onde o erro é visto exclusivamente de
modo negativo e passível de punição. Transposta esta ideia, pode-se trabalhar o erro como um
importante componente para gerar possibilidades de tentativas de modo a que seja possível aprender
com os próprios erros e com os dos companheiros.
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Resumo
O trabalho, em desenvolvimento, tem como objetivo analisar a contribuição do uso de jogos digitais,
em conjunto com diferentes recursos multimodais, no aprendizado de História Medieval (476 - 1453)
para alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental II de uma escola municipal carioca que apresenta
baixos índices educacionais. A opção por esta abordagem justifica-se pelos contextos históricos
complexos desta época e porque trata-se de um dos primeiros contatos que os alunos possuem com
relação a este período, de acordo com os currículos do Ensino Fundamental I. Desse modo, acredita-se
que, a partir do lúdico, a aprendizagem possa ser potencializada. Sob o enfoque qualitativo, participam
da pesquisa 30 alunos, designados aleatoriamente por sorteio, de 3 turmas distintas. Para a coleta dos
dados iniciais optamos pela pesquisa documental e consulta a informações disponibilizadas pelo
sistema acadêmico escolar; o uso do diário de campo, para o registro detalhado do andamento da
pesquisa e percepções do pesquisador e dos alunos; e de questionários visando captar as impressões
iniciais dos alunos e o que conhecem da matéria e sobre jogos. O tratamento de dados será validado
por triangulação dos dados, sob uma perspectiva multimetódica. Para as atividades estão previstos os
jogos digitais Final Fantasy Tactics (SquareSoft) e Magic: The Gathering (modo online e físico) -(WoTC)
além do filme “Robin Hood- A Origem” (2018). Durante as atividades, a partir do manuseio dos jogos
e do filme, os alunos recriarão narrativas históricas para a elaboração de um jogo a partir da sua leitura
sobre o período medieval. Dentro das possibilidades de obtenção de informações e das perspectivas
dos alunos, pretende-se realizar pequenos grupos focais (GF) e assim, captar informações e percepções
sobre os trabalhos realizados, as problemáticas surgidas e outros pontos que eles tenham interesse em
contextualizar relacionados ao conteúdo da História.
Palavras-chave: Games; Aprendizado; Ensino de História.
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LETRAMENTO ACADÊMICO EM LÍNGUA INGLESA NA
CIBERCULTURA: O DESENVOLVIMENTO DA
AUTONOMIA DO PESQUISADOR GLOBAL
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INTRODUÇÃO
Ao mesmo tempo em que é necessário comemorar as exitosas políticas como o REUNI
(2007), o SISU (2009) e a Lei de Cotas (2012), as quais permitiram que muitas famílias brasileiras
das classes trabalhadoras tivessem o seu primeiro membro ingressando no Ensino Superior, é
importante avaliar que há lacunas na formação fornecida pela Educação Básica para esses novos
estudantes das IFES egressos das escolas públicas que impactam em seus percursos formativos.
Esses estudantes não só romperam a barreira da Educação Básica, como também chegaram
aos cursos de pós-graduação stricto sensu das universidades e neles produzem o conhecimento
acadêmico dessas instituições. Nesse momento da formação, uma dessas lacunas é evidenciada. A
falta do domínio da Língua Inglesa constitui um problema institucional, pois o fato de o estudante
brasileiro ser, em geral, monoglota, tem impactos até mesmo em políticas públicas de incentivo à
internacionalização da educação (JARETA, 2015).
A partir da segunda metade do século XX, com a Língua Inglesa suplantando o Alemão e o
Francês na condição de língua franca da ciência, a demanda pelo domínio do idioma emergiu e com
o advento da internet no final do mesmo século foi impulsionada numa velocidade extraordinária.
Se para as instituições de ensino, a falta de domínio da Língua Inglesa é entrave para a
internacionalização, para o indivíduo, o monolinguismo, principalmente nos países de língua nãoinglesa, tornou-se o analfabetismo do futuro (SCHULTZ, 2012).
Diante da premente necessidade de internacionalização das instituições e das produções
acadêmicas brasileiras, a emergência do “letramento acadêmico em língua inglesa” já pode ser
percebida em diversas universidades. Num levantamento inicial, a Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e a Universidade de São Paulo (USP) possuem robustos programas de formação no
Brasil, sendo que esta última constitui importante chave de leitura, pois possui um Laboratório de
Letramento Acadêmico com pesquisa em desenvolvimento e links para trabalhos semelhantes em
outras universidades pelo mundo.
Nesse sentido, o Ministério da Educação chegou a implementar o programa “Idioma sem
fronteiras”, cujo principal objetivo é auxiliar no processo de internacionalização das universidades
federais tanto com o oferecimento de cursos de línguas estrangeiras para estudantes brasileiros
quanto de língua portuguesa para estrangeiros. Seu oferecimento híbrido tanto presencialmente
quanto em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) constitui um interessante modelo, porém
mais focado na mera aquisição do idioma.
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A presente pesquisa pretende, a partir da metodologia da Pesquisa-formação na Cibercultura
(SANTOS, 2014), formar os integrantes do Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura, liderado
pela pesquisadora Edméa Santos, para autoria de suas produções acadêmicas em Língua Inglesa de
forma aberta e compartilhada, através do desenvolvimento de um dispositivo para
aprendizagemensino (assim mesmo junto e em itálico numa proposta de escrita política a fim de
superar as fragmentações e dicotomias da vida moderna (ALVES, 2015)) de Língua Inglesa para
fins acadêmicos, na perspectiva do Letramento Social e potencializada pelos dispositivos móveis
em rede.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Através do desenvolvimento de dispositivos e atos de currículos, mediados pelo digital em
rede, mais especificamente com aplicativos para celulares inteligentes (App) (SANTOS, 2018), a
pesquisa acadêmica não será dissociada do cotidiano desses ambientes formativos e o campo de
pesquisa será neles forjado tanto nos encontros presenciais quanto nos encontros online propiciados
pela potência desses dispositivos.
O processo de co-criação do dispositivo para a mediação do processo de aprendizagem
ubíqua na cidade (universidade) e no ciberespaço constitui em última análise o objeto da pesquisa,
no qual a consequente produção de narrativas em diferentes mídias constituirá o material de
pesquisa do qual depreenderemos a análise da compreensão da compreensão (Morin) por todos os
praticantes dessa pesquisa.
Da área da Linguística Aplicada, da qual o pesquisador é egresso, empregaremos os “Novos
Estudos de Letramento”, os quais, a partir da década de 1990, atualizaram a ideia de “letramento”
para além da pura aquisição técnica de habilidades de leitura e escrita, sendo Brian Street um dos
principais responsáveis por essa mudança de paradigma, apontando para uma “tendência [que] tem
sido no rumo de uma consideração mais ampla do letramento como uma prática social e numa
perspectiva transcultural” (2014, p. 17).
É justamente a prática social preconizada por Street (2014) que confere ao letramento objeto
da presente pesquisa a possibilidade de bricolagem com as epistemologias das práticas (Freire,
Nóvoa, Josso), com ênfase na abordagem multirreferencial (Ardoino, Macedo, Morin, Babier) e as
pesquisas com os cotidianos (Certeau, Alves).
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O que também irá conferir o ineditismo a esta pesquisa-formação sobre o letramento
acadêmico em Língua Inglesa por integrantes de um grupo de pesquisa vinculado a uma instituição
federal de ensino, bem como a sua aderência ao eixo temático “Educação e Comunicação na
Cibercultura” e ao projeto de pesquisa atualmente desenvolvido pelo GPDOC é justamente a sua
interposição com a Cibercultura.
Para além do conceito disseminado inicialmente por Pierre Lévy (1999), que definia
Cibercultura como um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de
modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
ciberespaço, esta pesquisa dialoga com atualizações do termo cunhadas por Santaella (2003), que
afirma que a “cibercultura tanto quanto quaisquer outros tipos de cultura, são criaturas humanas”(p.
30) e Santos (2014), que, a partir do reconhecimento do avanço das tecnologias e das
telecomunicações afirma que estamos vivendo uma “nova fase da cibercultura que denominamos
‘cibercultura móvel e ubíqua’” (p. 32).
É nesse sentido que esta pesquisa compreende que os potenciais das tecnologias móveis e
ubíquas podem robustecer os letramentos em Língua Inglesa através do digital em rede, o que será
embasado nos estudos de Lúcia Santaella (2004, 2007 e 2013) através de sua definição de leitor
ubíquo e de sua reflexão sobre a relação entre a aprendizagem ubíqua e a educação.
O entendimento de Santaella (2013 apud SANTOS, 2016) acerca da linguagem que na
condição de protagonista dos processos de transformações humanas ao longo da história, se situa no
contexto da cibercultura como desencadeadora de uma complexidade que tem afetado como nunca
antes na história a inteligência humana, unido aos estudos sobre a língua inglesa na condição de
língua franca no ciberespaço, legitima sobremaneira esta pesquisa-formação na cibercultura sob o
ponto de vista teórico.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O desenho didático inicial desta pesquisa-formação na Cibercultura prevê inicialmente a
circulação de informações a partir de aplicativos de troca de mensagens em smartphones e a
posterior migração para outra(s) interface(s) que possam fazer o papel de “ambiente virtual de
aprendizagem”, tanto como repositório de informações quanto como espaço para interação síncrona
e assíncrona no Ciberespaço.
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A mobilidade e a ubiquidade proporcionadas pelo uso dos aplicativos de smartphones serão
preconizadas nesta pesquisa. A abertura para escolha/discussão/mudança das interfaces empregadas
também constitui importante característica dentre os procedimentos metodológicos empregados.
CONCLUSÕES
Como se trata de pesquisa em andamento, as conclusões limitam-se aos encaminhamentos
iniciais aqui dispostos no que tange aos procedimentos metodológicos e à fundamentação teórica
inicialmente escolhida. Acreditamos que na ocasião do evento, em julho do corrente ano, após
iniciar o trabalho de campo com o grupo de pesquisa em março, mais dados poderão ser acrescidos
ao pôster que será apresentado. Devido ao calendário que prevê antecedência para a submissão de
trabalhos, encaminhamos esta proposta de relato de pesquisa que estará de fato em andamento
somente na época do evento.
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Resumo
O presente relato refere-se a uma pesquisa-formação na Cibercultura cujo objeto é o processo de cocriação de um dispositivo que permitirá aos integrantes de um grupo de pesquisa de uma universidade
pública federal brasileira sua (auto)formação no que tange ao letramento acadêmico em Língua Inglesa,
tanto para fins de leitura quanto de produção acadêmica original na língua-alvo. A partir da PesquisaFormação na Cibercultura (Santos), dos Estudos do Letramento (Street), das epistemologias das
práticas (Freire, Nóvoa, Josso), da abordagem multirreferencial (Ardoino, Macedo, Morin, Babier) e das
pesquisas com os cotidianos (Certeau, Alves), o desenvolvimento dessa pesquisa buscará o
acompanhamento dessa co-criação desse dispositivo. Em processo inicial, a geração de dados a partir
do campo (a ser iniciada em março de 2020) será o objeto deste trabalho, que apresentará as escolhas
iniciais das interfaces utilizadas para comunicação síncrona e assíncrona dos integrantes do grupo de
pesquisa no Ciberespaço, bem como o processo de negociação para os encontros presenciais.
Palavras-chave: Educação; Letramentos Sociais; Pesquisa-formação; Cibercultura.
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METODOLOGIAS ATIVAS: REFLEXÕES SOBRE UMA
EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
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INTRODUÇÃO
As metodologias ativas vêm sendo cada vez mais usadas como estratégias para aumentar o
engajamento dos estudantes no ensino superior (BACICH; MORAN, 2018; CAMARGO; DAROS,
2018; NEVES; MERCANTIL; LIMA, 2018). No presente trabalho, abordamos a utilização de uma
diversidade de metodologias ativas a partir de nossas experiências docentes na disciplina de
XXXXXXX, do curso de XXXXXX da Universidade Federal XXXXXX. O curso possui como
uma de suas características o caráter interdisciplinar, buscando a integração de várias áreas, de
modo a produzir conhecimentos inovadores sobre a produção de tecnologias e mídias digitais. A
disciplina é um caso relevante, visto que aborda o uso de diferentes teorias da cognição como base
para a análise e desenvolvimento de tecnologias digitais.
Ofertada desde 2013, ao longo desse tempo os docentes vêm elaborando e aprimorando
práticas baseadas em estratégias de protagonismo dos estudantes. Destaca-se, portanto, que a
compreensão teórica do tema vai se fundamentando em experiências e feedbacks que vão se
colocando pelos próprios docentes, pelos estudantes, bem como por pesquisadores e pesquisadoras
que, durante esse período, também experienciaram os processos da disciplina. O objetivo desse
artigo é relatar uma experiência utilizando metodologias ativas realizada em uma disciplina de
ensino superior. Os dados fazem parte de um estudo de doutorado em desenvolvimento de uma das
autoras do artigo.
METODOLOGIAS ATIVAS
Dewey (1938) figura como um importante teórico nos estudos sobre as metodologias ativas.
Para o autor, toda experiência de aprendizagem deve tornar o aluno ativo em sala de aula, o que
implica compreender de maneira cuidadosa e investigativa as consequências da própria ação. O
autor também coloca que a aprendizagem deve ser calcada na intensificação do relacionamento com
o que se observa, com o que se conclui socialmente, em grupo e individualmente, sobre as
atividades, ideias e consequências observadas de uma determinada atividade. Essa conclusão social
envolve, no processo educacional, uma reflexão tanto da parte dos docentes, quanto da parte dos
estudantes, quanto da parte de possíveis pesquisadores envolvidos. O resultado dessa reflexão deve
ser, dentre outros imprevisíveis, planos de aula aprimorados pela própria experiência ativa em sala
de aula.
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Dewey (op. cit.) afirmava a experiência como um acontecimento que se dá tanto do lado de
fora quanto do lado de dentro, tanto no mundo material quanto no interior de nossa mente. A nossa
capacidade de refletir, identificar e conectar experiências é o que nos permitiria, assim, mantermos
uma conexão cognitiva entre o mundo real e o nosso entendimento sobre ele, conforme nos
educamos para uma variedade de competências.
Antes da metade do século XX, portanto, a ideia fundamental do novo na filosofia da
educação era a experiência, o que implicava, para Dewey (1938, p. 8), na necessidade de que os
educadores tenham uma ideia esclarecida sobre como operar com esse conceito. Dewey aparece
como o primeiro pensador que desenvolveu o desejo moderno por abordagens educacionais capazes
de se contrapor ao ensino formal e tradicional.
Esse pensamento está no cerne do discurso que emerge atualmente sobre metodologias
ativas de ensino, em pensadores como Moran (2018, p. 3), por exemplo, quando afirma que “a
ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada à aprendizagem reflexiva, para tornar visíveis
os processos, os conhecimentos e as competências que aprendemos em cada atividade”.
Neste sentido, professores precisam se familiarizar com metodologias pautadas em um
ensino colaborativo invertendo a lógica tradicional na qual o professor ensina e os alunos aplicam o
que aprenderam. A lógica deve ser o aluno também colaborando com materiais (vídeos, textos,
atividades) e desenvolvendo conhecimentos seja em contato com o professor ou com outros
colegas.
Ensinar no ensino superior não significa somente atribuir textos ou preparar aulas para expor
um conteúdo, mas sim pensar em estratégias que levem os estudantes a se engajarem e refletirem
sobre os conceitos relacionando-os com sua prática profissional. Crescentemente, as metodologias
ativas têm sido invocadas teoricamente para articular estratégias que multipliquem alternativas ao
ensino tradicional (BACICH; MORAN, 2018; CAMARGO; DAROS, 2018; NEVES; MERCANTI;
LIMA, 2018).
Por vezes, opta-se por conduzir uma disciplina a partir de uma dessas estratégias, mas
também existe a possibilidade de que múltiplas estratégias de metodologias ativas ocorram em uma
única disciplina, a depender da disponibilidade do docente para planejamento e execução e do
processo da experiência reflexiva entre estudantes, docentes e pesquisadores. Na próxima seção,
descrevemos os elementos de algumas metodologias ativas usadas na disciplina.
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METODOLOGIAS ATIVAS ADOTADAS NA DISCIPLINA
As metodologias ativas foram inseridas no planejamento da disciplina para que os
estudantes pudessem ter uma experiência cognitiva mais variada em relação aos conceitos
trabalhados sobre o próprio tema da cognição. Essa experiência é baseada não apenas na leitura de
textos ou de aulas expositivas, mas também no uso de recursos narrativos, ações em grupo,
resolução de problemas e desenvolvimento de projetos, utilizando-se de atividades e tecnologias
associadas a procedimentos criativos e reflexivos. Lista-se a seguir algumas das estratégias adotadas
durante a disciplina.
Narrativas
Contar histórias é algo que o ser humano faz há milênios, mas seu valor como processo
pedagógico conceitual é revisado atualmente, posto que as tecnologias multiplicam as
possibilidades e meios de se criar narrativas. Para os autores Camargo e Daros (2018) criar
personagens, exercitar a imaginação e a oralidade, como parte de processos de apreensão
conceitual, é trabalhar competências como a argumentação oral e escrita, a criatividade, a
cooperação, colaboração e a empatia.
Aprendizagem Baseada em Grupos
É uma abordagem de metodologia ativa centrada no estudante, coordenada pelo professor e
que tem como foco principal o trabalho em equipe. Sua premissa básica é a divisão da sala de aula
em equipes constituídas de modo a realizarem as tarefas atribuídas, pautando-se na diversidade
compositiva das equipes e oferecendo a infraestrutura básica para que essas possam alcançar o
desempenho desejado. O docente possui um papel mediador, atuando quando necessário para
facilitar o aprendizado, estimulando e criando possibilidades para que todos os estudantes
desenvolvam. O professor deve desenvolver questões e testes que apontem para resultados e
produtos que possam ser comparados com o de outras equipes e que possam ser avaliados
adequadamente (CAMARGO; DAROS, 2018, p. 112).
Aprendizagem baseada em projetos
Esta metodologia é pautada em três princípios construtivistas: a especificidade do contexto
de aprendizagem, o envolvimento ativo dos estudantes no processo de aprendizagem e a busca por
se atingir os objetivos por meio do compartilhamento do conhecimento e da interação social
(COCCO, 2006). Os estudantes devem resolver problemas em um campo prático de realidade,
fazendo e refinando perguntas que facilitem a condução de um projeto de investigação, análise e
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interpretação de dados, para chegarem a determinados resultados em relação ao problema e projeto
com o qual se engajaram (BLUMENFELD et al., 1991). A próxima seção discute a metodologia
adotada no estudo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A investigação deste estudo é de cunho qualitativo através da pesquisa participante, pois os
professores da disciplina são os pesquisadores da situação investigada. Segundo Denzin e Lincoln
(2006) a pesquisa qualitativa procura a lógica da descoberta e a construção do conhecimento. Além
disso, os estudos qualitativos trazem práticas interpretativas que dão visibilidade ao fenômeno
estudado.
A observação participante foi usada para coletar os dados. Este é um método interativo que
requer uma implicação do investigador nos acontecimentos e fenômenos observados
(RODRÍGUEZ et al., 1999). O principal da observação participante é a integração do investigador
no campo de observação. Para delimitação do estudo, os dados aqui descritos foram resultados de
uma observação realizada no segundo semestre de 2019. A seguir, serão descritos as principais
características observadas durante a prática em sala de aula.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Conforme discutido anteriormente, o planejamento da disciplina usou elementos de três
metodologias ativas: Aprendizagem Baseada em Projetos, Narrativas e Aprendizagem Baseada em
Grupos.
A disciplina é apresentada aos estudantes utilizando uma narrativa ficcional: o encontro de
um livro perdido e de valor inestimável para a humanidade, que narra a jornada de uma
pesquisadora nos reinos da cognição. O livro possui muitas páginas faltando ou partes rasgadas.
Portanto, o problema principal que dispara o processo é o convite para os alunos visitarem esses
reinos e reescrever as páginas do livro. Cada reino se relaciona com uma teoria sobre cognição:
Behaviorismo, Gestalt e Sociocultural. Os estudantes devem se preparar para a jornada estudando as
teorias com base em materiais disponibilizados previamente: artigos, vídeos e jogos digitais. A
turma é dividida em grupos. Durante os encontros, os grupos realizam atividades ligadas aos reinos.
A primeira atividade trabalhou os aspectos da Teoria behaviorista. Na atividade, os alunos
têm de responder um quiz online para conseguir entrar no reino e reescrever o livro. O quiz é
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baseado na Máquina de Ensinar de B. F. Skinner e possui mecânicas fundamentadas nos conceitos
do Behaviorismo, como reforço positivo, reforço negativo e punição.
A segunda atividade trabalhou conceitos da Teoria da Gestalt. Os alunos passam por 04
(quatro) desafios propostos, resolvidos em diversos locais do bloco didático e relacionados à
resolução de problemas e a aplicação de conceitos da Gestalt, como Insight e Leis da Gestalt em
mídias e jogos digitais.
A terceira atividade trabalhou a teoria sociocultural. As equipes foram desafiadas a decifrar
significado de personagens de universos da cultura Geek, como quadrinhos, jogos, filmes e livros
de aventura, ficção, fantasia e super-heróis. Para conseguir decifrar sobre os personagens ou
universo dessa cultura, os estudantes se comunicavam através de um aplicativo de mensagens
instantâneas. A proposta é de inserir elementos permeados de cultura, na qual interação entre os
jogadores afetam a evolução do mundo ou da narrativa do jogo através das ações de seus
personagens. Além do mais, existe um elemento narrativo (linguagem) e figurativo (imaginação).
Todos esses elementos faziam parte de elementos relativos ao conteúdo da teoria sociocultural.
Após cada uma das atividades, os estudantes, em equipes, refletem sobre os resultados
obtidos, e completam as páginas faltantes do livro inserindo suas reflexões e análises de jogos,
mídias e recursos digitais relacionados à uma das teorias. Em encontros posteriores, os professores
debatem com os alunos os resultados e realizam uma síntese dos principais conceitos de cada teoria.
As atividades aqui descritas foram planejadas com uma intencionalidade pedagógica de
deixar os alunos ativos no processo de aprendizagem, como também, que eles pudessem relacionar
os conceitos das teorias com o desenvolvimento de tecnologias e mídias digitais.
CONCLUSÕES
A construção processual da experiência, podemos dizer, é um resultado da pesquisa que por
sua própria natureza não encontra um ponto final. Buscamos, incessantemente, o aprimoramento
das estratégias de metodologias ativas que tornem a disciplina de fato mais colaborativa e que
consigam criar feedbacks que se retroalimentam entre o contexto de sala de aula, o contexto do
curso e o contexto da vida cotidiana e profissional dos estudantes.
As dificuldades em relação às avaliações das atividades planejadas são colocadas pelos
próprios alunos, que frequentemente nos apontam em quais atividades se sentem estimulados a uma
atitude mais ativa e quando se sentem, por exemplo, exaustos ou entediados com o que foi
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planejado. O resultado é o amadurecimento progressivo de como se compreende as metodologias
ativas, seus limites e os desgastes que causa, do qual se destaca a demanda de tempo e cuidado dos
docentes e seus colaboradores para planejar, projetar, elaborar conceitualmente e graficamente toda
uma variedade de situações. Sem uma devida infraestrutura e participação de colaboradores, essa
experiência relatada encontra sérios limites de replicação.
Com a disciplina, estamos em uma fase de mapear os diálogos entre a prática e as estratégias
de metodologias ativas com sólido referenciais teóricos e atualizados para o contexto tecnológico.
Esse mapeamento, aqui ensaiado em um recorte reduzido, é significativo no sentido tanto de nos
fornecer subsídios para entendermos melhor o que estamos propondo para os estudantes, quanto
para marcarmos as diferenças que identificamos, no próprio processo, em relação a outros estudos
sobre metodologias ativas. O resultado, futuramente, será uma compilação de estratégias de
metodologias ativas mais amplas e mais detalhadas do que a oferecida no presente pôster.
A importância desse entendimento processual da experiência, como bem colocado por
Dewey, é que o resultado empírico não se desconecta do que se afirma teoricamente. Assim,
reconhece-se mais honestamente as problemáticas que envolvem uma determinada proposição
teórica e se busca por soluções práticas e fundamentações que tenham relevância para a Educação,
como campo cujas teorias atravessam a formação superior de profissionais em todas as áreas.
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Resumo
O objetivo desse artigo é relatar uma experiência utilizando metodologias ativas realizada em uma
disciplina de ensino superior. As principais teorias da aprendizagem valorizam que o processo de
aprendizagem deve acontecer por meio da problematização e da resolução de problemas. Por isso, a
importância de se valorizar o envolvimento ativo dos alunos em seu próprio processo de formação. As
metodologias ativas utilizam situações reais e estimulam o protagonismo que são elementos
importantes para a formação do discente e para o desenvolvimento do seu conhecimento. A
abordagem utilizada na pesquisa foi a qualitativa através da pesquisa participante, pois os professores da
disciplina são os pesquisadores da situação investigada. O instrumento de análise de dados foi a
observação durante um semestre da disciplina (omitida para submissão) da Universidade Federal do
(omitido para submissão). Os resultados obtidos evidenciam formas de engajamento de estudantes em
processos de ensino e de aprendizagem como também mostram possibilidades de reflexões sobre
práticas docentes como, possibilidades de novas formas de planejamento. Além disso, a experiência
mostra o amadurecimento progressivo de como se compreende as metodologias ativas, seus limites e
os desgastes que causa, do qual se destaca a demanda de tempo e cuidado dos docentes e seus
colaboradores para planejar, projetar, elaborar conceitualmente e graficamente toda uma variedade de
situações. Com a disciplina, estamos em uma fase de mapear os diálogos entre a prática e as estratégias
de metodologias ativas com sólido referenciais teóricos e atualizados para o contexto tecnológico.
Palavras-chave: Metodologia ativa, práticas pedagógicas e ensino superior
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INTRODUÇÃO
Durante o processo de formação docente o Estágio Supervisionado, assume papel
importante, portanto, indispensável por possibilitar ao licenciando a sua aproximação com o
contexto escolar, favorecendo ações e reflexões sobre os fenômenos com os quais interagirá no
âmbito das atividades didáticas do estágio. Esta aproximação por muito tempo permitiu a
caracterização desta etapa formativa como o momento ‘prático do curso’ ou seja, o estágio seria o
espaço de testar as teorias até então aprendidas ao longo do curso. Hoje, este assume outra
identidade na formação do professor, possibilitando ações que vão além da mera aplicação da teoria
na prática.
Nesta perspectiva, o desenho da disciplina de Estágio Supervisionado para cursos de
graduação com o apoio de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) deve repensar aspectos como
comunicação, uso de recursos multimídia, tipos de atividades didáticas e espaços para discussão
com conteúdo alinhados aos tempos atuais. Assim, no cotidiano da prática docente, pretende-se não
somente utilizar estratégias didáticas e pedagógicas, bem como recursos tecnológicos disponíveis
para atuar no ensino de Educação e Tecnologia, mas também desenvolver propostas inovadoras que
respondam aos desafios da modernidade no que tange, principalmente, as questões identitárias, as
novas tecnologias e a inclusão social, bem como a melhoria do processo educacional.
O desenvolvimento de uma Sala Virtual para Acompanhamento das atividades propostas em
sala de aula proporciona ao professor do componente curricular responsável pela disciplina uma
estreita comunicação com os licenciandos e os professores da educação básica e com os conteúdos
teóricos disponibilizados na plataforma. Dessa forma, o presente artigo teve como objetivo de
propiciar a utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem que sistematize os conceitos,
contribuições e particularidades das atividades didáticas com uso das novas tecnologias digitais da
informação e comunicação para a formação docente no contexto dos processos de ensino e
aprendizagem.
TEORIA E PRÁTICA: RELAÇÕES POSSÍVEIS
No movimento teórico recente sobre a concepção de estágio, é possível situar duas
perspectivas que marcam a busca para superar a pretensa dicotomia entre atividade teórica e prática.
Na busca de superar essa dicotomia, Educadores têm discutido sobre a importante unidade entre
atividades de pesquisa e ensino, numa perspectiva de formar o professor pesquisador, que saiba
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articular teoria e prática pedagógica e que reflita sobre as suas ações didáticas. O estágio como
pesquisa já se encontra presente em práticas de grupos isolados. É necessário entender como isso
funciona.
Freire (1987; 1996), ressalta a importância de superar essa dicotomia enfatizando que a
pesquisa e a reflexão sobre a prática devem ser características do ensino, pois, se assim não for à
formação técnico-científica não favorece a humanização, e a ação passa a ser ativismo. Em outras
palavras, precisamos atuar como professores-pesquisadores, o que implica que tal binômio constitua
o objetivo fundamental de cursos de licenciatura e de programas de formação continuada de
professores.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA ATUALIDADE
Nesse sentido, continuamos dialogando com Pimenta (2006) que escreve sobre o momento
do estágio como capaz de possibilitar a junção de todas as teorias, metodologias, conhecimentos
científicos, experiências e vivências pessoais, proporcionando ao licenciando a ação-reflexão-ação.
Percebemos o estágio como um espaço/tempo que amplia a simples perspectiva de inserir o
licenciando no ambiente escolar, de aproximá-lo com a realidade que irá permear seu campo
profissional. Assim, o estágio como reflexão da práxis possibilita aos alunos que ainda não exercem
o magistério aprender com aqueles que já possuem experiência na atividade docente.
METODOLOGIA
É primordial destacar que, para que sejam efetivos ao que pretendem, e considerando o
AVA como lócus educativo constituído por estudantes, tutores, conteúdo teórico e outros recursos
de interação, é preciso que haja um trabalho pedagógico da instituição de ensino, de modo que
abarque as características e capilaridades de tal modalidade. Para isso, articulamos o
desenvolvimento da Sala Virtual de Acompanhamento do Estágio com a equipe pedagógica do
Núcleo de Educação a Distância, NEAD da UPE.
O NEAD realiza o acompanhamento da vivência dos cursos de graduação e atende à alunos
matriculados em 10 (dez) polos localizados nas regiões da mata, agreste e sertão do estado de
Pernambuco. Com base na análise constante de indicadores variados levantados por meio de
pesquisa de satisfação colocada para os alunos no ambiente virtual do curso. No cumprimento de
sua missão institucional, o NEAD busca: propor e executar, em sintonia com os programas
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nacionais, a política institucional da UPE; promover, em articulação com as unidades de educação,
o desenvolvimento de projetos pedagógicos na modalidade a distância; articular relações
interinstitucionais e representar a UPE nos assuntos concernentes à Educação a Distância.
Nesta perspectiva, a primeira versão experimental da Sala Virtual no AVA foi desenvolvida
no primeiro semestre de 2019 e implementada pela primeira vez nos cinco cursos de graduação a
distância da UPE para o acompanhamento dos tutores nas orientações dos documentos e atividades
que regem o estágio supervisionado. Assim, no segundo semestre de 2019 a Sala Virtual foi
aplicada para uma turma do oitavo período do curso presencial de Pedagogia da UPE, no Campus
Garanhuns. Os temas abordados durante as aulas foram: Conceituação e o uso da tecnologia
educacional, dando ênfase às aplicações e ao papel do professor; Aprendizagens colaborativas;
Ambiente Virtual de Aprendizagem; Metodologias inovadoras.
Os instrumentos didáticos desenvolvidos no AVA foram: comunicados, checklist de
documentos, agenda, diário de bordo, estudo de caso, encontros virtuais, mídias na vivência,
pesquisa de opinião. Para o desenvolvimento do trabalho, foi apresentado aos 38 licenciandos em
pedagogia todos os instrumentos didáticos, no entanto, os instrumentos trabalhados foram:
comunicados - conversando no fórum (ferramenta de comunicação e discussão), checklist de
documentos e mídias na vivência (ferramentas de avaliação e de construção coletiva) e quiz
(ferramentas instrucionais).
No instrumento comunicados: contém informações que podem ser postadas por qualquer
participante da sala virtual sobre questões vinculadas ao estágio que sejam importantes, para essa
comunicação, para interação foi inserido um item conversando no fórum.
No instrumento checklist de documentos: contém todos os documentos necessários para
realização do estágio e as orientações de como deve acontecer, elaboramos ainda um tutorial
explicando o preenchimento de cada documento e para isso foi utilizada a estrutura do Estúdio do
NEAD.
No instrumento mídias na vivência: contém fotos e/ou vídeos compartilhados através de
links.
No instrumento opinião: contém um quis sobre as ações da Sala de Acompanhamento
(instrumentos) e conteúdos trabalhados na sala de aula.
Para a coleta de dados realizamos a aplicação de questionário (quiz) composto por nove
questões com os 38 estudantes que acessaram o AVA no laboratório de informática e também em
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espaços e tempos diferentes. A avaliação foi processual, ocorrendo ao longo do desenvolvimento
das atividades, sendo observados: participação e colaboração com o tema proposto, senso crítico e
interação com os colegas.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No que se refere ao funcionamento da Sala Virtual, o ponto de vista dos licenciandos foi
homogêneo, afirmaram que possui um fácil acesso tanto da plataforma como ao conhecimento e
sobretudo ajuda os estudantes a desenvolverem atividades propostas, responder a testes, acessar os
conteúdos, além de proporcionar a interação com o professor, trocando informações virtualmente.
Com o advento das novas tecnologias digitais da Comunicação e informação TIC, os processos de
interação ganham novos contornos e significados. Esses últimos devem ser entendidos como
expressão de um tempo do qual somos todos partícipes, marcado pela simultaneidade da produção e
recepção do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, pela separação de professor e alunos no tempo e
no espaço mediatizados pelas ferramentas síncronas e assíncronas disponíveis no AVA
(TORTORELI e GASPARIN, 2012).
Quando perguntados o que acharam da aula em um ambiente virtual de aprendizagem, os
estudantes informaram que foi interativa, atrativa, completa, esclarecedora e que possibilita a
aprendizagem de forma dinâmica através de tecnologias digitais como parte do processo
pedagógico. Assim, estimula-se o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação
(TDIC) como ferramenta nos processos de ensino e de aprendizagem, preparando-os para atender às
exigências do futuro, trabalhando na dimensão da inovação educacional. Como ressalta Santos
(2015, p354), a inovação educacional é vista como um processo de renovação constante (projetos
educacionais) ou como mudanças radicais no ambiente (inovação disruptiva), correlacionada à
pesquisa e desenvolvimento e associada à aplicação do conhecimento.
Sobre o que os estudantes acharam do ambiente virtual de aprendizagem e se consideram
possível ensinar e aprender através dele, foi notado que pode contribuir para inserir o estudante no
debate social e desenvolver seu senso crítico e de argumentação, preparando-o simultaneamente
para os desafios da vida social e acadêmica. Nesse contexto, a aprendizagem deve estar aliada a
construção de novos conhecimentos, assim, no processo de ensino e aprendizagem o aluno não é
mais um depositório de informações, muitas vezes difíceis de serem alcançadas em tempos
passados, e sim um sujeito ativo e independente na constante busca pelas informações e de sua
construção do conhecimento exigidos pelas transformações céleres no mundo. Dessa forma, o papel
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do professor deve ser não mais o de ensinar, mas o de facilitador/orientador/mediador da
aprendizagem, instigando a curiosidade do aluno (MORAN, 2000).
CONCLUSÕES
Neste trabalho, buscamos inovação do processo de sistematização dos conceitos,
contribuições e particularidades do estágio curricular supervisionado e educação e tecnologia, com
apoio de TDIC, na oferta de um ambiente virtual para melhoria do acesso aos documentos e dos
comunicados inerentes ao processo, a qualquer tempo e em qualquer lugar; do acompanhamento
das ações dos estudantes no compartilhamento do registro em diversas mídias; da aprendizagem
colaborativa entre os participantes do processo, em comunicação assíncrona, através de estudos de
casos postados pelos licenciandos no ambiente virtual, mediado pela professora orientadora da
disciplina.
Como estudos futuros, reconhecemos a necessidade de implementar a sala virtual de
aprendizagem na disciplina presencial para melhoria do processo educacional durante o estagio
curricular supervisionado e validar essa metodologia inovadora junto aos tutores do curso a
distância.
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Resumo
O presente trabalho visa propiciar a utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que
sistematize os conceitos, contribuições e particularidades do estágio curricular supervisionado mediado
pelas tecnologias digitais em cursos de graduação presencial e a distância. O desenvolvimento e
aplicabilidade de uma Sala Virtual para acompanhamento das atividades propostas em sala de aula
proporciona ao professor do componente curricular responsável pela disciplina uma estreita
comunicação com os licenciandos e os professores da educação básica e com os conteúdos teóricos
disponibilizados na plataforma. Assim, no cotidiano da prática docente, é possível não somente utilizar
estratégias didáticas e pedagógicas, bem como recursos tecnológicos disponíveis que respondam aos
desafios da modernidade no que tange, principalmente, as questões identitárias, as novas tecnologias
digitais e a inclusão social para a melhoria do processo educacional. Nesta perspectiva, o desenho da
disciplina de Estágio Supervisionado para cursos de graduação com o apoio do AVA deve repensar
aspectos como comunicação, uso de recursos multimídia, tipos de atividades didáticas e espaços para
discussão com conteúdo alinhados aos tempos atuais. Para isso, o desenho da disciplina de Estágio
Curricular Supervisionado com a criação da Sala de Acompanhamento do Estágio, desenvolvido com a
equipe pedagógica do Núcleo de Educação a Distância, NEAD da UPE, versa sobre a criação de
instrumentos didáticos de modo que abarque as características e capilaridades em cursos de licenciatura,
tais como: comunicados, checklist de documentos, agenda, diário de bordo, estudo de caso, encontros
virtuais, mídias na vivência e pesquisa de opinião. Assim, a experiência do desenvolvimento de um
ambiente virtual tem apresentado bons resultados no sentido de promover inovação do processo de
sistematização dos conceitos, contribuições e particularidades com apoio de TDICs, para melhoria do
acesso aos documentos, da agenda de atividades e dos comunicados inerentes ao processo, a qualquer
tempo e em qualquer lugar e da interação, em comunicação síncrona e assíncrona, entre os licenciandos
e professor da disciplina.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Educação a Distância. Inovação
educacional. Formação docente.
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NECESSIDADES FORMATIVAS E O USO DAS TICS
COMO AUXILIARES NA FORMAÇÃO CONTINUADA
DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Aline Lima Torres – PMF

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A formação continuada de professores se configura como um processo essencial na busca
pelo desenvolvimento profissional docente. Entretanto, geralmente, concentram-se em proposições
generalistas e burocratizadas, desconsiderando as reais necessidades formativas do professorado.
Nesse contexto, as Tecnologias da Informação e Comunicação-TICs vem atuando como auxiliares
na demanda desses profissionais.
Tomando por base a Base Nacional Comum Curricular-BNCC, documento normativo do
Ministério da Educação-MEC, e sua iniciativa de implantação no ano de 2020 a partir dos
currículos estaduais e municipais, emergem questionamentos que norteiam esse estudo: os
professores já tiveram contato com o documento? Considerando os objetos de conhecimento
elencados na BNCC, quais as maiores necessidades formativas dos professores? De que maneira os
professores tem desenvolvido sua formação continuada? Que recursos tecnológicos são utilizados
nesse processo de formação?
Nesse sentido, objetivou-se identificar, no que tange a BNCC, quais as necessidades
formativas dos professores, assim como verificar de que maneira a formação continuada dos
mesmos tem acontecido e qual a participação das TICs nesse contexto.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A BNCC tem por objetivo nortear as propostas curriculares dos sistemas estaduais e
municipais e instituições de todo o Brasil. O documento apresentou duas versões (amplamente
discutidas) anteriores a versão final, a qual foi homologada no ano de 2017 diante de
transformações drásticas no contexto político brasileiro.
É com a BNCC que a Educação Física escolar conta com uma sistematização de
conhecimentos que devem ser ensinados ao longo da Educação Básica. Por ser um currículo
orientado por competências, os conteúdos, no caso, as práticas corporais a serem tematizadas, são
denominados objetos de conhecimento, os quais compõem as seguintes unidades temáticas:
Brincadeiras e jogos, Esportes, Ginásticas, Danças, Lutas e Práticas Corporais de Aventura
(BRASIL, 2018). Como exemplo podemos citar na unidade temática Esporte, o objeto de
conhecimento esportes de precisão.
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Tamanha a diversidade de conteúdos e complexidade para a efetivação da proposta da
BNCC, exigirá do professor conhecimentos específicos, para um melhor desenvolvimento das aulas
e compreensão pelos alunos. Esse conhecimento, muitas das vezes, não foi obtido na formação
inicial, ou mesmo sofreu mudanças, assumindo novas perspectivas com o passar do tempo. Tendo
em vista que a formação não se encerra na formação inicial, temos a formação continuada como
caminho relevante que precisa ser pensado.
Entende-se que uma formação continuada só terá sentido quando partir dos anseios dos
professores. Logo, ela deveria ser planejada com eles de maneira a atender às necessidades
imediatas da sala de aula (GARCIA, 1999).
Montero (1987 apud Garcia 1999) destaca que as necessidades formativas dos professores
são os desejos, carências e deficiências identificadas por eles no desenvolvimento do ensino, ou
seja, representam autopercepções individuais em relação às dificuldades de âmbito individual ou
coletivo.
Assim, defende-se uma formação continuada, pautada nas necessidades formativas do
professorado, em detrimento de ações de caráter pontual com características de “treinamento”,
“capacitação” e “reciclagem” (DI GIORGI et al., 2011).
Na busca por uma maior apropriação em relação às práticas corporais a serem tematizadas,
as tecnologias tornaram-se um canal importante no processo formativo dos professores. As
chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação-TICs, compreendem a diversidade de
tecnologias, equipamentos e funções, as quais permitem a criação, captura, interpretação,
armazenamento, recebimento e transmissão de informações (ANDERSON, 2010). Estas, por seu
turno, vem modificando a forma como a sociedade tem se organizado e se relacionado, influência
essa que chega aos processos educacionais, modificando também a maneira pela qual o professor
direciona seus processos formativos.
Destarte, identificar as estratégias de formação continuada dos professores, assim como suas
necessidades formativas, pode ser um caminho importante no direcionamento das ações formativas
proporcionadas pelos órgãos responsáveis, ou mesmo as realizadas de maneira autônoma pelo
professor.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa configura-se como um estudo de campo, de natureza qualitativa a qual
se desvelou pelo método descritivo. Participaram do estudo 21 professores de Educação Física da
rede pública municipal de Fortaleza-Ce. Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário
misto, com perguntas abertas e fechadas, buscando verificar as necessidades formativas dos
professores em relação aos objetos de conhecimento elencados pela BNCC, assim como os
caminhos percorridos na formação continuada e a participação das TICs nesse contexto. O período
de coleta se deu no mês de junho de 2019.
Na análise utilizou-se a triangulação dos dados obtidos com a literatura pesquisada a fim de
buscar significados a partir da categorização temática. As questões fechadas foram analisadas por
estatística descritiva simples, e para as questões abertas foi realizada uma análise descritiva.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Verificou-se que maioria dos professores (18), leciona nos anos finais do Ensino
Fundamental. Tal resultado reflete a baixa atuação dos professores nas demais etapas,
principalmente, em decorrência da prerrogativa do artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional-LDB, alterada pela lei n° 13.415 de 2017, o qual admite a formação mínima
para o exercício do magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em
nível médio, na modalidade normal.
Quando perguntados se tiveram acesso ao texto da BNCC direcionada para o trabalho com
ensino infantil e fundamental, 19% dos participantes ainda não havia tido contato com o
documento. Observou-se também dentre as respostas, que poucos (14,3%) foram aqueles que
participaram colaborando com as consultas públicas.
A BNCC vem sendo amplamente discutida, elaborada e reelaborada desde 2015, findando
na sua terceira versão, homologada em 2017. Considerando que o ano de 2020 será o de
implementação dos currículos estaduais, elaborados com base neste documento, parece preocupante
que ainda existam professores sem o conhecimento do mesmo. Acreditamos que a instabilidade
política instaurada em 2016 com o golpe político-jurídico tenha feito muitos dos professores
aguardarem a oficialização da implementação do mesmo para se apropriarem.
Previamente apresentadas as unidades temáticas e os respectivos objetos de conhecimento a
serem desenvolvidos nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, os professores foram
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questionados sobre quais objetos de conhecimento consideravam ter maior necessidade formativa
(deveriam citar os três com maior necessidade), ou seja, quais julgavam precisar de um maior
conhecimento para efetivá-los em sua prática pedagógica.
Um dos professores não respondeu à pergunta. Foi solicitado também que justificassem. Das
20 respostas, apenas 11 apresentaram justificativas. Observou-se certa confusão nas respostas,
tendo em vista termos solicitado os objetos de conhecimento e muitos deles responderam apontando
as unidades temáticas, o que dificultou uma análise mais detalhada das necessidades formativas.
Enquanto alguns destacaram a unidade temática Jogos e Brincadeiras, outros apontaram o objeto de
conhecimento Jogos Eletrônicos, o que de certa maneira reforça o desconhecimento do documento
por parte dos professores. Nesse sentido, as respostas foram categorizadas na perspectiva das
unidades temáticas.
Constatou-se que danças, práticas corporais de aventura e lutas são as unidades temáticas de
maior necessidade formativa. A justificativa mais apontada pelos professores foi a de que não
tiveram formação específica sobre o universo das unidades temáticas em destaque.
Os resultados corroboram com o estudo de Cruz e Coffani (2015), no que diz respeito às
dificuldades para o ensino da dança na Educação Física escolar. A formação profissional
insuficiente foi apontada como uma das maiores dificuldades para implantação e ensino contínuo de
dança no currículo da Educação Física.
Em relação às lutas, Ferreira (2006 apud LANDIM, 2017) destacou, em pesquisa com
professores de Educação Física de diversos níveis de ensino da rede pública e privada de Fortaleza,
que 68% dos professores participantes jamais utilizaram as lutas em suas aulas. Dentre os motivos
apontados, estavam a falta de vivência com a temática e de material apropriado, pontos também
destacados neste estudo.
Por fim, no que tange às práticas corporais de aventura, Inácio et al. (2016) citando o estudo
de Caetano (2012), apresentam que, em pesquisa realizada com professores da rede pública de
Goiás e Goiânia, nenhum professor desenvolveu o conteúdo Práticas Corporais de Aventura em
suas aulas. No mesmo estudo, Inácio et al. (2016) em busca nas contribuições populares no sítio da
BNCC quanto a este conteúdo, foi observado que as expressões ‘experiência’, ‘formação
adequada’, ‘conhecimento sobre’, ‘profissionais capacitados’ demonstram preocupação dos
professores em terem que desenvolver o conteúdo nas suas aulas.
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A preocupação dos professores com a vivência e maiores experiências em prol do domínio
das temáticas de maior necessidade formativa, alertam para a importância de um olhar mais
cuidadoso para a formação inicial e contínua dos professores, objetivando a efetivação dos
propósitos da Educação Física na escola.
Quando questionados sobre que caminhos recorrem quando necessitam de maiores
conhecimentos para desenvolver determinada temática, observou-se uma maior incidência na busca
por informações na internet como a mais utilizada pelos participantes, seguida da busca em
materiais impressos (livros, artigos e revistas).
O resultado indica a importância das tecnologias no contexto da formação continuada dos
professores participantes, já apontado em Torres (2015). O referido estudo destaca o uso da internet
como o recurso mais utilizado no plano pessoal dos professores participantes, assim como o uso da
grande rede para pesquisar sobre temas da disciplina.
Ressalta-se a dinamicidade da grande rede na busca de informações e quanto esta pode e tem
contribuído no contexto da autoformação do professorado, auxiliando o mesmo no recontextualizar
de seus conhecimentos, valorizando estratégias mais abertas e autônomas e estimulando sua
formação continuada.
Considerando a diversidade de recursos tecnológicos disponíveis para auxiliar os
professores na sua formação continuada, perguntou-se quais os três mais utilizados. Dentre as
opções lançadas, destacaram-se, respectivamente: vídeos no YouTube, sites, blogs e apresentações
em geral e repositórios de objetos educacionais digitais.
O vídeo apresenta um enorme potencial para o aprendizado pois, como destaca Moran
(2009), ele permite a captação da informação associando sentidos como a visão e audição,
facilitando uma melhor codificação da mensagem. Sites, blogs e apresentações em geral, permitem
uma busca por assunto específico expandindo as possibilidades de leituras e, em alguns casos, de
discussão. Os repositórios de objetos educacionais digitais, por fim, comportam além de todos os
recursos citados anteriormente, livros, jogos, documentários, músicas, animações, softwares,
infográficos, simuladores, mapas, áudios, aplicativos, dentre outros. Outro ponto positivo dos
repositórios é que, muitas das vezes, são construídos de maneira colaborativa.
É perceptível que as TICs têm muito a colaborar com a formação continuada dos
professores, contudo, se faz necessário ainda uma maior divulgação dos recursos e dos caminhos os
quais possam ser significativos para cada docente e atenda suas necessidades formativas.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1037

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

CONCLUSÕES
Observou-se que, em geral, os professores participantes ainda apresentam pouca
compreensão de alguns pontos trazidos pela BNCC. E em relação às unidades temáticas tratadas, as
quais os professores afirmaram apresentar necessidades formativas (danças, práticas corporais de
aventura e lutas), percebe-se a continuidade de áreas apontadas em outros estudos como de
dificuldade para os professores de Educação Física. Tal fato se apresenta como um alerta para as
instituições de ensino analisarem como tem sido o desenvolvimento destas temáticas na formação
inicial, assim como demostram um caminho importante para o delineamento das propostas de
formação continuada.
O estudo também destacou a importância das TICs no processo de formação continuada dos
professores auxiliando seu processo autoformativo. Dentre os recursos utilizados, destaca-se a
importância de um fortalecimento na divulgação dos repositórios, tendo em vista que os mesmos
poderiam atender as necessidades formativas do professor de maneira mais rápida e eficaz.
Uma sugestão seria o investimento dos órgãos responsáveis pela formação dos professores,
na organização de uma plataforma que pudesse agregar conteúdos diversos e onde os professores
poderiam enriquecê-lo de maneira colaborativa, funcionando assim como uma rede de
conhecimentos compartilhado e atendendo as demandas da própria rede.
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Resumo
O presente estudo objetivou identificar, no que tange a Base Nacional Comum Curricular-BNCC, quais
as necessidades formativas de professores de Educação Física, verificar de que maneira a formação
continuada destes tem acontecido e qual a participação das Tecnologias da Informação e ComunicaçãoTICs nesse contexto. Para tanto, foi aplicado um questionário misto a 21 professores de Educação
Física da rede pública do município de Fortaleza-Ce. As questões objetivas foram analisadas por
estatística descritiva simples, e as subjetivas através da análise descritiva. Verificou-se que 19% dos
participantes não tiveram contato com o documento e apenas 14,3% colaboraram com as consultas
públicas. As unidades temáticas apontadas como de maior necessidade formativa foram as danças,
práticas corporais de aventura e lutas. A justificativa mais apontada foi a de que não tiveram formação
específica para ministrar tais conhecimentos. Em relação à formação continuada observou-se uma
maior incidência na busca por informações na internet como o caminho mais utilizado pelos
participantes, sendo os recursos mais utilizados nesse contexto: vídeos no YouTube, sites, blogs e
apresentações em geral e repositórios de objetos educacionais digitais. Observou-se, através do estudo,
uma dificuldade de compreensão dos participantes sobre a BNCC e sua proposta. Considerando as
unidades temáticas apresentados na base, percebe-se a continuidade de áreas apontadas em outros
estudos como de dificuldade para os professores de Educação Física, um alerta para os cursos de
formação inicial e continuada. Destaca-se também a importância das TICs em um processo mais
autônomo da formação continuada dos professores participantes, mostrando um caminho a ser
considerado e ressignificado no contexto da autoformação.
Palavras-chave: Educação Física; Base Nacional Comum Curricular; Necessidades Formativas;
Formação Continuada; Tecnologias da Informação e Comunicação.
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INTRODUÇÃO
O uso das novas tecnologias na sociedade tem se tornado cada vez maior, nas mais diversas
situações, devido a possibilidade de acesso aos meios tecnológicos nas mais variadas formas. Essa
realidade também se faz presente na escola, onde mesmo os alunos de classes populares em geral
possuem acesso a um smartphone, ainda que de baixo custo, ou mesmo ao utilizar o aparelho de
algum colega ou familiar. Segundo Santos et al (2015), mesmo os estudantes de baixa renda
possuem algum aceso as tecnologias, principalmente devido a popularização das redes sociais.
A geografia, enquanto ciência espacial, sempre utilizou de signos para representação do
espaço. Isso ocorre com uso dos mapas ou mesmo do globo terrestre, que segundo Correa et al
(2010) é utilizado para representação de um espaço geográfico ou do planeta como um todo. As
geotecnologias têm o mesmo objetivo de representação, porém trazendo mais possibilidades para
que o educando interaja de maneira ativa com o principal objeto estudado pela ciência geográfica,
que é o espaço. É evidente que para o devido uso das geotecnologias no ensino de geografia na
escola, assim como das novas tecnologias de forma geral, uma série de fatores sociais e
educacionais precisam ser analisados. Algo que é sempre debatido é a falta de infraestrutura
adequada, principalmente nas escolas localizadas em regiões mais carentes. No entanto, algo que
também ocorre é a falta de informação dos docentes sobre as possibilidades de uso da geotecnologia
como recurso didático e pedagógico. (Melo; Oliveira, 2008).
A relevância da Universidade no processo de integração entre a escola e as novas
tecnologias, incluindo as geotecnologias nos cursos de licenciatura em geografia, deve ser algo
considerado com sua devida importância, visto ser esta a principal instituição formadora de
professores que atuam e atuarão na rede básica de educação. Além disso, mesmo os professores em
exercício deveriam ter uma formação continuada para conseguir utilizar as geotecnologias como
recurso pedagógico. O papel da universidade em ambos os processos é fundamental e por isso a
utilização das geotecnologias nos cursos de geografia mostra ser algo tão importante.
AS GEOTECNOLOGIAS E SEU USO NO ENSINO DE GEOGRAFIA
Para adentrar nas possibilidades do uso da geotecnologia no ensino de geografia nas escolas
e consequentemente a importância desta ser trabalhada nos cursos de formação de professores,
voltando-se preferencialmente para uma dinâmica que concilie seu uso com a educação, infere-se
explicar o que são as geotecnologias e como elas podem ser utilizadas.
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Segundo Correa et al (2010), as geotecnologias atuais podem ser divididas em três grupos.
Primeiramente os SIG (Sistema de Informação Geográfica), que podem ser classificados como
programas que coletam, armazenam e possibilitam a visualização de dados espaciais. Dentro dessa
categoria existe uma série de programas que são utilizados por diversas profissões, de geógrafos a
engenheiros, para o mapeamento de uma ou mais áreas, voltados para usos profissionais, sendo
muitas vezes utilizados em aulas de diversos cursos de graduação. Além deste, Correa et al (2010)
cita o GPS e o Google Earth como geotecnologias que podem ser utilizadas no ensino de geografia.
A primeira é uma tecnologia utilizada por diversos softwares nos mais variados aparelhos, onde é
obtido a localização do usuário por causa da precisão em se obter informações geográficas, como
latitude e longitude, devido ao cruzamento de informações com no mínimo três satélites. O
segundo, por sua vez, é um programa da empresa Google que mostra uma representação em 3D da
Terra, possibilitando que o usuário altere a escala espacial e temporal com grande facilidade,
fazendo com que o mesmo possa imergir em explorar algo de seu interesse ao dar um simples
zoom, por exemplo.
“O uso de produtos de sensoriamento remoto para interpretação seja de imagens de
satélites, seja de fotografias aéreas, permitem obter grandes quantidades e
diversificadas informações de áreas pouco exploradas, bem como a identificação dos
diferentes tipos de paisagens, recursos naturais, e uso e ocupação, seja em diferentes
resoluções espectrais e espaciais, além das modificações ocorridas durante longos,
médios e curtos períodos de tempo.” (AGUIAR, 2013)

Assim como figuras e mapas, a geotecnologia pode ser uma grande responsável por
estimular a percepção espacial da criança e do adolescente. Ao explorar sua cidade, seu bairro ou
mesmo a rua onde mora através de programas como o Google Street View, ferramenta presente
dentro do aplicativo Google Maps que vem instalado na maioria dos smartphones com sistema
operacional Android, o estudante pode ter noção visual de como é um mapa e de como se dá a
geografia do lugar onde o mesmo mora ou percorre, de forma fácil e intuitiva.
Um dos maiores responsáveis pela futura utilização ou não das novas tecnologias por parte
dos professores da educação básica é o curso de formação universitário. Sendo este o principal
elemento formador de um futuro educador, ele é determinante na familiarização desse indivíduo
com a geotecnologia, bem como de que forma ela pode ser trabalhada em sala com os estudantes do
ciclo básico. É contundente que "promover a capacitação e o comprometimento dos professores
com a aplicação das TICs na educação é de fato uma oportunidade para inovar a maneira de como
ensinar.” (Santos et al, 2015). A capacitação desses professores deve se dar também por uma
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formação continuada, visto que os próprios upgrades tecnológicos exigem uma atualização tanto na
aplicação de hardware e softwares, como nas formas de uso através das diferentes pesquisas que
abordam esse tema. Outrossim, o próprio docente pode fazer uso das geotecnologias para
desenvolvimento de atividades apropriadas para cada turma, local e momento, desenvolvendo
experiências próprias junto com os alunos, que podem vir a participar de forma atuante e crítica,
contribuindo para a formação cidadã dos estudantes. (Macêdo et al, 2012)
Devido a isso, a abordagem das geotecnologias nos cursos de licenciatura em geografia se
faz importante, principalmente voltada para a sua utilização na escola. Segundo Melo (2008), os
cursos de licenciatura acabam sendo deixados de lado quando o assunto é o uso das geotecnologias,
devido ao foco que é dado aos cursos de bacharelado. Além disso, as matérias que envolvem as
geotecnologias costumam ser dadas da mesma forma que é dado para os alunos de bacharel, sem
discutir muitas possibilidades para seu uso na sala de aula. Portanto, existe uma carência nas
matérias de ensino em incluir as geotecnologias como possibilidade de recurso didático. Sendo
assim, a forma como os currículos são estruturados tende a concentrar as geotecnologias apenas
como recursos possíveis aos estudantes de bacharel, que farão parte de uma empresa ou órgão
público, voltando-se para o planejamento espacial, dando um certo caráter exclusivamente
mercadológico para a geotecnologia.
Devido a toda essa discussão levantada, foi feito uma pesquisa com alunos de geografia da
Universidade Federal Fluminense a fim de ter resultados de como a geotecnologia está inclusa no
currículo do curso atualmente. Esta Universidade foi escolhida inicialmente devido a facilidade de
contato com o corpo discente e a facilidade de acesso a estrutura do currículo. É interessante uma
futura comparação desses dados com outros cursos de licenciatura em geografia, até mesmo com
faculdades que não possuem a modalidade do bacharel e formam exclusivamente licenciandos.
O CURSO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
A pesquisa foi realizada com alunos do curso de graduação em geografia da UFF, campus
Praia Vermelha, localizado na cidade de Niterói. Essa pesquisa tem caráter qualitativo, tendo como
objetivo compreender como as geotecnologias são utilizadas no curso. A pesquisa foi realizada com
alunos da licenciatura e do bacharelado, visto que os mesmos compartilham da maior parte das
disciplinas e mesmo os alunos do bacharelado tem em sua grade quatro disciplinas voltadas para o
ensino, chamadas de Práticas Educativas I, Práticas Educativas II, Práticas Educativas III e Práticas
Educativas IV. As disciplinas exclusivas dos licenciandos ocorrem na faculdade de educação, onde
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não se tem um foco exclusivo para geografia, visto a integração que ocorre com outras licenciaturas
nas turmas, com exceção das disciplinas de Práticas de Ensino que tem foco no estágio na escola.
Além disso, é importante ter uma visão de como as geotecnologias são utilizadas no curso e para ter
essa visão completa torna-se necessário incluir os alunos do bacharelado.
Para realização da pesquisa foi feito um formulário no “Formulários Google”, ferramenta de
pesquisa da Google, onde é possível incluir perguntas tanto de múltipla escolha como discursivas.
Este formulário foi compartilhado com diversos alunos do curso de geografia pesquisado, onde 33
deles o responderam. Inicialmente é perguntado em que período o estudante está, onde a maioria
dos que responderam afirmaram estar no 6º período ou em algum período posterior. Em seguida é
questionado ao estudante se já foi utilizado alguma geotecnologia em alguma disciplina já cursada e
se o mesmo imaginava que seria feito uso de geotecnologias em sala quando ingressou no curso,
sendo afirmativa a resposta da esmagadora maioria para ambas as perguntas. Logo em sequência foi
perguntado em quantas disciplinas se teve a geotecnologia sendo utilizada, sendo que nessa
pergunta trinta pessoas responderam e a maior parte das respostas variou entre 1 e 3, onde apenas
três pessoas tiveram respostas diferentes. Quando questionados sobre em quais disciplinas foram
utilizadas as geotecnologias, novamente houve trinta respostas, onde a maioria listou a disciplina de
Sensoriamento Remoto, sendo que o principal objetivo dessa disciplina é apresentar como os SIGs
funcionam e podem ser utilizados. Em alguns casos também houve menção a disciplina de
geoprocessamento, sendo essa uma optativa, e a algumas disciplinas de geografia física como
Mapeamento Costeiro e Geomorfologia Geral, além de Cartografia Temática. Nota-se que em
nenhum momento as disciplinas voltadas para o ensino de geografia, ou mesmo para geografia
humana são mencionadas. Posteriormente foi questionado se em alguma disciplina houve
abordagem da geotecnologia voltada para o ensino de geografia, onde 51,5% afirmaram que o
assunto nunca foi abordado em sala de aula e 48,5% afirmaram que o assunto foi abordado de
alguma forma. É interessante acrescentar que se tinha a terceira opção de resposta dizendo que
“foram trabalhadas dinâmicas de como a geotecnologia pode ser usada na escola”, onde ninguém
marcou essa opção.
RESULTADOS
Os resultados obtidos mostram que existe menção a possibilidade de uso das geotecnologias
no ensino de geografia, mas essas não são trabalhadas de forma ativa em sala. O próprio uso das
geotecnologias se dá em poucas matérias, visto a resposta da maioria de que as mesmas só foram
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usadas em no máximo três matérias dentro de um currículo de 3200 horas, que tem em média mais
de 40 matérias. Alguns relatos de alunos mostram insatisfação em relação a essa pouca abordagem
das geotecnologias, mesmo para a titulação de bacharel. Um aluno, por exemplo, diz que:
O curso de geografia da UFF não abordar geotecnologias é uma falha tremenda. Não
só isso, considero um DESRESPEITO aos alunos, tendo em vista que é um requisito
INDISPENSÁVEL no mercado de trabalho para geógrafos. Nem sequer nas que lidam
diretamente com as geotecnologias isso era abordado (por ex. cartografia). Para a
educação isso é um problema, pois as geotecnologias têm o poder de ser um excelente
recurso pedagógico, espacializar os dados e problemas, demonstrá-los de forma
interativa e mais fácil para os alunos. (Estudante de Geografia da UFF, 2019)

Os demais alunos também falam da falta de disciplinas que abordam as geotecnologias e
consideram ela um recurso essencial tanto para o bacharel como para licenciatura. Um aluno
menciona como a geotecnologia pode ser usado para despertar o interesse em geografia na geração
mais nova, outro cita que além de ser dado para licenciatura, dever-se-ia ter discussão de como
trabalhar as geotecnologias em sala, visto que os objetivos voltados para o geógrafo são diferentes
daqueles voltados para o professor de geografia, que deve usar a ferramenta para análise e
interpretação do território dialogando com a vivência dos seus alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As geotecnologias, assim como as novas tecnologias em geral, abrem muitas possibilidades
de uso na escola para tornar a aula mais dinâmica e atrativa para os estudantes, trazendo-os para um
lugar de maior interação, onde eles possam ser sujeitos mais ativos na aula. No entanto, o que se
percebe é que quando se tem uso da geotecnologia, este ainda se dá de forma restrita e sem explorar
todas as possibilidades, as vezes até mesmo não mudando a dinâmica da aula tradicional. Como
discutido, isso ocorre por diversos fatores que vão desde a falta de infraestrutura nas escolas até a
falta de familiarização dos docentes com as aplicações e possibilidades da ferramenta. Devido a
isso, os cursos de formação de professores de geografia desempenham um importante papel e
deveriam acompanhar a evolução dos recursos tecnológicos, alinhando com aulas que trabalhem os
conceitos geográficos de forma crítica, só que mais dinâmicas. Portanto, os cursos de formação são
um dos grandes responsáveis pela forma como os professores darão aula na escola básica.
Como visto na pesquisa, realizada no curso de geografia da Universidade Federal
Fluminense, poucas são as matérias que fazem uso desses recursos tecnológicos e ao menos
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familiarizam seus discentes com os programas disponíveis. Apesar da menção da possibilidade de
uso da geotecnologia em sala, não são desenvolvidas dinâmicas em conjunto de como utilizá-la.
Isso pode fazer com que o professor utilize alguma geotecnologia disponível, mas não saiba
explorar suas possibilidades, o que o levaria a manter o mesmo modelo de aula tradicional, só que
utilizando uma ferramenta diferente. Portanto, o uso das geotecnologias voltadas para o ensino nos
cursos de formação, é algo que ainda precisa ser bem discutido e pensado em como ser
implementado, para que a ciência geográfica desperte interesse na nova geração e que seus
conceitos sejam aprendidos enquanto ciência para a formação de um cidadão crítico.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo analisar a importância das geotecnologias no ensino de geografia em
sala de aula e como essas podem ser utilizadas, bem como elencar circunstâncias que são importantes
para que o professor de geografia utilize a ferramenta das geotecnologias em suas aulas. Inicialmente é
explicado o que é considerado como geotecnologia, citando alguns exemplos de softwares.
Posteriormente, são discutidos motivos que levam as geotecnologias a serem facilitadoras da ciência
geográfica na sala de aula, bem como de que forma essas podem ser utilizadas nos mais diversos tipos
de dispositivos eletrônicos. Logo em seguida, é analisado o porquê de muitos docentes não utilizarem
as geotecnologias em suas aulas, ainda que possuam acesso a elas. A importância da Universidade no
processo de formação e introdução dos licenciandos as geotecnologias, bem como na formação
continuada dos professores em exercício é discutida. Devido a isso é feito uma análise de como os
cursos de licenciatura em geografia lidam com as geotecnologias em seus currículos, onde uma pesquisa
inicial foi feita com alguns discentes do curso de geografia da Universidade Federal Fluminense para
analisar se as geotecnologias são ou não trabalhadas em conjunto com o ensino de geografia e como se
dá a relação entre as geotecnologias e o ensino no curso em questão. Também foi realizada uma análise
do currículo desse curso, para comparação com os resultados. No final, são feitas considerações de
como as geotecnologias podem ser úteis em sala de aula e do papel dos cursos de formação de
professores de geografia.
Palavras-chaves: Ensino, Geotecnologias, Geografia, Universidade.
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INTRODUÇÃO
O cenário contemporâneo, permeado pelas tecnologias digitais, é marcado por constantes
mudanças que, consequentemente, interferem na maneira de pensar, comunicar e agir da
humanidade. Dessa forma, no que tange às formas de comunicação, a linguagem também é
impactada em decorrência dessas mudanças. Assim, uma informação que outrora era caracterizada
prioritariamente por elementos gráficos, visuais estáticos é agora também composta por outras
características (incluindo sons e imagens estáticas e em movimento) que juntos, conferem sentido
ao texto e vão sendo modificados a partir do contexto em que estão inseridos.
Estes novos formatos de conteúdo podem ainda ser ainda reorganizados e compartilhados de
maneira instantânea a todas as pessoas que dispõe de algum artefato conectado à rede de
computadores via internet. Essa nova composição textual assume então um caráter de
multimodalidade e para que produza o efeito esperado, ou seja, faça sentido, exige da mesma forma
que o leitor seja multiletrado, de modo a compreender e interpretar esse novo gênero.
Para a Teoria da Multimodalidade, o texto multimodal é aquele cujo significado se realiza
por mais de um código semiótico, Kress & van Leeuwen (1996). Ainda segundo os autores, um
conjunto de modos semióticos está envolvido em toda produção ou leitura dos textos, cada
modalidade tem suas potencialidades de representação e de comunicação produzidas culturalmente.
Nesse sentido, a utilização dos artefatos digitais implica também na forma como os
estudantes experienciam o mundo mediado pelas redes. Isso porque a geração atual, denominada
por Prensky (2001) de nativos digitais, é caracterizada pela rápida percepção de estímulos e leitura
de imagens. Dessa forma, como exposto acima, a maneira de ler, escrever e interpretar também se
diferencia, contrariando uma atitude passiva de receptores.
Contudo, é possível afirmar que nem sempre tais artefatos têm sido levados em consideração
nas práticas pedagógicas. Assim, urge a necessidade de refletir acerca de novas formas de
linguagem e suas possibilidades para as práticas educativas. Repensá-las com produções textuais a
partir da cultura digital é de suma importância para a realidade dos estudantes que estão hoje nas
escolas de nosso país.
Logo, as questões que se colocam são: A produção de textos multimodais possui potencial
para ampliar a capacidade de escrita, leitura dos estudantes? A produção de textos multimodais
possui potencial para desenvolver a autoria dos estudantes? A partir de tais questionamentos os
objetivos do presente estudo foram: Averiguar as possibilidades que os textos multimodais
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oferecem quanto ao desenvolvimento da leitura, escrita e autoria, perceber como os alunos fazem
uso da linguagem web na escrita digital e verificar elementos que caracterizam melhorias e o nível
de escrita dos participantes da pesquisa.
Partindo desse princípio e buscando alternativas que possam demonstrar como as diferentes
linguagens podem ser empregadas num texto, este estudo busca averiguar os questionamentos
acima por meio de uma intervenção realizada nas aulas de Língua Portuguesa, com alunos do 9º ano
do Ensino Fundamental de um colégio estadual do campo da cidade de Pitanga – PR.
O TEXTO MULTIMODAL
A composição textual outrora marcada exclusivamente pela modalidade escrita com a
crescente ascensão das tecnologias digitais têm-se apresentado na atualidade com uma
multiplicidade de linguagens, como sons e imagens, estáticas ou não. Dessa forma, transcendem o
papel e passam a incorporar também outros canais de comunicação, como os digitais em rede.
Nesse sentido, Demo (2007) observa quea integração entre som, imagem e animação são
denominadas linguagens multimodais.
Postulada por Kress e Van Leeuwen (1996) a multimodalidade desenvolve conceitos que
fornecem subsídios para a análise de textos construídos a partir de diferentes modos de linguagem
sem a necessidade de um olhar isolado para cada um deles. Isso porque, formados a partir das
potencialidades das tecnologias digitais, os textos multimodais, para fazer significar exigem do
leitor capacidades e práticas de compreensão e produção, que são os Multiletramentos (ROJO,
2012).
Diante desse novo cenário atual, permeado pelas mídias, não há como negar o papel da
escola como mediador de uma nova forma de ler e produzir sentidos a partir de escritos
multimodais, pois crianças, jovens e adultos estão a consumir informações a partir desta nova
configuração. É necessário e urgente cada vez mais, repensar a prática escolar, de modo que esteja
atenta às mudanças da sociedade e incorporando novos letramentos, que será possibilitado a partir
do estudo de textos que trazem a inserção de uma análise semiótica, ou seja, o estudo de textos em
múltiplas linguagens.
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DESCRIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA METODOLOGIA A SER USADA
Para a Pedagogia Histórico-Crítica é fundamental resgatar a importância da escola, a
reorganização do processo educativo e o resgate do saber sistematizado (GASPARIN, 2005).
Portanto, a fim de relacionar estes conceitos com a pesquisa, buscou-se, por meio da realidade
escolar, favorecer o diálogo com a cultura acumulada historicamente, incorporando-a aos interesses
dos alunos e ao contexto atual, permeado pelo uso das tecnologias digitais.
Contexto e participantes
A experiência será realizada em um Colégio Estadual do Campo no município de Pitanga PR. Destacamos que o colégio possui uma sala com 20 netbooks para uso dos alunos.
Os participantes da pesquisa serão alunos do 9º ano. A experiência deverá ser realizada
semanalmente durante as aulas de Língua Portuguesa, em um período de três meses. Decidiu-se
trabalhar com um dos conteúdos previstos no planejamento desta disciplina: crônicas, a proposta
será desenvolver uma prática proposta por Gasparin (2003) no qual os alunos serão
instrumentalizados para o uso de diversos artefatos digitais como, editores de vídeos, aplicativos,
redes sociais, fotos digitais para elaborarem crônicas multimodais.
COLETA DE DADOS
Para a coleta de dados a intervenção será realizada no período de um trimestre letivo,
durante as aulas de Língua Portuguesa e terá a duração de 15 horas-aulas. Para que não haja
prejuízos quanto ao conteúdo escolar, as atividades foram planejadas e serão desenvolvidas levando
em consideração os conteúdos já expressos no currículo da escola no Plano de Trabalho docente. O
gênero escolhido foi “Crônicas” desenvolvido a partir do texto multimodal. Como instrumento para
coleta de dados foram utilizados quatro instrumentos, sendo o primeiro deles um questionário
inicial, elaborado no google forms que segundo Marconi e Lakatos (2009) é um instrumento
constituído por uma série ordenada de perguntas, as quais devem ser respondidas por escrito,
entregues inicialmente aos participantes da pesquisa, assim, esse instrumento teve como finalidade
identificar como se davam as formas e os usos dos artefatos digitais pelo grupo de estudante.
Para além do questionário, outro instrumento que servirá também de diagnóstico é uma
produção de texto individual, escrito manualmente (caneta e papel) com o intuito de identificar o
nível de escrita dos estudantes e servir como parâmetro para o planejamento e desenvolvimento do

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1051

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

estudo. Essa produção será analisada conforme Bronkcart (2016,2017), Koch (1997) Antunes
(2003), os quais apresentam elementos que caracterizam um bom texto.
A cada encontro, mediado pela pesquisadora, os alunos participarão de atividades
organizadas a partir da didática de proposta por Gasparin (2003), bem como instrumentalizados
quanto ao uso de alguns artefatos digitais na produção textual.
Ao concluir a prática de intervenção (etapas didáticas) os participantes da pesquisa serão
novamente submetidos a produção textual, dessa vez fazendo uso das ferramentas digitais, as quais
serão novamente analisadas, seguindo os mesmos critérios utilizados no início, com o intuito de
identificar os ganhos em termos de produção de textos a partir da experiência realizada. Para
finalizar a intervenção, eles responderão novamente um questionário acerca das suas percepções
sobre a experiência vivenciada, que serão discutidos na análise dos dados.
A cada encontro com os participantes serão realizadas gravações em áudio que serão
posteriormente transcritas e utilizadas em um diário, o qual tem como contribuição principal
o amplo e variado registro de elementos de informação que oferece: desde dados para
análise, descrições para reflexões, extratos de documentos para interpretações pessoais
até narrações sobre fatos passado para hipóteses e antecipações. Todo esse grupo de
dados cabe em um diário (ZABALZA, 1994, p.26)

O posicionamento e as percepções dos participantes como as estratégias de antecipação ou
inferência sobre determinada atividade, inferências ou a negociação entre os colegas, que
ocasionalmente ocorrerão durante as atividades, serão elementos importantes para análises
posteriores. Portanto, os registros terão grande contribuição. Zabalza (1994) observa a necessidade
de registros detalhados e ricos de informações.
RESULTADOS PARCIAIS
Até o momento verificou-se que o contexto que se instaura no ambiente escolar exerce
grande influência no processo de ensino-aprendizagem e interfere nas formas de interação entre os
estudantes e até mesmo com o professor (pesquisador), pois ao deter-se apenas no comportamento e
disciplina, os alunos acabam não sendo estimulados ao diálogo, nem a interação e trocas entre os
mesmos. Percebemos assim, a influência da disciplina e a organização dos alunos no espaço físico
pré-definido pela escola.
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Outra situação que teve interferência direta nas práticas propostas refere-se a infra-estrutura
tecnológica inadequada, tanto em relação aos equipamentos, quanto a capacidade da rede. Nesse
sentido, os obstáculos lançaram luz para um outro problema oriundo deste, que é naturalização do
professor e de todos os membros da instituição para com o problema. Pode-se inferir que pelo fato
do uso ser restrito por professores e alunos tal ausência de recursos não se seja efetivamente sentida
como um problema que possa de fato atrapalhar o desenvolvimento de práticas.
Entretanto, ao desenvolver uma prática que levasse em consideração a colaboração, a
interação e troca percebeu-se até o momento possibilidades de melhorias em relação a este aspecto.
Por outro lado, não é suficiente uma ação isolada que leve em
conta tais elementos, é preciso que professores organizem e desenvolvam práticas que levem
em consideração a interação, a troca, o diálogo, a participação e o aprender junto.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Como esta pesquisa está em andamento até o momento foi possível averiguar as
informações a que esta pesquisa se propôs.
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Resumo
O atual contexto da sociedade é permeado pela multiplicidade de linguagens possibilitada pela cultura
digital. Cotidianamente somos bombardeados com informações compostas por vários códigos
linguísticos. Nesse sentido, novas demandas surgem no campo do multiletramento, desafiando a escola
no trabalho com os gêneros digitais, de modo que os alunos estejam envolvidos com as significações
das diferentes linguagens que compõem um texto multimodal. Considerando esse cenário, o presente
artigo é um recorte de uma pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação Stricto SensuMestrado em Educação da Universidade Estadual de Londrina-UEL, que tem como objetivo
compreender as possibilidades dos textos multimodais no desenvolvimento de autoria dos estudantes
por meio do gênero textual crônica, considerando a multimodalidade da linguagem. Assim a
investigação busca responder se os textos multimodais favorecem a autoria dos estudantes. A base
teórica será fundamentada pelos pressupostos da Teoria Histórico e Pedagogia Histórico-Crítica. O
campo de pesquisa será um Colégio Estadual, no município de Pitanga - PR. Serão participantes alunos
do 9º ano, em que será realizada uma intervenção ao longo de um trimestre. O estudo, ainda em
andamento será pautado na abordagem metodológica da pesquisa qualitativa, serão utilizados como
instrumento para coleta de dados como: questionários inicial e final, produção textual e registro das
observações por meio de um diário de campo e análise das produções das crianças.
Palavras-chave: Textos multimodais; Tecnologias Digitais; Didática; Multiletramentos; Educação.
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PODCAST: UM RECURSO TECNOLÓGICO PARA O
ENSINO DE FÍSICA
Lucas Antonio Xavier – UFES
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INTRODUÇÃO
As informações no ciberespaço destinadas para alunos e professores potencializam a
inclusão de tecnologias no ambiente escolar. Levy (1999) mostra que o ciberespaço é “como o
espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos
computadores”. Se bem utilizado pode ser mais um recurso para o educando aproveitar para a
preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Moran (2004) mostra que “a escola
pode ser um espaço de inovação, de experimentação saudável de novos caminhos”. Entretanto,
precisamos direcionar os estudantes mediante novas metodologias para obterem melhores
aprendizagens dos conteúdos das disciplinas que possam influenciar no resultado do Enem. O
podcast é um recurso que pode ser adotado pela escola, pois, é recorrente na mídia nacional para
mediar informações. Grandes jornais de circulação nacional fazem uso para transmissão de arquivos
na Internet, possibilitando ao leitor ouvir ao invés de somente ler as matérias.
A Escola do Ensino Fundamental e Médio Professora Filomena Quitiba é a única de Ensino
Médio do município de Piúma, Estado do Espírito Santo. Possui clientela com característica muito
diversificadas nos aspectos social-econômico, cultural e religioso, sendo em sua maioria filhos de
pescadores, comerciantes e funcionários públicos. Acreditamos na necessidade de despertar os
alunos, pois o desempenho no Enem na área de Ciência da Natureza, composta pelas disciplinas de
Biologia, Física e Química, tem sido baixo, como ilustrado na tabela 1 (Anexo). A proposta de
incluir o recurso podcast tem como propósito buscar caminhos complementares para os alunos
adquirirem melhores aprendizagens.
Nosso objetivo ao implementar o uso do podcast é criar na escola mais uma possibilidade de
impactar os resultados dos alunos no que tange as avaliações internas ou externas, como a do Enem.
Acreditamos que o podcast pode ser um diferencial complementar na disciplina de Física.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na disciplina de Física é preciso ser criativo na transposição de conteúdos, quanto a
utilização de novas metodologias, incluindo as tecnologias tão recorrente na atualidade. Dessa
forma, o alunado também precisa fazer sua leitura de mundo para as suas ações. Tal proposta se
coaduna com a fala de Henning (2005):
A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E mais, que o verdadeiro sentido da
leitura é a possibilidade que ela oferece ao aprendiz de reler o seu mundo a partir da
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superação daquela ‘leitura’ anterior ingênua, adquirindo uma criticidade tal que
permita-o impetrar mudanças radicais em sua realidade. (HENNING, 2005, p. 451)

Freire (2011) afirma que aprender criticamente é possível e faz parte da tarefa docente não
apenas ensinar conteúdos, mas também ensinar a pensar certo, enfatizando aprendizagem do
conteúdo já existente e o trabalho na produção do conhecimento ainda não existente. Desta forma
criar um ser capaz de compreender sua tarefa no ambiente e na sociedade faz parte da tarefa
docente.
Todos os cidadãos devem ter certas aptidões, uma delas é o domínio do uso das tecnologias
para compreender o mundo que o rodeia. Ao explorar as tecnologias em sala de aula o professor
deve considerar as afirmações de Libâneo (2004), que sinaliza que o professor precisa dominar o
conhecimento didático relacionado ao conteúdo da disciplina, ter a capacidade de abordá-lo de
modo contextualizado, ter domínio de diferentes métodos e procedimentos de ensino e capacidade
de escolhê-los conforme a natureza dos temas a serem tratados. O autor sugere que:
O fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas
coordenadas entre si. São o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e a
avaliação, cada uma delas desdobradas em tarefas ou funções didáticas, mas que
convergem para a realização do ensino propriamente dito. (LIBÂNEO 2004, p. 72).

Ao incluir o podcast na escola pretende-se ajudar na reorganização do tempo e do espaço da
aula. Como levar os estudantes a serem protagonistas na construção do conhecimento? Como
inovar em sala de aula na atualidade utilizando tecnologias? São questionamentos frequentes em
nossa prática pedagógica. Pisa (2012, p. 72), citado por Bottentuit Junior (2013), diz que: "o
podcast é uma evolução tecnológica que pode servir para alavancar e apoiar as antigas e/ou
tradicionais formas de educação, mas também a ela está reservada a possibilidade de transformação
da aprendizagem". A inserção do podcast na escola, por via de regra, cria a cultura de autoria entre
os estudantes do ensino médio. Bottentuit Junior (2013) define o podcast como:
um arquivo em áudio (em alguns casos, também pode combinar o uso de vídeo) que
pode ser gravado tanto pelo professor como pelo aluno; possui pequenas dimensões e
as temáticas são variadas, desde um conceito até mesmo um feedback sobre um
trabalho realizado. (BOTTENTUIT JUNIOR, 2013)
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio Professora
Filomena Quitiba, localizada no Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, Brasil.
Inicialmente foi realizada uma avaliação diagnóstica dialógica para checar os conhecimentos
prévios dos alunos das três séries do ensino médio, objetivando auxiliar aluno e professor no
processo ensino-aprendizagem no decorrer do processo. Posteriormente, foi posta em prática a
produção de podcast como elemento de ancoragem do conhecimento na disciplina de Física.
Campoy (2016, p.36) direciona que uma “investigação cumpre com determinados requisitos, isto é,
é estruturado, que utiliza uma metodologia para resolver problemas e gerar novos conhecimentos de
natureza geral”.
A atividade foi desenvolvida em duas fases utilizando os seguintes recursos: computadores,
internet, livros didáticos, dispositivos móveis, data show, entre outros. Na primeira fase os
estudantes realizaram pesquisas com as questões do Enem que abordavam conteúdos de cinemática,
dinâmica, estática, energia mecânica, gravitação universal, fluidos, termologia, dilatação térmica,
transmissão de calor, óptica geométrica, ondulatória, eletricidade e magnetismo. Assim, cada aluno
respondeu sua questão de acordo com seu conhecimento prévio e de seu grau de escolaridade. Na
sequência foi realizada oficina de como fazer podcast com o programa PowerPoint. Os recursos
utilizados, entre outros, foram o computador, data show, caixa de som, fone de ouvido com
microfone.
Na segunda fase foi solicitada um mapa conceitual que faz parte de uma estratégia de
estudo, contendo o percurso da produção do podcast. Foi exigido do educando a competência e a
habilidade relacionada à sua questão do Enem, pois ele será avaliado por elas ao fazer a prova.
Também, um pequeno resumo dos conteúdos de Física que fosse suficiente para resolver a questão
do Enem. Com todas estas informações inseridas nos slides foi iniciado a gravação do áudio. A
tarefa direciona os educandos à personalização do ensino, tão importante na atualidade. Para
analisar e discutir os dados seguiram a metodologia de Sampieri et al (2006, p.34), que afirmam que
“as ideias constituem a primeira abordagem para a realidade objetiva que deve investigar-se
(perspectiva quantitativa); ou a realidade subjetiva (do ponto de vista qualitativo) ”.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A tarefa realizada gerou mais de 300 podcasts, cerca de 80% produzidos de forma correta,
15% não atenderam alguns pontos necessários da proposta e 5% não aderiram ao trabalho dentro do
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prazo combinado, alegando falta de recursos em casa. Analisando os slides pode-se observar a
desenvoltura dos discentes. Com relação ao primeiro slide os alunos fizeram conforme combinado
em sala, realizaram o preenchimento de forma correta (dados da escola, nome do aluno, turma e
série). Durante a construção dos slides, feitos em partes no laboratório de informática da escola,
foram dados feedbacks aos alunos. O segundo slide continha o mapa conceitual que serviu para a
visualização do percurso, após a percepção de que alunos brilhantes da escola não estavam obtendo
sucesso como deveria, devido à falta de estratégias de estudo. A figura 1 (Anexo) ilustra, mapa
elaborado por um educando, em que conecta as variáveis necessárias para potencializar o caminho
do sucesso em avaliação em grande escala como a do Enem.
O terceiro slide foi destinado para colocarem os resumos de Física necessários e suficientes
para a resolução da questão do Enem, ilustrado na figura 2 (Anexo). Sintetizar é um procedimento
de fazer análise da parte da Física que seja mais relevante. Funciona para a maioria de nossos
alunos para assimilar e compreender os conteúdos da disciplina de Física.
No quarto slide foi colocada a questão, após sorteio em sala, sugestão dada pelos alunos,
pois há questões com níveis de dificuldades que vão de difícil, média e fácil. Requer mais trabalho
por parte dos alunos, mesmo com o suporte da disponibilização do site administrado pelo professor
de Física. O último slide foi dedicado a resolução da questão do Enem relacionada aos assuntos
discriminados na metodologia deste artigo. Parcela dos alunos preferiram colocar mais do que
quatro slides para realizar a atividade, tiveram a liberdade e por fim fizeram a gravação. A atividade
proposta se encaixa com a pedagogia de projetos. Colinvaux (2008), a diferencia de outras
metodologias:
O trabalho de projetos se diferencia de outras estratégias pedagógicas em vários
aspectos: concepção de conhecimento e de aprendizagem, visão do papel do professor
e aluno no processo ensino-aprendizagem, definição dos tempos do ensino e da
aprendizagem. (COLINVAUX, 2008, p.20)

Ao final da atividade foi solicitado aos educandos suas opiniões a respeito do trabalho
desenvolvido. Após um recorte, obtemos como respostas: Estudante A (3º ano): “o mapa
conceitual, em minha apresentação ficou bem explicado e organizado, na resolução de questão
consegui explicar de forma clara e objetiva, com fácil entendimento”. Estudante B (2º ano): “gostei
das competências e habilidades, pois a maioria dos alunos desconhecem esse ponto importante
para o Enem. O mapa conceitual, não é uma ferramenta que utilizamos frequentemente e não
estamos familiarizados com isso ”. Estudante C (1º ano): “o ponto que chama mais atenção é a
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explicação da questão, por conta de ser uma questão fácil e que a maioria das pessoas pensam ser
difícil pelo fato de ser uma questão do Enem”. As narrativas dos alunos mostram a riqueza das
aprendizagens, entretanto é necessário ao professor refletir sua prática pedagógica junto aos
educandos, pois segundo Travitzki (2013):
A práxis docente é uma constante busca por preencher os vazios de sentido do
cotidiano escolar. Cada nova aula planejada, cada material escrito ou selecionado,
cada mudança de estratégia, tudo isso faz parte do trabalho extra do professor em seu
esforço de tornar o conhecimento significativo para os alunos. (TRAVITZKI, 2013, p.
34 34)

CONCLUSÕES
A inclusão do podcast permitiu perceber seu potencial como recurso metodológico na
disciplina de Física. As narrativas dos estudantes mostram a relevância da atividade proposta.
Gostaram da adoção do mapa conceitual e da infusão dos recursos do programa Power Point.
Foram assertivos ao pontuarem as competências e habilidades cobradas na prova do Enem, pois, há
21 anos que este tipo de prova é aplicada no Brasil, e uma parcela de alunos ainda desconhece como
será avaliada, descobre tardiamente, somente nos dias da aplicação da avaliação. Trazer para o chão
da sala de aula o perfil da prova, as competências e habilidades do Enem, o grau de dificuldade e o
número de questões foi positivo, pois assim o educando poderá ter mais êxito nesta avaliação. O
podcast pode ser adotado por outras disciplinas como recurso alternativo com objetivo de melhorar
a aprendizagem.
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ANEXOS
Tabela 1. Desempenho dos alunos da escola EEEFM Prof.ª Filomena Quitiba no Enem,
Enem

Ciências da

Nota

Natureza
2009

1000 pontos

500,7

2010

1000 pontos

483,6

2011

1000 pontos

467,1

2012

1000 pontos

460,7

2013

1000 pontos

455,1

2014

1000 pontos

471,5

2015

1000 pontos

457,9

2016

1000 pontos

466,4

2017

1000 pontos

496,8

Fonte: http://educacaoemfoco.sedu.es.gov.br. Adaptação dos autores
Figura 1. Mapa conceitual do aluno citando o percurso de preparação do podcast

Fonte: Própria dos autores, 2018
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Figura 2. Resumo de Física para a resolução da questão 52 da prova de 2015 do Enem

Fonte: Própria dos autores, 2018

Resumo
O uso de tecnologias educacionais na educação básica é cada vez mais comum. A participação em
tarefas desenvolvidas com o uso de novas metodologias é fortemente recomendada pelos teóricos da
educação para potencializar e influências no desempenho dos estudantes da educação básica. Para
otimização do resultado, em avaliações internas e externas, deve haver, concomitantemente, uma
aderência ao trabalho pedagógico do professor que incentiva o protagonismo do educando. O objetivo
é estimular os alunos e dar condições de serem protagonistas na construção de seu conhecimento na
disciplina de Física, que possa impactar em seus resultados no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). Os educandos da escola professora Filomena Quitiba – ES - fizeram uso na atividade
construção de mapas conceituais, de competências e habilidades do Enem e de resumos de Física. Para
isso, usaram computadores; internet, livros didáticos, dispositivos móveis dos alunos e questões das
várias edições anteriores do Enem. A produção obtida gerou mais de 300 podcasts, 80% realizados
corretamente, outros 15% reconheceram ter falhado em partes da atividade e outros 5 % não se
envolveram na tarefa como devia dentro dos prazos pré-estabelecidos. Portanto, a metodologia ativa
adotada alternou momentos de aprendizagem individual sem abandonar as aulas expositivas, tão
recorrentes na educação básica. A utilização do podcast, com transmissão de arquivos multimídia, como
recurso mediador coaduna com a escola contemporânea, assegura melhor aprendizagem, cria uma
cultura de autoria estudantil, explora as potencialidades no ensino médio da instituição de ensino.
Portanto, o podcast aponta um caminho a seguir, pode ser adotado pelas demais disciplinas como
recurso complementar com objetivo de melhorar a aprendizagem.
Palavras-chaves: Podcast; Enem; Física.
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POR MARES NUNCA DANTES NAVEGADOS: O
ENSINO LITERÁRIO EM TEMPOS DE CIBERCULTURA
Elaine Cristina Amorin – CBM, CEC, EUP
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INTRODUÇÃO
A Literatura, sem dúvida, é uma prática sociocultural que possibilita o processo de
apropriação da língua escrita à formação de indivíduos mais críticos e atuantes na sociedade.
Partindo de tal princípio, a escola é a primeira instância que agencia o contato com a literatura,
portanto, em promover a formação de leitores:
[...] o leitor percebe certo número de informações veiculadas pelo texto, o comentador
identifica ou constrói saberes a partir dessas informações; o professor transforma os saberes em
conhecimentos. Um saber não se torna efetivamente conhecimento a não ser que seja objeto de uma
reapropriação pessoal que passa pela tomada de consciência. (JOUVE, 2012, p.137)
De tal forma, há de se possibilitar diferentes formas de acesso ao texto literário, mas, na
maioria das vezes a escola prende-se a conceitos constituídos pelas obras canônicas e métodos
tradicionais e desconsidera outros fatores que vão além dos bancos escolares e que estão tão
presentes na vida do alunado: a cibercultura e, consequentemente, suas ferramentas de interação e
comunicação social.
Ao falar de cibercultura e relacioná-la com a literatura é pensar como se dão as relações de
circulação, recepção, formação de leitores em ambiente virtual e, ainda, considerar o ensino literário
na escola sem desconsiderar a participação do mesmo nesse espaço.
Diante do exposto, as intenções desse projeto são: analisar a circulação e a recepção de
obras literárias na cibercultura e desenvolver estratégias que possibilitem a formação de leitores,
por meio do ensino literário em turmas do Ensino Fundamental II, considerando TDICs, por meio
das multimodallidades, hipermodalidades. Buscando, assim, propor novas práticas colaborativas de
leitura, que possibilitem intervir no processo escolar. Além de estimular o prazer pela leitura e
refletir sobre a importância e a necessidade de utilizar tais ferramentas como maneira estimulante
ao aprendizado, sobretudo o literário.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Com o decorrer do tempo, a preocupação com a continuação da existência do livro sempre
estiveram presente nos estudos de cada época; Sócrates, inclusive temia que a popularização do
livro viesse a extinguir o conhecimento que era advindo através da oralidade. Assim pode-se dizer
que:
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Sempre nos preocupamos com o impacto das novas tecnologias sobre a língua e o
letramento, a educação e a sociedade como um todo [...] Assim como todas as tecnologias de
comunicação do passado, novas ferramentas digitais serão associadas a mudanças na língua, no
letramento, na educação, na sociedade. Aliás, já estão sendo (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM,
2016, p.16 e 17).
Com o advento das TDICs, a experiência de leitura passou por mudanças nas relações
estabelecidas entre livro e leitor e, podem ocorrer em caráter de colaboração no ambiente digital,
possibilitado inúmeras trocas de sentidos e experiências entre leitores. Considerando, ainda que, os
discursos da sociedade e função dos gêneros adaptam-se e transformam-se segundo os avanços
tecnológicos, sociais, políticos e econômicos.
O objetivo da educação literária na modernidade deve ser repensada e, ponderada a partir
dos conceitos de multiletramentos apresentados pelo New London Group (1996):
What we might term ´mere literacy´remanins centered on language only and usually on a
singular national form of language at that, wich is conceived as a stable system based on rules such
sound-letter correspondence [...] A pedagogy of multiliteraces, by contrast, focuses on modes of
representation much broader than language alone. These differ according to culture and context, and
have specific cognitive, cultural, and social effects (CAZDEN; COPE; FAIRCLOUGH; GEE, 1996,
p.64)
Assim, a proposta apresentada pelo New London Group (1996) verificava dois fatos: a
importância crescente da diversidade cultural e linguística caracterizada pela diversidade local e
pela conectividade global e a proliferação de formas multimodais de fazer sentido, onde a palavra
escrita é cada vez mais parte integrante do visual, do áudio, e de padrões espaciais.
Além disso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz em um conjunto de 10
competências gerais:
1.Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital...
2.Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade,
3.Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais
4.Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital
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5.Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais.
6.Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências
7.Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis,
8.Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
9.Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação
10.Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação

Ao considerar assim, a partir da perspectiva das competências da BNCC o aluno deve ser
estimulado a identificar nos textos elementos da sua realidade, tanto no âmbito local como mundial,
real ou virtual, desenvolvendo a consciência crítica.
O foco da leitura nos alunos dá-se pelo fato de que ao se considerar os paradigmas
educacionais contemporâneos existe a necessidade de que a leitura venha a ter um aprendizado
significativo, possibilitando, sobretudo, a inter e transdisciplinariedade com outros conteúdos
escolares e sociais, tal qual promovido pelos multiletramentos.
Assim, por meio da leitura o aluno estará em contato com uma representação cultural de um
mundo de experiências, de uma sociedade em constante mudança, existindo assim, a necessidade de
se criar novas propostas educacionais no que se remete ao incentivo ao hábito de leitura. A leitura,
deve ser como um processo comunicativo, com ênfase na interação entre o leitor e o texto, pois por
meio da exploração da leitura haveria a possibilidade do desenvolvimento da compreensão.
Lévy (1999, p.149) pondera que “o texto dobra-se, redobra-se, divide-se e volta a colocar-se
pelas pontas e fragmentos: transmuta-se em hipertexto, e os hipertextos conectam-se para formar o
plano hipertextual indefinidamente aberto e móvel da web”. Portanto, as novas práticas de leitura
possibilitam ao indivíduo diversas possibilidades de conhecer e aprender.
Dessa maneira, o aluno-leitor se sentirá parte do processo de desenvolvimento da leitura,
não se vendo apenas como um sujeito passível perante o texto que lê. Assim como pondera Chartier
(1999, p.13),
O texto eletrônico, tal qual o conhecemos é um texto móvel, maleável, aberto. O leitor pode
intervir em seu próprio conteúdo e não somente nos espaços deixados em branco pela composição
tipográfica. Pode deslocar, recortar, estender, recompor as unidades textuais das quais se apodera.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1066

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Nesse processo, desaparece a atribuição dos textos ao seu autor, já que está constantemente
modificado por uma escritura coletiva, múltipla, polifônica.
É pertinente, portanto, considerar o estudo literário por meio de uma perspectiva
contemporânea baseada nos Multiletramentos e Hipermodalidades, que sustente a hipótese de como
o uso de tais mecanismos faz-se necessário em tal momento para possibilitar novas leituras e formar
leitores.
As implicações referentes ao aspecto literário em nível virtual estão de certa forma
relacionadas ao conceito de letramento digital, “isto é, um certo estado ou condição que adquirem
os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela,
diferente do estado ou condição – do letramento – dos que exercem práticas de leitura e de escrita
no papel” (SOARES,2002, p.146). Portanto, as novas práticas de leitura possibilitam ao indivíduo
inúmeras possibilidades de conhecer e aprender, já que “as produções literárias são discutidas e
disponibilizadas em chats, em listas de discussões, em páginas de criação coletivas e individuais e
nas próprias livrarias virtuais que se encarregam de divulgar novos textos e autores” (SILVA, 2005,
online).
O leitor é desafiado e estimulado nessa nova concepção de relação com o outro, visto que,
não existem mais limites materiais e concretos na virtualidade, ou seja, o leitor torna-se o
protagonista das suas escolhas durante a leitura. Com o livro impresso as opções do leitor, quanto
objeto material, dava-se apenas em pular trechos ou páginas. Santaella (1999, on line) assim
designa esse novo leitor:
Não mais um leitor que tropeça, esbarra em signos físicos, materiais, como era o caso do leitor
movente, mas um leitor que navega numa tela, programando leituras, num universo de signos evanescentes,
mas eternamente disponíveis, contanto que não se perca a rota que leva a eles. Não mais um leitor que segue
as sequências de um texto, virando páginas, manuseando volumes, percorrendo com seus passos a biblioteca,
mas um leitor em estado de prontidão, conectando-se entre nós e nexos, num roteiro multilinear, multisequencial e labiríntico que ele próprio ajudou a construir ao interagir com os nós entre palavras, imagens
documentação , músicas, vídeo etc.

Percebe-se então, que o leitor torna-se sujeito ativo de sua leitura, assim com proposto por
Wolfgand Iser (Teoria do Efeito) e Hans Robert Jauss (Estética da Recepção), cujos recursos e
possibilidades estão ao alcance do leitor na velocidade de um click, assim, “ [..] o sentido de um
texto não está aí para ser ‘reinventado’ por parte de cada público: ele é simplesmente
‘reatualizado´” (JOUVE, 2013, p.87).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
São várias as ferramentas disponibilizadas no mundo virtual que podem ser determinantes
na percepção da circulação, recepção de textos literários e que podem ser repensados no aspecto do
ensino literário. Como ambiente hipermidiáticos entende-se os diversos usos da linguagem: e-mail,
Messenger, fóruns virtuais, chats, blogs, redes virtuais, entre outros.

O ler e o escrever em

ambientes virtuais requerem alunos mais críticos para construir significados com diferentes formas
de leitura, pois,
Se todos os textos da contemporaneidade ajudaram, as competências / capacidades de leitura
e produção de textos exigidas para participar de práticas de letramento atuais não podem ser as
mesmas. Hoje, é preciso tratar de hipertextualidade e das relações entre diversas linguagens que
compõem um texto, o que salienta a relevância de compreender os textos da hipermídia. (ROJO,
2013, p.44).
Conforme exposto, tornou-se determinante realizar atividades com alunos do Ensino
Fundamental II na rede privada de ensino na cidade de Presidente Prudente, como fator substancial
para analisar e verificar a recepção da obra pelos leitores, e consequentemente, desenvolver novas
produções literárias tendo como alicerce os conceitos das multimodalidades, hipermodalidades e as
TDICs com a utilização de vídeos, Podcasts, Twitter, plataforma Edmodo e Booktrailer.
Os trabalhos são propostos a partir de livros que são discutidos durante o período letivo,
desde os clássicos até os considerados best seller.
CONCLUSÕES
Apesar de ser um trabalho que ainda está em desenvolvimento, os resultados das
observações ainda estão no processo de análise. No entanto, já é possível perceber que a partir
desse processo que está em constante mudança e construção, verificar-se-á que o aluno-leitor
contemporâneo tem a possibilidade de criar e se apropriar do conhecimento que lhe interessar e,
ainda, pode redistribuir esse conhecimento através de qualquer forma ou canal, não importando as
formas pelas quais se dará essa interação de conhecimentos com outros leitores-virtuais, desde que
ele possa se sentir atuante de sua própria leitura.
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Resumo
Discutir as concepções ligadas à leitura e, consequentemente ao leitor, adquiririam um caráter
necessário, devido ao avanço das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). Assim
sendo, ao considerar tais premissas e somando-as a realidade do ambiente escolar, procurou-se
desenvolver atividades a partir da leitura de livros literários em sala de aula, buscando mediar,
compartilhar e expandir diversas situações de leitura com os alunos, articulando diferentes ações e
mídias.
Palavras-chave: Ensino Literário;
Multiletramentos; Hipermodalidades.
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REFLEXÕES INICIAIS
A pesquisa nasce da inquietude que nos circunda, da mesma forma que a ação de educar
direciona o olhar de um professor-pesquisador na busca por possíveis caminhos que o conduzam a
uma metodologia de trabalho que propicie intervenções pedagógicas que se consolidem em ações
que possam dirimir possíveis conflitos que se impõem na necessidade de relacionar práticas sociais,
pedagógicas e políticas no contexto educacional, especialmente frente às dificuldades decorrentes
dos desafios encontrados na atualidade.
A assertiva acima remete ao pensamento de Nelson Pretto (2013), quando este diz que a
qualificação docente é preponderante quando se objetiva mudanças, sejam elas sociais, políticas ou
econômicas, principalmente, no que diz respeito ao desenvolvimento de um pensar crítico.
Sobretudo, considerando o trabalho desenvolvido na modalidade de ensino composta por alunos de
diferentes idades, maturidade e interesses, portanto um ambiente plural, com um grupo de pessoas
aptas a tomada de decisões com impactos sociais, em decorrência da faixa etária de parte desse
grupo, como acontece com a Educação de Jovens e Adultos.
Esse estudo justifica por nosso interesse em melhor compreender as possibilidades e
limitações a partir do uso das tecnologias digitais em mobilidade ubíqua, hipermobilidade, para
Lucia Santaella (2013, p.15), com possiblidades de deslocamento pelos cotidianos ampliada pelos
artefatos tecnológicos, que em potência podem aumentar o desenvolvimento do processo formativo
na EJA, também aumentando o ‘espaçotempo’ escolar, criando oportunidades disparadoras de
formação ‘dentrofora’ desses espaços, num processo de descoberta, interações e trocas de
experiências. Atentando para a importância de ressaltar a escrita de palavras aparentemente
dicotômicas justapostas, em itálico e entre aspas simples, como forma de ressaltar o aspecto de
complementação que possuem, especialmente no que se refere aos cotidianos, conforme nos ensina
Nilda Alves (2015),
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conceitualmente a educação no Brasil, está intrinsecamente ligada à habilidade de ler e
escrever, relacionada, portanto, a alfabetização, o que é perceptível face as demandas e estudos
linguísticos dos anos de 1980, que demonstravam a preocupação com o uso social dessas práticas.
Todavia, podemos ver por meio das pesquisas de Paulo Freire (1987, p. 11-12), uma
ampliação dessa percepção quando esse afirma que “a leitura do mundo precede a leitura da
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palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele”.
Assim, entendemos que o ato de ler e compreender o mundo são processos complexos que
transcendem a compreensão do escrito, e o acresce ante a importância do que é vivenciado nos
processos educacionais.
Desse modo, podemos entender o porquê de Freire (1987) enfatizar que alfabetizar consiste
em mais do que o ato de decodificar símbolos e nos encaminha à reflexão acerca da distinção entre
os termos alfabetismo funcional e letramento. E, ainda, sobre a inquietante percepção de que
independentemente da capacidade leitora, as pessoas caminham pelos cotidianos fazendo uso de
seus artefatos tecnológicos, em diferentes formatos, imagens e sons.
O processo de entrada e desenvolvimento das tecnologias digitais em nossas atividades
cotidianas, devido à necessidade de se atribuir ao termo um enfoque social, sofreu mudanças
significativas, pois a prática do seu uso foi perdendo caráter individual e começou a ser vista como
um fenômeno social, um fenômeno cibercultural como nos assevera de diferentes maneiras Lemos
(2002), Santos E. (2006) e Santaella (2013) nos colocando diante do letramento digital (ou
multiletramentos), que se vale não apenas de uma nova tecnologia, mas, e principalmente, põem em
cena novos comportamentos, novas formas de pensar, ser e agir, como aprendido por meio dos
estudos de Roxane Rojo (2012).
Para Rojo (2012), a multiplicidade de linguagens que emerge da combinação de imagens
estáticas ou em movimento, sons, gestos, fotografias, reportagens visuais, entre outras formas de
comunicação dos textos contemporâneos, em ambientes digitais ou impressos, são possibilitadas
pela integração de semioses, pelo hipertexto, pela garantia de um espaço interativo e autoral nas
redes ou mesmo, pela veiculação de discursos polifônicos num mesmo ambiente, em tempo real
(AMARAL; SANTOS, R.; SANTOS, E., 2019).
Nessa perspectiva, torna-se fundamental compreender como as tecnologias digitais, em
contexto de mobilidade ubíqua, como acrescido por Santaella (2013) podem potencializar práticas
de multiletramentos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), num cenário no qual seu uso não
abrange ou é aceito, por todos os atores do campo educacional, sejam discentes ou docentes. A
partir das conversas e narrativas emergentes do uso do WhatsApp, aplicativo instalado na maior
parte dos smartphones e que aumenta a comunicabilidade das pessoas, fazendo um destaque para os
alunos dessa modalidade, encaminha a necessidade de compreender como desenvolver o letramento
digital desses praticantes culturais, assim chamados por serem parte importante do processo de
pesquisa.
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Seguindo com esse pensamento, indagamos como o uso do Smartphone e do aplicativo
WhatsApp, presentes nos cotidianos desses praticantes, podem favorecer o processo formativo de
‘aprenderensinar’ na EJA?
Na medida em que consideramos os cotidianos como ‘espaçotempos’ de produções,
imbricação de saberes, criações e significações diversas, a nossa forma de pensar é fortalecida pelo
pensamento de Santos, E. (2006), que reconhece a relevância da pesquisa-formação na cibercultura,
sendo essa uma noção trazida por Santos E. (2014/2019) como articulação epistemológica propicia
ao surgimento de autorias-cidadãs, sendo, nesse entendimento a escola considerada como lócus
potencialmente rico para essas ocorrências, por conseguinte disparador de ambiências e dispositivos
formadores que buscam a compreensão de fenômenos da cibercultura, entendimento ratificado pela
autora quando afirma que:
[...] A pesquisa-formação não dicotomiza a ação de conhecer da ação de atuar. [...] O
pesquisador é coletivo, não se limita a aplicar saberes existentes; as estratégias de
aprendizagem e os saberes emergem da troca e da partilha de sentidos de todos
envolvidos (SANTOS, 2006, p. 127)

Nessa lógica, a cibercultura revoluciona a comunicação com a produção e a circulação de
informações em rede, dando lugar a novos arranjos ‘espaçotemporais’, novas práticas de pesquisa,
formação e obtenção de conhecimento, assim, rompendo com a noção de espaço e de tempo com
seus três princípios básicos, a saber: a) a liberação do polo de emissão, a partir do qual todos,
independentemente, de formação, há o acesso as tecnologias que ocupam o ciberespaço, através da
conectividade generalizada, propiciando a interação entre as pessoas, mesmo sem conhecimento
prévio e a partir do uso de sistemas comunicacionais que oferecem uma maior pluralidade
comunicacional; b) a reconfiguração, no uso dessas tecnologias, que a princípio possibilita,
mediante a convergência das mídias, a utilização das como artefato pedagógico ou curricular de
acordo com Alves N. e Ferraço (2015), e ainda, c) a conectividade, na medida que as diversas redes
socio-técnica contemporâneas mostram que é possível estar só sem estar isolado, e nesse
pensamento aumentar a interação, no caso no caso desse estudo, dos praticantes, alunos da EJA.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento dessa prática propusemos atos de currículo utilizando o aplicativo
que pode ser instalado nos Smartphones, o WhatsApp, encarregado, nos cotidianos, de encaminhar,
instantaneamente, mensagens de e para diferentes pontos, criando e impulsionando novos fluxos
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comunicacionais, propiciando interações, produções e compartilhamento de informações e
conhecimentos (CHAGAS; PORTO; OLIVEIRA, 2017). Todas essas possibilidades, justificam a
escolha do aplicativo como dispositivo de pesquisa, na medida que através dele é possível conversar
e manter uma importante relação entre a fala e a escrita, com a ocorrência da oralização do texto.
Assim, o uso de estratégias conversacionais próprias da fala na interação online se alinha
aos recursos próprios do ambiente no qual essa interação ocorre, potencializando processos
colaborativos, dialógicos, interativos e autorais, contribuindo, desse modo, para a tessitura do
conhecimento, de forma coletiva, em um processo de aprender e ensinar com o outro.
Ações que possibilitam que o praticante deixe a condição de espectador e simples
consumidor de informações para se assumir no papel de sujeito operativo, participativo e criativo.
Acrescentando possibilidades ao que Nelson Pretto chama de ‘ecossistema pedagógico’ (2013, p.
54), fazendo com que a escola se constitua em um rico espaço pedagógico, no qual professores,
alunos, administração e comunidade, possam vivenciar um rico processo de produção de culturas e
conhecimentos potencializado pela cibercultura e permitindo que mudanças contemporâneas e, por
conseguinte, o conhecimento do mundo emerja nos cotidianos escolares.
Em distintos contextos e na observação das vivencias cotidianas, percebemos o aplicativo
WhatsApp ser usado como replicador de ideias nem sempre condizentes com a realidade ou mais
claramente dizendo, verdade. Habitualmente são propagadas mensagens, por diferentes pessoas,
independente da exata compreensão ou percepção do que estava sendo compartilhado. Essa
percepção deixou clara a necessidade de investir no letramento político dos jovens e adultos, assim
como desenvolver a criticidade nos mesmos, com vistas a auxiliá-los na busca pela apropriação de
saberes que os ajudem no processo de discernir as questões, identificar as falsas notícias e formular
argumentos para contradizê-las, fazendo uso de um dispositivo já inserido em seus cotidianos, como
forma de complementar/enriquecer a aprendizagem, num movimento de ressignificação do processo
de formação, que se instituem em ambiências diversas, em decorrência da natureza social do ser
humano, que compreende “uma multiplicidade de ‘espaçostempos’, como asseveram Ferraço,
Soares, C. e Alves, N. (2019, p. 90)”.
A partir de uma ambiência formativa que nomeamos como sendo ‘Espaço de Troca’, um
grupo criado no aplicativo WhatsApp, composto pelos alunos da turma da EJA e a professora,
praticantes da pesquisa, tornando-o, como ato de currículo (MACEDO, 2010), com uma
intencionalidade formativa, o contexto onde atividades pedagógicas eram planejadas, desenvolvidas

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1074

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

e finalizadas, no movimento de ‘aprenderensinar’ iniciadas sem a exclusividade do protagonismo
docente.
Oportunizando, no desenvolvimento dos atos de currículo, utilizar o smartphone, artefato
que possibilita a convergência de diferentes mídias (SANTOS E., 2014) no processo pedagógico,
podendo inclusive, nesse contexto pedagógico, fazer uso dos textos multimodais, em diferentes
ambiências formativas, para a evolução da aprendizagem desses alunos, considerando inclusive que
para utilizar as redes digitais não se faz necessário ser alfabetizado ou multiletrado, porém como
papel do docente promover ações formativas que alcancem e desenvolvam.
De fato, as práticas estruturadas possibilitaram-nos exercitar a alteridade, e reconhecer
nossos praticantes como coautores do processo ‘aprendizagemensino’. Com efeito, ao criarmos
situações de aprendizagem que aproximaram o ‘dentrofora’ da escola, possibilitamos aos nossos
praticantes, uma aprendizagem significativa, resultando numa produção coletiva, dinâmica,
interativa, autoral e colaborativa, compartilhada no WhatsApp; portanto, situações reais que se
enquadram nossas práticas de letramento.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O diário de campo foi de muita valia para que fosse possível fazer uma “descrição
minuciosa e intimista, que alguns pesquisadores despojados das amarras objetivas constroem ao
longo da elaboração de um estudo”, como enfatiza Macedo (2000, p. 195). A partir dele foi possível
lembrar das falas e condições iniciais dos praticantes, assim como dos seus planos para o decorrer
do ano letivo, tendo a exata percepção das mudanças ocorridas ou não, possibilitou a produção de
dados, fruto das ações desenvolvidas. “Num espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade de
uma presença para si e para a situação, por meio da mobilização de uma pluralidade de registros",
como afirma Josso (2004, p. 39), a articulação de competências, funcionalidade e significação
constitui uma aprendizagem formadora.
Com o desenvolvimento de tecnologias de comunicação digital, outros espaços de leitura e
de escrita em formato de hipertexto são criados, fazendo emergir os letramentos digitais, uma nova
forma de se comunicar e acessar informações que favoreceu o desenvolvimento de novos processos
cognitivos, permitindo a intervenção, alteração e cocriação. Assim, através de uma conversa, como
gênero textual e ato de currículo proposto no grupo ‘Espaço de Troca’, como disparador de uma
narrativa, como outro gênero textual, foram criadas/desenvolvidas produções em rede, por meio do
WhatsApp.
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O trabalho realizado vislumbrou a possibilidade de não apenas fazer uso das tecnologias
para educar, cumprindo as exigências curriculares da EJA, no processo ‘aprendizagemensino’, mas
correspondendo às necessidades e interesses dos estudantes, tomando como referência a realidade
objetiva em que vivem. Nesse contexto, o uso de gêneros textuais em sala de aula, possibilita
dialogar com diferentes formas de aprendizado, desenvolver o senso crítico e as habilidades de
comunicação escrita e falada, permitindo, inclusive, uma abordagem que alertasse sobre a
existência, efeitos e consequências das Fake News, discussão também trazida por Santaella (2018).
CONCLUSÕES
Assim, como conclusão, sob a ótica desse estudo, além das conversas que ocorriam no
WhatsApp, com vistas a trocas de informações com os praticantes sobre aparentes amenidades,
criamos eventos de letramento, nos quais a escrita desempenha papel fundamental nos processos
interativos e interpretativos entre os participantes, propiciando assim, formação com e para as
mídias, em potência, considerando no processo as múltiplas linguagens, integrando dessa forma, o
uso de sons e imagens, textos e animação, como possibilidades e vantagens no processo de ensino
aprendizagem, incluindo a formação docente no contexto da educação e da cibercultura.
Posto isso, foi possível o uso doa dispositivos digitais em rede como artefatos curriculares,
portanto, como prática pedagógica afinada ao contexto cibercultural, num movimento de
valorização da autoria discente e ampliação do ‘espaçotempo’, com ações e discussões que
transpuseram o espaço físico da sala de aula.
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Resumo
A contemporaneidade, nesse contexto cibercultural, mediado por tecnologias digitais em rede, vem
percebendo os impactos e alterações no processo de ‘ensinaraprender’ de forma significativa, sendo
importante compreender como o uso do smartphone que traz a convergências de diferentes mídias e o
aplicativo WhatsApp, através do grupo que nele foi criado e recebeu o nome de ‘Espaço de Troca’,
podem potencializar o desenvolvimento de letramentos digitais (multiletramentos) noção desenvolvida
por Rojo (2012), Para tanto, objetivamos, verificar que contribuições seus usos podem trazer a
Educação de Jovens e Adultos (EJA), com vistas à melhoria do desempenho escolar e no
desenvolvimento da capacidade critica desses alunos ante o fenômeno das “Fake News”, temática
trazida, nesse estudo, por Santaella (2018), fazendo uso de diferentes linguagens, incluindo textos
multimodais compartilhados por meio do aplicativo. Tomando como inspiração o paradigma da
complexidade, que se alicerça na abordagem das pesquisas nos cotidianos, Certeau, (2013); Alves, N.,
(2008 e 2015), com quem aprendemos a grafar junto e entre aspas simples, num movimento de luta
com a dicotomia que a princípio algumas palavras apresentam; Macedo, (2010) e na pesquisa-formação
na cibercultura de Santos, E., (2014). A pesquisa contou com a participação de alunos da EJA de uma
escola de periferia, localizada no município de Duque de Caxias-RJ. Durante o processo foram criados
diferentes atos de currículo e ocorreram conversas e narrativas em múltiplas linguagens, que ressaltaram
o papel e as contribuições desses dispositivos para o desenvolvimento dos letramentos digitais de
forma dialógica, colaborativa e interativa, possibilitando que os praticantes exercitassem suas autorias.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; WhatsApp; Processo Formativo; Letramentos digitais;
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE CHECKLIST PARA
PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PAUTADA NA
PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS EM AULAS
DE INGLÊS EM ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO PAULO
Mariana Lettieri Ferreira – UNIFESP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Atualmente os documentos oficiais preconizam um trabalho do professor que leve em
consideração as multimodalidades e a multiculturalidade, bem como o uso de tecnologias digitais
de informação e comunicação (TDICs). Em minha prática docente, não é a primeira vez que me
deparo com essas “cobranças” para um trabalho docente que esteja alinhado com essas premissas.
Dessa forma, a pedagogia dos multiletramentos aparece como uma proposta que se alinha a essas
necessidades. Este trabalho foi motivado em decorrência da minha necessidade de sistematizar em
um instrumento uma lista de critérios para a produção de materiais didáticos pautados na pedagogia
dos multiletramentos, para aplicá-lo em meu contexto e oferecer uma singela contribuição para
outros professores que também desejem fazê-lo. A pesquisa desenvolveu-se primeiramente na
modalidade bibliográfica e documental, mapeando os pressupostos teóricos desde letramento até os
multiletramentos e a pedagogia dos multiletramentos, observando em que medida essa pedagogia
dialoga com o documento mais recente da Prefeitura de São Paulo, o Currículo da Cidade de São
Paulo (SÃO PAULO, 2017), lançando o olhar para a produção de materiais didáticos em língua
estrangeira. O resultado foi apresentado em uma monografia que propôs uma sistematização em um
instrumento de lista de critérios intitulado checklist (vide Anexo). Neste artigo, portanto, procurouse apresentar a fundamentação teórica e os achados que culminaram na produção da checklist, bem
como desvelar o próximo momento da pesquisa, que está sendo desenvolvido a nível de mestrado,
na modalidade pesquisa-ação, no qual será utilizada a checklist para a produção de materiais
didáticos para o ensino de língua inglesa em uma escola municipal na zona norte de São Paulo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para a produção da checklist realizou-se uma pesquisa bibliográfica em duas frentes, a saber:
um mapeamento entre os termos letramento até multiletramentos, para compreender o
embasamento teórico que resultou na pedagogia dos multiletramentos e elencar suas características;
e produção de materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira, bem como a produção de
checklists. Não é escopo deste artigo discorrer sobre a pesquisa documental que verificou em que
medida a pedagogia dos multiletramentos dialoga com o documento vigente na Prefeitura de São
Paulo, o Currículo da Cidade – Língua Inglesa (SÃO PAULO, 2017). Entretanto, constatou-se que
a adoção da checklist nesse contexto não se distancia da proposta para o ensino de língua inglesa
proposto no documento, apesar de não ser mencionada em nenhum momento a pedagogia dos
multiletramentos.
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Segundo Soares (2009/1998), a necessidade por um termo que englobasse as práticas sociais
de leitura e escrita contribuíram para a adoção do termo letramento em língua portuguesa, a partir
da tradução do termo literacy. Dessa forma, o letramento é diferente da alfabetização, porém apesar
de serem processos distintos, são indissociáveis e interdependentes. A autora ainda atenta para a
possibilidade em ser letrado e não necessariamente alfabetizado, uma vez que alfabetização está
muito mais atrelada à decodificação dos códigos e o letramento, às práticas sociais.
Rojo (2009) assevera Soares (2009/1998) ao discorrer sobre as práticas sociais de leitura e
escrita, e alerta para a importância da escola e os professores incluírem em sua prática a pluralidade
de letramentos, tanto os dominantes, quanto os marginais/desvalorizados. Inclusive na sua
produção, utiliza-se do termo letramentos (no plural) e divulga os multiletramentos e sua pedagogia
conforme proposto pelo Grupo de Nova Londres. Os multiletramentos, portanto, apresentam o
prefixo multi devido a multiculturalidade e a multimodalidade. A autora também reforça a
importância do letramento crítico, bem como a necessidade da escola promover oportunidades de
agência por parte dos alunos, partindo de suas culturas de referência.
A pedagogia dos multiletramentos surgiu após uma série de discussões entre teóricos nos
anos 1990 na cidade de Nova Londres nos Estados Unidos, que resultou em uma publicação em
1996 de um manifesto que apresentava essa pedagogia. Esse grupo de pesquisadores ficou
conhecido como “Grupo de Nova Londres”, que pensaram nas mudanças da sociedade e na
necessidade em se pensar um modelo metodológico que dialogasse com as novas demandas da
sociedade, apresentado como quatro fatores a serem implementados no ensino: Prática situada –
imersão em práticas que sejam conhecidas pelos alunos e façam sentido nessa comunidade;
Instrução aberta – intervenções por parte do professor de maneira a construir atividades de
aprendizagem que sistematizem e instiguem a capacidade analítica dos alunos em prol do
entendimento.; Enquadramento crítico – espaço para desnaturalizar e causar estranhamento sobre o
que os alunos já sabem.; Prática transformadora – a partir dos novos sentidos criados pelos alunos,
possibilidade para atuar em contextos diversos.
Além disso, o Grupo atentava para a importância da negociação das diferentes culturas, bem
como as diferenças entre professores e alunos, de maneira a responsabilizar todos pelo processo de
aprendizagem.
Dentre esses pesquisadores, destaco Cope e Kalantzis, que desde a publicação do manifesto
do Grupo de Nova Londres (THE NEW LONDON GROUP, 2000/1996) continuaram elaborando
os estudos na área da pedagogia dos multiletramentos e anos depois reapresentaram um modelo
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metodológico para operacionalizar a pedagogia intitulado: Processos de Conhecimento (Knowledge
Processes) (COPE; KALANTZIS, 2009), que é uma subdivisão dos quatro fatores inicialmente
propostos em oito subprocessos.
Os quatro fatores supracitados foram renomeados da seguinte maneira: prática situada
(experimentando); instrução aberta (conceitualizando); enquadramento crítico (analisando) e prática
transformadora (aplicando). Cada um desses fatores renomeados desdobrou-se em duas
subcategorias, a saber:
Experimentando: O conhecido – alunos refletem e trazem para a situação de aprendizagem
suas próprias experiências e interesses.; O novo – imersão em novas situações ou informações.
Conceitualizando: Por nomes – alunos agrupam o que aprenderam em categorias, aplicam
termos de classificação.; Com teoria – alunos fazem generalizações, tecendo conexões entre
conceitos e desenvolvendo teorias.
Analisando: Funcionalmente – oportunidade para os alunos analisarem conexões lógicas,
causa e efeito, entre outras.; Criticamente – alunos avaliam e reavaliam suas próprias perspectivas e
de outras pessoas.
Aplicando: Apropriadamente – alunos testam o conhecimento em situações de forma
previsível no mundo real ou em situações simuladas.; Criativamente – realizar intervenção no
mundo, de maneira inovadora e criativa. Transferência do conhecimento para uma situação
diferente.
Ao produzir a checklist, foram trazidos aspectos referentes aos multiletramentos e os
Processos de Conhecimento (COPE; KALANTZIS, 2009), para a produção de materiais didáticos
pautada na pedagogia dos multiletramentos. Conforme se pode observar nas partes 2 e 3 do quadro
anexo.
No que diz respeito à produção de materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira,
tomou-se por base Tomlinson (2011/1998), Leffa (2007), Ramos (2009) e o guia do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) (BRASIL, 2016). Os dois primeiros autores discorrem sobre a
produção de materiais didáticos para o ensino de línguas, e Ramos (2009) propõe uma checklist
para avaliação de livros didáticos com onze critérios, os quais alguns foram aproveitados na
checklist (público alvo, os objetivos do material, a escolha de textos adequados para a faixa etária
dos alunos, e o que as atividades promovem). O Guia do PNLD também foi um material relevante
para análise pois apresenta os critérios que os livros didáticos devem contemplar para que sejam
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selecionados para o uso nas escolas, um deles que trata em contribuir para formação cidadã dos
alunos foi incorporada na checklist.
Dessa forma, para a elaboração dos critérios da primeira parte do quadro anexo, levou-se em
consideração os diferentes estilos de aprendizagem, as necessidades desses estudantes e os objetivos
do material, que devem contribuir para a formação cidadã. No caso de materiais para o ensino de
língua estrangeira, o uso de materiais autênticos deve expor os alunos a língua em uso real.
Também deve auxiliar os alunos a desenvolverem confiança e responsabilizarem-se pelo seu
processo de aprendizagem, ao contribuir para sua autonomia, e os alunos devem perceber como útil
e relevante o que está sendo apresentado.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A primeira parte da pesquisa que resultou na checklist foi fruto de uma pesquisa
bibliográfica, cujo principal objetivo é “localizar o que já foi pesquisado em diversas fontes,
confrontando seus resultados” (RIZZINI, I.; CASTRO, M. R.; SARTOR, C.D., 1999, p.81).
A segunda parte, que está em andamento nos estudos de mestrado acadêmico em Educação,
consiste de uma pesquisa-ação, na qual a professora-pesquisadora produzirá materiais didáticos
para uma de suas turmas (faixa etária 11 a 14 anos de idade) em uma escola municipal na zona
norte da cidade de São Paulo, a partir da checklist. Está estruturada em: seleção de uma das turmas
de inglês na escola municipal de São Paulo pela professora-pesquisadora; produção de material
didático a partir da checklist; aplicação das atividades concomitante a produção de relatos da
prática. Durante e após a aplicação os alunos serão convidados a participar de questionários e
alguns serão entrevistados pela professora-pesquisadora, haja visto que a pesquisa-ação é dialógica
e prevê interação e participação ativa de todos. A análise dos dados será qualitativa.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Após o mapeamento teórico das bases para a elaboração da checklist (Quadro 1 – em
anexo), optou-se pela divisão do instrumento em três partes. A primeira, mais geral, trata das
características do material (o público alvo, suas necessidades etc.). A segunda parte, enfoca os
multiletramentos e sua base teórica. A terceira parte, subdividida nos Processos de Conhecimento
(COPE; KALANTZIS, 2009), elencou critérios mais especificamente dedicados à pedagogia dos
multiletramentos.
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O primeiro momento da pesquisa, relatado neste artigo, apresentou o processo de produção
do instrumento que subsidia a produção de materiais didáticos pautados na pedagogia dos
multiletramentos, em forma de checklist (em anexo).
CONCLUSÕES
Este artigo procurou apresentar a fundamentação teórica e a produção da checklist pautada
na pedagogia dos multiletramentos, com vistas aos encaminhamentos para a continuidade da
pesquisa, em nível de mestrado acadêmico em Educação, na modalidade de pesquisa-ação.
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ANEXO
Quadro 1. Checklist para produção de materiais didáticos pautados na pedagogia dos multiletramentos

Fonte: elaborado pela autora a partir de BRASIL (2016), COPE; KALANTZIS (2009), KALANTZIS et al.
(2016/2012), LEFFA (2007), RAMOS (2009), ROJO (2009, 2012), ROWLAND (2015), TOMLINSON (2011/1998)
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Resumo
Este artigo procurou apresentar a primeira parte já consolidada de uma pesquisa em andamento, cujo
principal interesse é a aplicação de uma checklist para produção de materiais didáticos pautada na
pedagogia dos multiletramentos. Dessa forma, desvelou-se brevemente o percurso junto das etapas
para a produção da checklist, foram elencados os teóricos e os conceitos que subsidiaram a sua produção
bem como as escolhas que foram feitas para a apresentação da checklist como um instrumento que
subsidie a produção de materiais didáticos pautados na pedagogia dos multiletramentos. A checklist
resultou de uma pesquisa bibliográfica empreendida pela professora-pesquisadora em dois eixos: o
mapeamento do termo letramento até multiletramentos, de maneira a reconhecer as principais
características que embasam a pedagogia dos multiletramentos, além de listar os aspectos mais
importantes dessa pedagogia que pudessem ser incluídos na checklist; e os aspectos que devem ser
levados em consideração na produção de materiais didáticos para o ensino de língua inglesa, também
foi necessário entrar em contato com exemplos de checklists para a análise de materiais didáticos e o guia
do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) (BRASIL, 2016) que dispõe de critérios para a
seleção das obras a serem adotadas. Além disso, foram apresentados os encaminhamentos para o
desenvolvimento da segunda parte da pesquisa, que consistirá na aplicação desse instrumento, pela
professora-pesquisadora em uma escola municipal na Zona Norte de São Paulo. Uma vez que a
pesquisa ainda se encontra em andamento, os encaminhamentos foram demonstrados, especialmente
no que diz respeito às escolhas metodológicas para a segunda fase da investigação.
Palavras-chave: Pedagogia dos multiletramentos; Checklist para avaliação e produção de materiais
didáticos em língua inglesa; escola pública.
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INTRODUÇÃO
A expansão continuada e veloz da base tecnológica digital em todos os setores de atividade
humana tem sido caracterizada por uma concepção solucionista da tecnologia (MOROZOV, 2013),
ou seja, uma perspectiva que a promove como solução de problemas. Nessa perspectiva, a área
indicada pelo binômio Educação e Tecnologia tem sido marcada por uma proliferação de rótulos:
denominações associadas a preocupações fundamentalmente técnicas e, assim, quase sempre
carentes de historicidade ou pertinência à multiplicidade de práticas educativas concretizadas em
cotidianos de diversidade e de desigualdade (SELWYN, 2015; ROSADO; CARVALHO;
FERREIRA, 2019). Nesse cenário, concepções pertinentes à tecnologia e à sua relação com a
educação circulam como metáforas presentes, inclusive, nos discursos de senso comum.
Este pôster constitui um recorte de um projeto de pesquisa cujo objetivo geral é analisar
criticamente ideias recentes da Educação e Tecnologia a partir das metáforas conceituais
(LAKOFF; JOHNSON, 2002) a elas associadas. Metáforas não são apenas ornamentos: constituem
representações linguísticas que objetivam influenciar e convencer, amiúde, de formas sutis.
Operam, assim, como técnicas argumentativas poderosas (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA,
1996), pois apresentam ideias e coisas em uma luz específica que enfatiza alguns aspectos,
enquanto ofusca outros. Dessa forma, metáforas revelam aspectos fundamentais da base
epistemológica, ontológica e ideológica a partir da qual diferentes discursos operam.
Os discursos da Educação são uma fonte rica de metáforas conceituais já desmetaforizadas
e, assim, naturalizadas. Dois exemplos conhecidos ilustram sua potência como dispositivos que
constroem concepções e posicionamentos: as metáforas da prensa de Comênio (COMÊNIO, 1995)
e da educação bancária criticada por Freire (1987). Ambas descrevem modos de educar como o
preenchimento de sujeitos interiorizados e hipoteticamente vazios, porém claramente localizados
em uma hierarquia que reflete e apoia arranjos econômicos, sociais e políticos específicos em meio
aos quais situam-se as práticas educacionais. Na EdTech, em particular, tratam-se as tecnologias
digitais como ferramentas, metáfora problemática (FERREIRA; LEMGRUBER, 2018) que permeia
o próprio Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014).
A pesquisa em tela consiste em um estudo bibliográfico combinado à análise de empiria
coletada de fontes disponíveis livre e abertamente na Web, adotando uma perspectiva da Análise de
Discurso Crítica (WODAK; MEYER, 2009) focalizada na linguagem metafórica (CHARTERISBLACK, 2004; CAMERON; MASLEN, 2010) veiculada em textos midiáticos (incluindo blogs
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especializados, sites de empresas e sites da grande imprensa) e acadêmicos (nacionais e
internacionais), bem como em excertos pertinentes de textos de políticas públicas. Este pôster
apresenta alguns achados preliminares do levantamento de fontes realizado no escopo dessa
pesquisa. Em particular, focaliza a produção de teses e dissertações que versam sobre algumas das
mais fortes tendências em desenvolvimento no país: Recursos Educacionais Abertos (REA),
Educação Aberta (EA), Objetos de Aprendizagem (OA) e Pensamento Computacional (PC).
Segundo Ferreira e Carvalho (2018a; 2018b), a EA abrange um conjunto de práticas,
abordagens, estruturas e modelos educacionais para a aprendizagem para além de ambientes
formais. A EA é defendida por um movimento global originário em países de língua inglesa que
pretende superar as abordagens tradicionais a partir da flexibilização e personalização de acesso,
local, tempo e/ou método de estudos, exigindo do estudante uma postura mais autônoma e
independente. Dessa forma, podemos incluir alguns modelos de Educação a Distância (EaD) como
maneiras de promover a EA, bem como, em alguns casos, MOOC (Massive Open Online Courses).
O movimento promove o compartilhamento livre de produções culturais e científicas em suportes e
mídias digitais. Nesse contexto, REA consistem em recursos que abrangem ferramentas, materiais
ou técnicas de ensino e pesquisa disponibilizados sob licenças abertas, oportunizando os 5 R´s
propostos por Wiley (2015) como as 5 liberdades associadas a REA: reter, reutilizar, revisar,
remixar e redistribuir.
Há uma relação histórica entre REA e Objetos de Aprendizagem (LEMGRUBER;
FERREIRA, 2018), conceito surgido no final da década de 1990, no contexto da tecnologia
educacional. Uma concepção técnica de OA abrange “qualquer entidade, digital ou não, que possa
ser utilizada, reutilizada ou referenciada em um processo de aprendizagem com suporte
tecnológico” (IEEE, 2002, tradução nossa). Mais comumente, OA referem-se a materiais digitais
armazenados, sobretudo, na nuvem (não necessariamente com acesso aberto, como é o caso dos
REA). Para Pimenta e Batista (2004, p. 102), OA podem ser considerados unidades criadas “de
modo a fomentar a sua reutilização, eventualmente em mais do que um curso ou em contextos
diferenciados”, permitindo, assim, a articulação e/ou a combinação com outros objetos de
aprendizagem.
O conceito de Pensamento Computacional é, como REA e OA, originário da interface entre
a Educação e a Ciência da Computação (WING, 2006), e há bastante discussão em torno do que
poderia significar precisamente, considerando-se, também, que algumas das ideias envolvidas
foram propostas, de fato, décadas atrás (VALENTE, 2018). Concepções diferentes do termo
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envolvem a explicitação de conjuntos de habilidades que incluem, por exemplo “processamento
sistemático de informações; (...) decomposição de problemas estruturados (modularização);
pensamento iterativo, recursivo e paralelo; lógica condicional; (...) e depuração e detecção de erros
sistemáticos.” (VALENTE, 2019). De forma geral, trata-se de capacidades cognitivas requeridas na
resolução de problemas.
METODOLOGIA
Como parte do levantamento mais amplo de fontes para o projeto acima mencionado, foi
conduzido um levantamento de teses e dissertações sobre REA/EA, OA e PC, tomando como base o
Catálogo de Dissertações e Teses da CAPES ( https://bit.ly/2Gg5T7Z). As buscas foram realizadas
em novembro de 2019, utilizando as temáticas em questão como palavras-chave e sem restrição de
data de publicação. Além de complementar a extensa base de literatura pertinente a REA, EA e OA
já composta ao longo de diversas pesquisas anteriores (FERREIRA; HEAP, 2006; FERREIRA,
2009; MCANDREW et al., 2009; FERREIRA, 2012; OKADA; FERREIRA, 2012; FERREIRA;
CARVALHO, 2018a, 2018b), as buscas tiveram também o objetivo de introduzir pesquisadoras
iniciantes ao processo de levantamento de literatura que será, subsequentemente, explorada em
exercícios de introdução à escrita de uma revisão de literatura apropriadamente tematizada. A
equipe utilizou o Google Drive para armazenamento (em pastas) de material, comunicação
(documentos para registro de ideias, questões, etc.) e catalogação (planilhas utilizadas, também,
como apoio à análise). As categorias analíticas definidas inicialmente incluíram: título, resumo, ano
de publicação e instituição. Apenas os trabalhos indexados na área da Educação foram incluídos no
corpo de dados para a etapa subsequente de análise mais detalhada.
ACHADOS
Conforme sugerido na Tabela I, é significativa a quantidade de trabalhos nas temáticas em
questão conduzidos em áreas do conhecimento mais técnicas. Em particular, destaca-se a Ciência da
Computação como fonte de grande número de trabalhos sobre OA e PC. Na área da Educação,
especificamente, os dados da Tabela II sugerem o aumento de interesse em REA a partir de 2014,
ano de inauguração da Cátedra Unesco em Educação Aberta na Unicamp (https://bit.ly/38K6B9N),
em contraste com o interesse já existente em OA, conceito que precede REA em, no mínimo, uma
década. Por fim, a Tabela III mostra a distribuição da produção de teses e dissertações por região da
federação, evidenciando a concentração dessa produção nas regiões Sul e Sudeste, achado
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consistente com a revisão de Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), focalizada em artigos em revistas
qualificadas.
CONCLUSÕES
Na sequência da caracterização inicial acima apresentada, serão conduzidas análises de
conteúdo temáticas do material coletado, e a composição do conjunto de categorias pré-ordenadas
será informada por estudos pertinentes à área da Metodologia da Pesquisa (COHEN; MANION;
MORRISON, 2007; JESSON; MATHESON; LACEY, 2011). Dessa forma, será construída uma
caracterização aprofundada da literatura acadêmica pertinente como preparação à análise
metafórica.
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ANEXOS
Tabela 1. Quantidade de trabalhos por área do conhecimento
REA/EA

OA

PC

Educação

28

Ciência da Computação

186

Ciência da
Computação

28

Ciências Sociais e
Humanidades

14

Ensino de ciências e
matemática

75

Educação

17

Linguística Aplicada

12

Ensino

45

Ensino

8

Ciência da Computação

10

Educação

43

Ciências Sociais e
Humanidades

8

Engenharia/Tecnologia/Gest
ão

9

Engenharia/Tecnologia
/Gestão

6

Ensino de Ciências e
Matemática

8

Ciência da Informaçã

5

Ensino

4

Engenharia Elétrica

3

Letras

3

Comunicação

2

Direito

2

Outras (1 trabalho por área)

10

TOTAL: 349

TOTAL: 67

TOTAL: 110
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Tabela 2. Quantidade de trabalhos na área da Educação por ano de publicação
ANO

REA/EA

OA

PC

2004

-

1

-

2013

-

11

-

2014

6

3

5

2015

5

4

-

2016

5

7

1

2017

7

5

3

2018

5

12

8

Tabela 3. Quantidade de trabalhos na área da Educação por região da federação
REGIÃO

REA/OA

OA

PC

Sul

12

10

10

Sudeste

9

27

6

Norte

0

2

1

Nordeste

7

3

0

Centro
Oeste

0

1

0
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Resumo
A expansão continuada da base tecnológica digital em todos os setores de atividade humana tem sido
caracterizada por uma concepção que promove a tecnologia como solução de problemas. Nessa
perspectiva, a área indicada pelo binômio Educação e Tecnologia (EdTech) tem sido marcada por uma
proliferação de rótulos: denominações associadas a preocupações fundamentalmente técnicas e quase
sempre carentes de historicidade ou pertinência à multiplicidade de práticas educativas concretizadas
em cotidianos de diversidade e de desigualdade. Este pôster constitui um recorte de um projeto de
pesquisa cujo objetivo geral é analisar criticamente ideias recentes da EdTech a partir das metáforas a
elas associadas. A pesquisa consiste em um estudo bibliográfico combinado à análise de empiria
coletada de fontes disponíveis livre e abertamente na Web, adotando uma perspectiva da Análise de
Discurso Crítica focalizada na linguagem metafórica. O pôster apresenta uma caracterização preliminar
da produção acadêmica focalizada em teses e dissertações que versam sobre algumas das mais fortes
tendências em desenvolvimento no país: Recursos Educacionais Abertos (REA) / Educação Aberta
(EA), Objetos de Aprendizagem (OA) e Pensamento Computacional (PC). A análise preliminar do
material levantado revela uma quantidade significativa de trabalhos sobre essas temáticas conduzidos
em áreas técnicas, bem como a predominância das regiões sul e sudeste do país como originárias dessa
produção.
Palavras-chave: EdTech; Recursos Educacionais
Aprendizagem; Pensamento Computacional.
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INTRODUÇÃO
Apresenta-se uma revisão de literatura, que corresponde à etapa inicial de uma pesquisa de
mestrado, a qual busca responder às seguintes questões: quais as práticas pedagógicas mais comuns
nas aulas de cursos de Licenciatura em Pedagogia (doravante Pedagogia)? Essas práticas incluem
tecnologias digitais e móveis ou metodologia ativa? Do ponto de vista dos professores formadores
que lecionam em curso de Pedagogia, qual a melhor forma de ensinar futuros professores da
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental no século XXI? Do ponto de vista do
estudante universitário, qual a melhor forma de aprender nas aulas do curso de Pedagogia no século
XXI? Que expectativa estudantes ingressantes em curso de Pedagogia têm sobre como o curso os
irá preparar para ensinar alunos que têm familiaridade com aparelhos eletrônicos, navegam na
Internet, interagem em redes sociais e dominam a linguagem digital?
O objetivo geral da referida pesquisa consiste em investigar a aula em cursos de Pedagogia e
construir uma taxonomia das práticas de professores e de alunos em sala de aula, com enfoque na
presença e na utilização das tecnologias digitais e móveis e de metodologias ativas, inferindo
concepções subjacentes.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As práticas pedagógicas de professores que lecionam na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental na “Era Digital” deram margem a inquietações sobre a formação
inicial desse profissional. Juntamente com Gatti, Barretto e André (2011), pressupõe-se que toda
prática pedagógica carrega marcas dessa formação.
Em cursos superiores o trabalho pedagógico pode ser identificado como conservador ou
inovador, a partir de Behrens (2011). Em sala de aula, o professor pode atuar como “agente de
memória”, quando
(...) é capaz de realizar interações e intercâmbios entre linguagens, espaços, tempos e
conhecimentos (pontes temporais, sociais, tecnológicas) diferenciados. Cria também
pontes entre os estudantes que têm acesso ilimitado aos mais avançados equipamentos
e tecnologias e os que dependem exclusivamente do espaço escolar para ingressar e
vivenciar experiências nestas novas dimensões de ensino. (KENSKI, 2014, p. 97)

Pode, também, exercer o papel de “agente de valores”, quando “influencia os
comportamentos e atitudes de seus alunos. [...] é também o profissional capaz de estimular a
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identidade (individual e grupal) e a sociabilidade com e entre seus alunos” (KENSKI, 2014, p. 97).
Pode, ainda, tornar-se “agente das inovações”, “profissional que vai auxiliar na compreensão,
utilização, aplicação e avaliação crítica das inovações surgidas em todas as épocas, requeridas ou
incorporadas à cultura escolar” (KENSKI, 2014, p. 97).
Na sociedade digital, assim denominada por Kenski (2014), o professor busca ensinar um
“aluno tecnológico”, que se distingue por traços como os apontados por Pacheco (2019, p. 29):
(...) a habilidade perceptível dos alunos atuais de lidarem com o mundo digital e
também se sobressaírem no uso das tecnologias, em geral, talvez uma criatividade
muitas vezes influenciada pelo contato digital, mas que é peculiar ao comportamento
desta geração, seja on-line ou off-line.

Em tempos de cultura digital, a aprendizagem torna-se móvel. Os termos mobile learning ou
m-learning designam “uma intersecção do computador móvel e a e-learning em que os dispositivos
podem potencializar a, tendo em vista que se fazem presentes na escola através dos estudantes ou da
própria instituição” (SONEGO; BEHAR, 2018, p. 515).
Nesse contexto, despontam como alternativa as metodologias ativas, compreendidas como
aquelas “que colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o
na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas” (VALENTE, 2018, p.
27).
Essas e outras mudanças sociais e culturais, que permitem vislumbrar a aprendizagem sob
novas perspectivas, afetam o ensino nos cursos de Pedagogia? Agregada às questões anteriormente
apresentadas neste trabalho, esta pergunta deverá ser respondida pela pesquisa cujo delineamento
metodológico apresenta-se a seguir.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de campo realizada junto a cursos de Pedagogia de instituições
privadas de Ensino Superior de Rio Verde, Goiás, com estudantes e professores formadores do
primeiro e do sétimo ou oitavo períodos. Os dados serão coletados por meio de observação
estruturada, aplicação de questionário e entrevista semiestruturada. A pesquisa documental consiste,
exclusivamente, na identificação na matriz curricular de disciplinas específicas sobre o
Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (CIBOTTO; OLIVEIRA, 2017).
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A revisão de literatura aqui apresentada, que antecede as pesquisas de campo e documental
acima descritas, foi realizada entre os meses de novembro e dezembro de 2019, a partir de duas
buscas ao Banco de Teses & Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível
Superior (Capes). Na primeira, foram utilizados os descritores “metodologia ativa”, “tecnologias
digitais”, “Ensino Superior” e “Pedagogia”; na segunda, “tecnologias móveis”, “tecnologia móvel”,
“Ensino Superior” e Pedagogia. Os procedimentos incluem a adoção do operador booleano “and” e
de filtros relativos ao período (2008 a 2018) e à área (Educação).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 27 trabalhos localizados na busca por “metodologia ativa”, “tecnologias digitais”,
“Ensino Superior” e “Pedagogia”, 17 tratam do curso de Pedagogia. Desses, 16 (94,1%) (BARDY,
2018; CARDOSO, 2015; CUNHA, 2015; LOPES, 2018; MALTA, 2016; MARTINS, 2013;
MELO, 2017; PEREIRA, 2016; REIS, 2014; RESZKA, 2015; RIBEIRO, 2015; SANTOS, 2018;
SCHIMITZ, 2018; SILVA, 2009; SILVA, 2015; VALÉRIO, 2018) salientam a importância da
formação do professor universitário para a integração de tecnologias digitais e metodologias ativas
ao curso de Pedagogia, vindo ao encontro dos pressupostos de Kenski (2014), que concebe o
professor como agente de inovações e mudança. Segundo os 16 estudos supracitados, nas aulas de
Pedagogia os estudantes utilizam mais caderno e menos smartphone e notebook, contrariando
premissas verificadas em Pacheco (2019) sobre aluno tecnológico.
Dos 17 trabalhos, nove (52,9%) (CARDOSO, 2015; LOPES, 2018; MELO, 2018;
MILLAN, 2016; PEREIRA, 2016; REIS, 2014; RESZKA, 2015; SILVA, 2009; SILVA, 2015)
sustentam que o professor é o personagem principal do que hoje se denomina “vida acadêmica
digital” (LOPES, 2018, p. 12) e necessita de formação para trabalhar com alunos da “Era Touchscreem” em sala de aula. Mas, como exercer um novo papel em um velho cenário, marcado pela
falta de infraestrutura tecnológica e de políticas de valorização do ensino na universidade, de
inovações no ensino da graduação e do trabalho docente? De que professor se fala, afinal, quando,
em universidades públicas brasileiras, ainda hoje, muitos professores de cursos de licenciatura, se
querem usar tecnologia digital em sala de aula, têm que carregar, aula a aula, Datashow e notebook
para a sala e providenciar tudo o mais, em termos de acessórios, configurações, acesso à Internet
etc., conforme apontado por Versuti e Lopes (2018)? E por falar em tecnologias na aula
universitária, é possível, hoje, considerar que a falta delas foi suprida pelo celular que os alunos
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levam para a sala de aula? Estaria, assim, resolvida a questão da falta de infraestrutura tecnológica
verificada nas salas de aula de universidades públicas brasileiras?
Sem pretender responder a essas questões, passa-se ao resultado da busca pelos termos
“tecnologias móveis”, “tecnologia móvel”, “Ensino Superior” e Pedagogia, que consiste em três
trabalhos (BERNARDO, 2015; CARVALHO, 2013; FERREIRA, 2015), todos afirmam que o uso
mais comum do smartphone é leitura de textos. Dos três, apenas um (FERREIRA, 2015) discute o
uso da tecnologia móvel em curso de Pedagogia. Nenhum desses se coaduna às premissas da
aprendizagem

móvel,

no

ponto

em

que

essas

pressupõem

mudanças

que

alteram,

significativamente, o trabalho pedagógico em sala de aula. Até porque, como dito acima, no Brasil,
hoje, é preciso situar o professor e o seu trabalho no contexto mais amplo das condições de
realização do mesmo, como sugerem Lopes e Fürkotter (2019), e estas, por sua vez, no atual
cenário em que se encontra a universidade pública brasileira.
CONCLUSÕES
Dados os limites deste trabalho, os resultados da revisão de literatura, embora sucintos,
apontam aspectos a serem investigados, como a relação entre o aluno do curso de Pedagogia e as
tecnologias móveis em sala de aula. Afinal, o que muda nesse curso, quando se considera que ele
hoje forma professores para ensinar crianças imersas na cultura digital? Indo além, se, por um lado,
o assunto sugere discutir inovação em sala de aula, ao incluir tecnologia móvel e ubiquidade, por
outro, demanda retomar velhas questões, quiçá dilemas, relativas às condições de trabalho e à
valorização docente. Nesse movimento, o novo e o velho coexistem, sem prescindir um do outro,
como duas faces de um mesmo prisma.
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Resumo
A revisão de literatura apresentada neste trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento,
que tem como objetivo geral investigar a aula em cursos de Pedagogia e construir uma taxonomia das
práticas de professores e de alunos em sala de aula, com enfoque na presença e na utilização das
tecnologias digitais e móveis e de metodologias ativas, inferindo concepções subjacentes. Compõe a
problemática a seguinte questão: mudanças sociais e culturais, que permitem vislumbrar a aprendizagem
sob novas perspectivas, afetam o ensino nos cursos de Pedagogia? Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
documental e de campo, desenvolvida com estudantes e professores formadores de instituições de
ensino superior privadas de Rio Verde, Goiás. A revisão foi realizada por meio de buscas ao Banco de
Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, por meio de
descritores, operador booleano e filtros específicos. Dos 27 trabalhos localizados na Educação, 17
investigam o tema em curso de Pedagogia. Desses, 16 têm em comum a defesa de que o professor é
indispensável para o uso de tecnologias ou metodologias ativas nas aulas. Inserindo-se os termos
“tecnologia móvel”, obteve-se um total de três trabalhos, sendo um relativo ao curso de Pedagogia. Em
geral, todos os estudos localizados apostam no professor e em sua formação, ao tratarem do uso de
tecnologias e/ou metodologias ativas em sala de aula, confirmando o pressuposto de que a adesão do
professor é fundamental a toda inovação que se pretenda na educação. Contudo, essa centralidade não
tem paralelo com a valorização desse profissional e de suas atividades de ensino em cursos superiores.
Conclui-se que a perspectiva de mudança em sala de aula deve dialogar com outras que veem o
professor como trabalhador, cuja ação está sujeita aos determinantes do contexto.
Palavras-chave: Tecnologias digitais e móveis; Metodologias ativas; Ensino Superior; Pedagogia.
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TICS E A MEDIAÇÃO DAS RELAÇÕES DE ENSINO:
COMPARTILHANDO UMA EXPERIÊNCIA NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA
Thiago Bernardo Cavassani – IFSP Rosebelly
Nunes Marques – LES/ESALQ-USP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Com os avanços tecnológicos evidenciados principalmente a partir de meados do século
XX, surgiram também novas possibilidades de acesso, manipulação e tratamento de um volume
cada vez maior de informações, facilmente acessíveis, criadas e comunicadas por meio da Internet.
A crescente virtualização da vida cotidiana afeta não apenas as formas como os sujeitos relacionase com suas atividades rotineiras no âmbito individual ou mesmo coletivo, mas antes representam
reorientações e novos condicionastes da própria estrutura com as quais as relações sociais estão
fundadas e são desenvolvidas na contemporaneidade. (CASTELLS, 1999; LEVY, 1999)
As TICs alteram também as formas socias de produção e socialização do conhecimento
humano e, para além disso, os mecanismos e seus próprios ambientes de produção (LEVY, 1999).
A escola como instituição histórica e social responsável pela difusão do conhecimento, local para a
ambientação cultural e formação dos indivíduos, vê-se também afetada diante da contínua
integração das TICs ao modo de vida cotidiano dos sujeitos e as demandas que se impõe a ela, em
especial diante da massiva presença das tecnologias da Web 2.0. As formas de ensinar e aprender
na atualidade demandam alterações em função das mudanças nos suportes, agentes e mecanismos
de produção e transmissão da informação e do conhecimento (KENSKI, 2012). Alterações estas que
trazem novas exigências, outros conhecimentos e implicações nas formas de atuação dos
professores enquanto responsáveis institucionais pelos processos de mediação na construção dos
conhecimentos dos estudantes no âmbito escolar. Neste sentido, a constituição de uma base de
conhecimentos para os professores atuarem com os instrumentos culturais das TICs configuram-se
um importante fator para a inserção crítica da escola numa configuração social em transformação,
tão quanto representa novas demandas para os cursos de formação de professores.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Apoiados nas ideias iniciais de Lee Shulman, Mishra e Koehler (2006) apresentaram um
modelo para compreender e orientar as ações formativas dos professores calcadas na interrelação
entre as dimensões tecnológicas, pedagógicas e dos conteúdos curriculares específicos nas
atividades docentes. A principal proposta desse quadro teórico é uma integração eficaz entre
tecnologia, conteúdo curricular/específico e processo de ensino-aprendizagem cujo objetivo é
permitir aos “educadores e pesquisadores prepararem professores que de fato utilizem de forma
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consciente a tecnologia, de acordo com a especificidade dos contextos educacionais” (ROSSIT;
OLIVEIRA, 2014, p. 5).
O modelo TPACK, segundo Misha e Koehler (2006) representa uma abordagem apropriada
não só para as atividades de ensino/aprendizagem, mas pode também ser encarada como uma “[...]
lente analítica para estudar o desenvolvimento do conhecimento dos professores sobre tecnologia
educacional” (p. 1041). Dessa forma, essa abordagem teórica lança luz sobre as relações complexas
que se estabelecem ao integrar o uso TICs aos conteúdos curriculares na formação e atividade
docente. Além dos conhecimentos pedagógicos e de conteúdo e suas formas de transformação do
conteúdo próprio para o ensino (PCK), já traçados pela perspectiva shulmaniana, neste modelo há
também a inserção do conhecimento tecnológico (TK) e das novas inter-relações decorrentes destas
três dimensões como formadoras da base do conhecimento docente na contemporaneidade. Dentre
estas, destacam-se (KOEHLER; MISHRA, 2009):
A) Conhecimento Tecnológico Pedagógico – TPK- é o conhecimento da existência,
composição e da potencialidade de várias tecnologias tal como elas são usadas em contextos de
ensino e aprendizagem, e, inversamente, conhecendo a forma como o ensino pode mudar como
resultado do uso de tecnologias específicas
B) Conhecimento Tecnológico de Conteúdo- TCK- é o conhecimento sobre a forma pela
qual tecnologia e conteúdo estão reciprocamente relacionados. Embora a tecnologia restrinja o tipo
de representação possível, tecnologias mais recentes frequentemente proporcionam novas e mais
variadas representações e também mais flexibilidade na navegação através destas representações.
C) Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo -TPACK - é a base de um bom
ensino com a tecnologia e requer uma compreensão da representação de conceitos usando
tecnologias; práticas pedagógicas que usam tecnologias de forma construtiva para ensinar o
conteúdo; conhecimento daquilo que faz um conceitos difícil ou fácil de aprender e como a
tecnologia pode ajudar a corrigir alguns dos problemas que os alunos enfrentam; conhecimento das
concepções prévias dos alunos e teorias da epistemologia; conhecimento a respeito de como as
tecnologias podem ser usadas para construir sobre o conhecimento existente para desenvolver novas
epistemologias ou fortalecer as antigas
Neste sentido, os professores necessitam apropriar-se das TICs para além da dimensão
meramente técnica, reconhecendo e aprimorando as potencialidades pedagógicas das tecnologias
(KENSKI, 2012) tão quanto as modificações e os desafios trazidos ao processo de ensino e
aprendizagem na integração da tecnologia. Esta perspectiva é abarcada pelo modelo TPACK,
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representando um quadro teórico capaz de fornecer subsídios para a compreensão da atuação e da
formação do professor na interface entre tecnologia, conteúdos específicos e os processos didáticopedagógico. Na perspectiva formativa adotada, as TICs são também reconhecidas e compreendidas
em suas dimensões sociais e políticas no contexto socio histórico atual, capaz de estimular e
fortalecer o papel do professor para inserção crítica dos estudantes neste novo cenário contextual
(KURTZ, 2015).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Compondo-se de um recorte de um estudo de doutoramento em andamento, apresentamos
neste trabalho um relato de experiência com as contribuições de uma atividade de integração de um
software online em uma prática de ensino na formação do professor de química. Esta experiência
ocorreu no âmbito da disciplina de Química e Desenvolvimento Sustentável, ministrada no segundo
semestre de 2018 ao curso de Licenciatura em Química do campus [INSTITUIÇÃO 1]. O tema
discutido nesta atividade foi a Pegada Ecológica, podendo ser compreendida como um instrumento
de avaliação dos efeitos antrópicos impostos ao meio ambiente considerando os diversos hábitos,
formas de consumo e estilos de vida e suas necessárias demandas de recursos naturaisi.
A atividade relatada desenvolveu-se inicialmente com a apresentação e discussão coletiva
dos indicadores da PE e de seus conceitos correlatos, a partir dos quais os licenciandos interagiram
com o recurso da web calculadora da PE (http://bit.ly/38LpzNO), seguido da análise dos resultados
disponíveis e do compartilhamento reflexivo com o grupo dos seus próprios resultados. Em seguida,
debateram coletivamente as principais métricas utilizadas neste cálculo, analisando os fatores
associados e aqueles não considerados, refletindo sobre as possibilidades de mudança nos modos de
vida vinculados a melhora dos índices de sustentabilidade.
A partir das atividades desenvolvidas e da análise do processo que decorreram da interação
entre os licenciandos e a software online, sistematizamos os resultados e as percepções que derivam
dos registros da observação participante deste processo adotando cunho descritivo-interpretativo
(YIN, 2005; MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010). Neste sentido, centralizamos o olhar na tentativa de
evidenciar as principais implicações para as relações de ensino desveladas neste processo, tão
quanto para o desenvolvimento dos conhecimentos profissionais dos licenciandos a partir das lentes
do modelo TPACK.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo de observação participante nesta experiência de interação com a ferramenta
digital permitiu inicialmente verificar importantes alterações na forma como a relação de ensino foi
estabelecida: os estudantes ativamente compararam os índices individuais com os resultados
regionais e globais disponibilizados pela plataforma, retornando ao software para alcançar novos
cenários de simulação; alterando os dados de entrada e comparando ativamente estes resultados
com outros softwares disponíveis na Web. Estes indícios sugerem importantes ações no sentido de
permitir a sedimentação dos conceitos curriculares trabalhados e, como também afirma Collins e
colab. (2018), nesta experiência mediada pelo software online, os estudantes foram estimulados a
interagir com os resultados quantitativos do fenômeno, articulando como o saber e a
conscientização das “consequências ambientais associadas com certos comportamentos de consumo
pode facilitar melhores escolhas e incentivar um maior comprometimento ao uso sustentável de
recursos (p. 1000)”.
Na atividade dialogada subsequente, os estudantes argumentaram sobre a possibilidade de
redução do consumo de alimentos de origem animal, a dificuldade associada a esta mudança de
hábito; compartilharam também os empecilhos para adesão de uma alimentação orgânica, em
especial sobre as disponibilidades destes alimentos, os custos associados e também a sua relação
com melhora da saúde geral. Neste aspecto, com o tema gerador da PE introduzido inicialmente
partir da interação com a ferramenta digital, diversos questionamentos e compreensões individuais
dos licenciandos sobre conceitos e temas importantes para aprendizagem da Química e do
desenvolvimento sustentável emergiram da ação dialogada no movimento de problematização sobre
as questões socioambientais. É importante ressaltar um fator importante para a dinâmica desta
atividade: o conhecimento de alguns estudantes sobre informações noticiadas nas mídias de massa
sobre o esgotamento das reservas naturais e de sua capacidade regenerativa contabilizado naquele
período. Assim, ao realizar o percurso analítico disponibilizado pela ferramenta digital e associá-los
criticamente aos conteúdos disponibilizados pelas mídias de massa, observamos os estudantes
vivenciarem uma experiência pedagógica contextualizada, vinculando efetivamente os momentos
de aprendizado formal às demandas assuntos calcados no cotidiano; ressignificando-os agora com o
olhar crítico necessário à formação integral do professor.
A utilização da ferramenta digital neste caso serviu a um propósito de mediação entre o
conceito científico historicamente construído e sua apropriação/internalização pelos estudantesprofessores, reconstruído na ação situacional e coletiva que pressupõe a interação entre as diversas
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fases da tecnologia digital e as atividades de raciocínio, reconhecimento e fornecimento de dados do
estudante-professor. A interação com a ferramenta propiciou, em nosso entendimento, o
fortalecimento da base de seus conhecimentos profissionais para além das habilidades necessárias
para a manipulação e aplicação do recurso (TK), propiciando novas formas de compreender o
conteúdo científico que agora vê-se condicionado às propriedades e a própria natureza da
ferramenta digital, construindo o conhecimento tecnológico de conteúdo dos licenciandos (TCK)
(GRAHAM, 2011). Vivenciando outras formas de organizar o próprio ensino (TPK) (MISHRA,
KOELHER, 2006), imbricado no uso da tecnologia digital como tema gerador, os estudantes
vivenciaram também uma nova experiência didática que pode refletir positivamente no
redimensionamento dos saberes da tradição pedagógica destes estudantes sobre o ensino
(GAUTHIER et al. 2006). Ações estas planejadas e efetivadas por meio de proposta didática com
importante parcela de seu desenvolvimento permeado por meio desta ferramenta digital,
condicionando relevantes aspectos do processo de ensino e aprendizagem, sem, entretanto, resumirse a utilização técnica da simulação. Ccontribuindo, assim, para formar o repertório de
conhecimentos base do TPACK dos licenciandos.
Mesmo com reduzido grau de interatividade quando comparado aos demais objetos de
aprendizagem, o software online da PE possui especificidade e poder comunicacional importante
para o desenvolvimento pedagógico (COLLINS et al., 2018), conjugando as formas de interação
mediada que possibilita a apropriação e a significação dos conceitos científicos, além de permitir a
reflexão crítica sobre as formas de organização e produção da sociedade. Nesta experiência
formativa observa-se, por fim, as possibilidades de construção dos conhecimentos profissionais do
professor na indissociável relação ciência-sociedade-ambiente pelas lentes e pressupostos da
sustentabilidade socioambiental indispensável para a formação integral do futuro professor.
CONCLUSÕES
Os resultados parciais aqui apresentados indicam a possibilidade de compreender novas
formas de organização do ensino mediado pelas TICs nos cursos de formação de professores de
Química, colaborando para a mitigar a tendência de reprodução das práticas escolares fossilizadas
decorrentes do espelhamento daquelas experiências vivenciadas no percurso de escolarização destes
licenciandos. Ao acrescentar novos elementos à formação dos licenciandos, tenciona-se a
percepção, a formação de ideias e a tomada de decisão dos docentes para práticas mais sensíveis às
necessidades atuais do ensino de ciência no âmbito escolar. Neste sentido, a integração das TICs
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superando as propostas tecnicista e utilitaristas, compreendendo a necessidade de formação crítica
dos professores para uso da tecnologia apresenta-se ainda como um desafio urgente. Permitir novas
experiências de integração das TICs na interface com o conhecimento pedagógico e de conteúdo
para além dos contornos de disciplinas específicas destinado ao ensino de tecnologias educacionais
- comum nos currículos dos cursos de licenciaturas - sugere indicar um caminho promissor para
apropriação e integração crítica das TICs e no desenvolvimento do TPACK dos futuros professores.
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Resumo
A inserção massiva das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nos mais diversos ramos da
sociedade contemporânea modifica inexoravelmente os modos de vida dos sujeitos e suas relações nos
mais variados âmbitos da convivência social contemporânea. A apropriação e uso destas tecnologias
pela escola, entretanto, ainda é conflituosa e engendra grandes debates e controvérsias no campo
educacional, com importantes implicações para a formação e principalmente para a atuação do
professor na atualidade. Neste contexto, compartilhamos no presente trabalho o recorte de um estudo
de doutoramento em andamento, composto de uma experiência formativa mediada pelo software
online Pegada Ecológica (PE) com licenciandos em Química de uma instituição pública paulista. A
partir do processo de observação participante desta atividade didática, realizamos um relato descritivointerpretativo dos registros e das percepções vivenciadas e partilhadas nesta experiência, focalizando a
identificação da construção dos conhecimentos profissionais docentes e os reflexos da integração da
tecnologia digital nas relações de ensino estabelecidas. Os resultados indicam a função mediadora da
PE entre os conceitos científicos historicamente construído e sua interação/apropriação pelos
licenciandos, possibilitando a emergência de diversos questionamentos e novas compreensões
individuais dos licenciandos sobre conceitos e temas importantes para aprendizagem da química e para
o (re)pensar as questões socioambientais relativas ao tema em trabalho. Além do desenvolvimento do
conhecimento tecnológico para uso da ferramenta digital, novas formas de organização do ensino e
apresentação dos conteúdos curriculares são evidenciadas, contribuindo para a formação da base de
conhecimentos dos professores na interface entre tecnologia, conteúdos específicos e concepções
didáticos-pedagógicas prévias do professor em formação. Concluímos indicando a necessidade de
oportunizar momentos formativos que transcenda as usuais práticas nas licenciaturas de aprender
isoladamente sobre tecnologia, inserindo-se na perspectiva de aprender também com as ferramentas
digitais, sugerindo este como caminho promissor para apropriação e integração crítica das TICs pelos
futuros professores.
Palavras-chave: Formação de Professores; TICs; TPACK; Pegada Ecológica.

Nota de fim
Conforme avaliam Cidin e Silva (2004), a PE considera a relação dos sujeitos, individual ou coletivamente com os
meios materiais; indicando quantitativamente as “áreas produtivas de terra e água necessárias para produzir os recursos
e assimilar os resíduos gerados” (p. 46). Ainda segundo os autores, a PE descreve a relação entre o consumo de
recursos decorrentes da atividade humana e a capacidade da natureza supri-la e ainda regenerar-se de seus efeitos,
oferecendo meios para avaliar a sustentabilidade global desse processo a longo prazo.
i
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TICS E ENSINO DE GEOGRAFIA: SABERES E FAZERES
DE PROFESSORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO
ESPÍRITO SANTO1
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Esse trabalho é parte da pesquisa do mestrado profissional em educação da UFES, em andamento sob a orientação do
Prof. Dr. Vilmar José Borges.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Atualmente vivemos um momento de grande avanço tecnológico nos mais diversos setores
da sociedade, tais como a indústria, saúde, agricultura, sistemas de informação e, em decorrência,
na educação.
Diante de tantas transformações propiciadas, principalmente pelos avanços tecnológicos,
tanto a escola quanto o professor se deparam com o emergente desafio que se configura na
necessidade de se adaptar para conviver com um aluno que vai deixando de viver em uma
sociedade analógica e partindo para uma sociedade cada vez mais digital. Nesse contexto,
destacamos as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), que são resultantes da união
entre informática e telecomunicação e que passaram a se inserir sistematicamente nos centros
metropolitanos, disseminando-se gradativamente entre as diferentes classes sociais, influenciando,
por consequência, as relações no espaço escolar.
Depreende-se, pois, que as TICs vêm ganhando cada vez mais importância, e
especificamente com relação à Geografia e seu ensino, ao se proporem estudar o espaço e as
relações de espacialidades, com vistas a contribuir com a formação da cidadania discente, esse
desafio de utilizar as TICs se faz ainda mais urgente e latente. Conforme bem salienta Almeida
(2003), o ensino e a aprendizagem em Geografia transformaram-se com o uso das mesmas.
No entanto, essas novidades digitais colocam aos professores um grande dilema, qual seja,
por um lado a certeza da necessidade de incorporar essas novas tecnologias de ensino ao seu dia-adia, e, por outro, a insegurança gerada pela falta de preparo ao utilizá-las. É nesse cenário que
situamos nossa pesquisa, que visa em última análise, “garimpar” e socializar narrativas de
experiências e vivências docentes, pautadas na utilização das TICs, no ensino de Geografia na
Educação Básica, em escolas da rede pública, no município de Cariacica-ES.
Nessa direção, o caminho metodológico eleito para a coleta de narrativas docentes se pautou
nos pressupostos da História Oral.
Segundo Bom Meihy,
História oral é um recurso moderno usado para a elaboração de documentos,
arquivamento e estudos referentes à vida social de pessoas. Ela é sempre uma história
do tempo presente e também conhecida por história viva. (...) a história oral se
apresenta como forma de captação de experiências de pessoas dispostas a falar sobre
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aspectos de sua vida mantendo um compromisso com o contexto social. (BOM
MEIHY,1996, p. 13)

Conforme salienta o referido autor, a história oral apresenta-se como um eficiente recurso de
pesquisa, ao possibilitar a elaboração de registros e documentar experiências, saberes e práticas de
pessoas, a respeito de suas vivências e concepções, de seus saberes e seus fazeres. Essa concepção
coaduna com a advertência de Delgado (2006), no sentido de que “... o passado espelhado no
presente reproduz através de narrativas, a dinâmica da vida pessoal em conexão com processos
coletivos” (p.15).
Mediante ao exposto, na busca por narrativas docentes que desvelem práticas relacionadas à
produção, reprodução e mobilização de diferentes saberes gestados na utilização das Tecnologias da
Informação e Comunicação como alternativa ao ensino de Geografia, encontramos respaldo e
acolhida em dois professores, atuantes na Educação Básica, em escolas públicas da rede estadual e
municipal de ensino de Cariacica-ES, que generosamente se dispuseram a compartilhar conosco
seus saberes e seus fazeres. Assim, foram nossos companheiros de diálogo os professores Fledson
Silva Faria, licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo; e Silas Ribeiro
dos Santos, licenciado em Geografia pela Universidade de Uberaba-MG, que concordaram com sua
identificação, não sendo, portanto, necessário recorrermos aos critérios de invisibilidade.
Vale ressaltar que, conforme mencionado anteriormente, nossos colaboradores atuam em
escolas da rede pública do ensino fundamental, no município de Cariacica-ES, situadas em áreas
periféricas, conforme narram,
...eu agradeço a oportunidade de participar de suas reflexões. Tenho, ao todo, quinze
anos de atuação docente na rede estadual do Espírito Santo, como professor de
Geografia. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Manoel Paschoal de Oliveira,
que fica no bairro Nova Canaã, em Cariacica, eu comecei a atuar em fevereiro desse
ano. É a primeira vez que eu trabalho nessa escola. Ela fica próxima a minha casa.
Conheço bem a realidade da escola, mas é a primeira vez que eu estou trabalhando.
(FARIA, 2019)
Eu me formei em 2013 na Universidade de Uberaba em Minas Gerais. Na docência,
estou atuando desde 2012, visto que comecei a dar aulas, quando ainda cursava o
quarto período. De lá para cá não parei de atuar na área. Atualmente, leciono na rede
estadual nas Escolas Ary Parreiras, Augusto Luciano e Zaíra Manhães de Andrade,
todas no município de Cariacica. (SANTOS, 2019)
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Apesar de possuírem experiências vivenciadas em diversos bairros e realidades da Região
Metropolitana de Vitória- ES ambos estão atuando em escolas públicas, situadas em regiões
periféricas de um município carente de condições de infraestrutura adequadas para o ensino público
de melhor qualidade.
TECNOLOGIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: PERSPECTIVAS, POSSIBILIDADES E
LIMITES...
Conforme já mencionado anteriormente, o uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) faz parte do cotidiano da geração atual, que se depara constantemente com o
acesso e um volume de informações bastante diferentes de décadas atrás. Portanto, cabe ao
professor auxiliar seus alunos, instrumentalizando-os a filtrá-las, colaborando no recebimento e
detalhamento dessas informações. Essa percepção fica evidenciada na narrativa de nosso
colaborador:
Na Geografia falamos que vivemos em constante transformação, e que temos que nos
adaptar as tecnologias. Hoje em dia trabalhamos com uma geração que é totalmente
diferente da geração de estudantes das décadas de 80 e 90. A geração de hoje está
mais antenada, e com muitas informações. (SANTOS, 2019).

Nesse contexto os profissionais de educação necessitam estar em constante busca de
atualização e novas formações. O educador atualizado e em formação ininterrupta se torna um
facilitador e não apenas um transmissor de informações. Assim, a proposta de utilização das TICs
como alternativa ao ensino de Geografia requer a necessária busca por uma formação continuada do
professor, o que permitirá uma maior variação de técnicas e práticas pedagógicas. No entanto,
conforme bem salientam Borges e Bitte (2018), essa busca pela formação continuada deve ser
inerente ao exercício da profissão, visto que permeia todo o processo identitário docente,
O processo identitário docente é uma construção permanente, permeada pelos diversos
saberes com os quais o professor se relaciona no seu cotidiano. A atividade docente e,
por conseguinte, a construção da identidade docente exige uma formação contínua e
esse processo de formação não pode ser considerado e efetivado apenas por cursos
formais, mas deve ser visto em toda a sua complexidade. (2018, p.34)

A profissão docente é uma construção cotidiana e o docente não deve deixar de estudar.
Essa constatação fica, também, bastante evidenciada na própria política educacional brasileira,
expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº. 9.394/96, como também no

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1113

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Plano Nacional de Educação, que asseveram que o professor, no exercício de sua função, deve estar
constantemente buscando melhorar suas práticas, evitando se tornar ultrapassado em sua atividade.
Não obstante tais constatações, inúmeras dificuldades são impostas para aqueles
profissionais que desejam e buscam por esta tão decantada e necessária atualização. Apenas sua
disponibilidade de querer melhorar a sua prática, em muitos casos, não é o suficiente para que isso
ocorra. Portanto, justifica-se voltar nossos olhares para a internalidade do processo educativo, para
o professor, seus saberes e seus fazeres.
DESVELANDO SABERES E FAZERES: RELATOS E EXPERIÊNCIAS DOCENTES
De acordo com Nogueira (2007), é necessário desenvolver análise e reflexões sobre os
processos de formação em serviço dos professores, considerando-os como sujeitos edificadores e
elaboradores de sentido ao longo do processo de sua própria formação. É nesse cenário que se
inserem nossas reflexões no campo da pesquisa educacional, especialmente no que diz respeito ao
campo do ensino de Geografia, visando instigar e contribuir com novas reflexões que possam
acrescentar ao tema algumas possibilidades e alternativas.
Segundo Andrade et al. (2016, p. 608) utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs), como alternativa de ensino que auxilie o aluno na compreensão de sua realidade é um
grande passo para que o mesmo possa entender o espaço geográfico de forma criativa e prazerosa.
Essa percepção tem sido compartilhada e implementada pelo nosso colaborador, conforme sua
narrativa,
Hoje não tem como você trabalhar com adolescentes na educação sem usar a
tecnologia. Se você proibi-los de usar, eles irão usar celulares, Smartphones que eles
têm. E a maioria tem. Mesmo em bairros mais periféricos, mais carentes... Se você
proibir, eles serão usados de qualquer forma. Então, vejo como importante usar como
ferramenta didática, visto que é melhor você controlar o uso, do que deixá-los usarem
de qualquer forma. É importante e necessário, uma vez que a geração hoje não vive
sem tecnologia, logo, a gente tem que usar como ferramenta. (FARIA, 2019)

Especificamente, no que se refere ao ensino de Geografia, percebemos que se “abre” uma
janela de oportunidades para serem exploradas pelos docentes, conforme bem explicita Farias, ao
narrar uma experiência de ensino implementada em sala de aula,
Vou pegar, o exemplo, do Minigeocraft [GAME], que foi uma experiência de ensino
bastante exitosa. O planejamento começou com a ajuda dos alunos. Meu filho que era
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aluno da escola e, também, meu aluno, juntamente com um outro coleguinha dele, que
gostavam do jogo, me propuseram trabalhar com esse jogo. Para tanto, me deram,
inclusive dicas sobre conteúdos de Geografia que poderiam ser trabalhados no mesmo.
Eu não conhecia o jogo, e o que eu conhecia tinha até um pouco de aversão, porque eu
via meu filho jogando em casa e não enxergava nada de positivo. Então ele,
juntamente com o colega me convenceram a bolar a eletiva. Nas eletivas, que eram
aulas alternativas, a gente trabalhava coordenadas geográficas, latitude, longitude e
biomas dentro da Geografia. Eu fiz uma parceria com o professor de matemática, que
já conhecia o jogo e tinha uma afinidade muito grande com o uso de Tics, visto que
usa as mesmas em sala de aula com muita freqüência. Com o jogo pode trabalhar
plano cartesiano, X e Y... A experiência com o jogo foi muito legal. Tivemos
problemas de alguns alunos pararem e irem migrando para outro jogo, mas a gente
conseguiu desenvolver os conteúdos. Então eu posso dizer, ao comparar o fato de já
ter a experiência de ter trabalhado o mesmo conteúdo sem Tics, sem dúvida alguma,
que o aprendizado foi muito maior. (FARIA, 2019)

O professor deverá saber como relacionar os conceitos geográficos abordados durante as
aulas, com os saberes dos alunos acerca da tecnologia utilizada como recurso de ensino. Nessa
direção, a narrativa de nossos colaboradores é bastante elucidativa,
No planejamento eu posso incluir a participação dos alunos como auxiliares no
desenvolvimento das atividades em sala de aula. Por exemplo, conforme te relatei
anteriormente, as atividades propostas com o uso do jogo, começaram com os alunos.
Inclusive, foi feito todo o percurso com o apoio dos mesmos, como se fossem meus
“monitores”. Essa estratégia, foi muito bem aceita por todos os alunos que entraram na
disciplina. Eles já tinham certa afinidade com o jogo. Então muitas vezes eles traziam
possibilidades de ensinar Geografia e Matemática dentro do jogo. Inclusive na
culminância no final do semestre, eles montaram uma aula explicando o conteúdo de
Geografia através do game. (FARIA, 2019)
Quando utilizamos as Tics, o aluno fica mais focado, desperta o interesse, mesmo
aquele aluno desinteressado pelos estudos, encosta do lado de outro com curiosidade,
existe uma troca de conhecimento, e um vai auxiliando o outro, já que a tecnologia
faz parte da vida deles, percebo que a aula rende mais com eles sendo mais ativos na
construção do conhecimento. (SANTOS, 2019)

Outro aspecto bastante evidenciado nas narrativas de nossos colaboradores se relaciona com
as dificuldades impostas pela realidade de diversas escolas, que apesar de não impedir, exige dos
docentes um enfrentamento desses obstáculos;
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Minha realidade na escola hoje é marcada pela falta de internet ou de uma internet
boa. Eu trabalho em duas escolas: em uma, a internet não é suficiente, às vezes, nem
para o trabalho da secretaria. Aí, quando você abre essa internet com os alunos, que
inclusive é uma proposta defendida pelo próprio secretário Estadual de Educação: a de
usar a wi-fi para os alunos e até o próprio smartphone dentro da escola. Mas internets
das escolas, em geral, são de baixa qualidade, muito baixo, muito baixa velocidade.
Outro obstáculo se refere aos laboratórios de informática. Muitas escolas estão com os
laboratórios de informática defasados. Então você planeja e acaba tendo que substituir
replanejar. Você acaba ficando com planejamento prejudicado... Isso não significa que
você não queira utilizar, mas algumas vezes não dá para fazer, a gente às vezes acaba
dentro da adaptação, sendo às vezes Camaleão e se adaptar. (FARIA, 2019)

Não obstante os obstáculos sinalizados depreende-se, pelas narrativas de nossos
entrevistados, que a formação e a atuação de um novo perfil de professor, que utilize a TICs como
um caminho metodológico para o ensino, exige que alguns docentes tenham uma disposição para
quebrar paradigmas e preconceitos enraizados em suas práticas,
Com certeza, aqueles professores que já trabalham 20, 30 anos, passam por
dificuldades em se adaptar até mesmo em sua vida. Por isso precisam se arriscar
também na escola. Eles precisam botar a cara, botar para valer, não só ficar naquela
coisa: não vou mexer, porque não sei. Os alunos dele hoje são de outro perfil
comparado aos de 20, 10 anos atrás. (SANTOS, 2019).

Nessa direção, apontamos que alternativas como as TICs aplicadas à educação, têm como
premissa dinamizar o processo de ensinar e aprender. No entanto, é consenso também, que a
efetivação desse processo depende claramente de esforços e buscas pela utilização das TICs de
forma adequada, para que o professor se torne um mediador e facilitador, além de estar em
constante avanço em sua prática diária.
CONCLUSÕES
As narrativas docentes e as reflexões aqui encetadas possibilitaram detectar, nas concepções
dos professores colaboradores, que categorias relacionadas ao ensino de Geografia, podem ser
exploradas de forma mais atraente e significativa para seus alunos, utilizando como alternativa de
ensino as TICs.
As narrativas de nossos colaboradores nos dão pistas e sinais de que saberes e fazeres
docentes, estão sendo gestados, adaptados e (re)construídas no cotidiano da sala de aula, tendo
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como eixo principal a utilização das novas tecnologias. Sinalizam, também, para a possibilidade e
potencialidade do uso das mesmo como recurso para o ensino da Geografia.
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Resumo
As tecnologias de informação e comunicação (TICs) fazem parte do cotidiano de vida da grande maioria
dos jovens estudantes da Educação Básica, tornando-se, portanto, potentes possibilidades para o processo
de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva socializar reflexões acerca de saberes e
fazeres de professores de Geografia, atuantes em escolas públicas do município de Cariacica-ES, na busca
pela incorporação das TICs como alternativa para o ensino. Para tanto, apoiado na história oral temática
(BOM MEIHY, 1996), buscou-se narrativas de dois professores atuantes na Educação Básica das redes
pública municipal e estadual de ensino no município de Cariacica-ES, dando visibilidade a praticas
implementadas no cotidiano da sala de aula, bem como aos truques e estratagemas utilizados por tais
profissionais para contornarem as dificuldades e obstáculos encontrados. A pesquisa revela que, para além
das dificuldades impostas pela realidade da escola pública, em nosso estado e país, as TICs fazem parte do
cotidiano de vida social e escolar da grande maioria dos estudantes, apresentando-se com potencial
necessidade de inclusão social. Nesse sentido, sem a pretensão de esgotar as possibilidades de utilização e
adequação das como auxiliares ao ensino de Geografia e de suas contribuições para o processo de ensino
aprendizagem, a pesquisa sinaliza, também, para a necessidade de mapear saberes e práticas de ensino de
Geografia que envolvam as TICs, no intuito de subsidiar outros saberes e, também novos fazeres, visto que,
não obstante os limites impostos pela carência de infraestrutura adequada, diversos docentes já se
apropriaram de tal alternativa de ensino, implementando-as em suas práticas de docentes, com êxito na
melhoria da qualidade do ensino.
Palavras- Chave: TICs; Saberes e fazeres docentes; Ensino de Geografia; Prática docente.
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INTRODUÇÃO
Fundamentando-se do preceito de que o globalismo virtual e as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) estão presentes na sociedade moderna com os dispositivos móveis e, nas
escolas, com os laboratórios de informática e outros recursos acessíveis aos alunos, é natural que
elas sejam incorporadas à prática pedagógica.
Quando se trata da relação entre TICs e Educação, não podemos fazer ingênuas associações
entre tecnologia e aprendizado ou entre a difusão de informações e o conhecimento. Não dá para
negar a presença constante das tecnologias no cotidiano de uma forma praticamente desenfreada e,
lamentavelmente, quando isso se dá sem controle e sem mediação, o que pode ocorrer é exatamente
o contrário.
Diante desse cenário, este estudo teve como objetivo analisar o uso de TICs em sala de aula
para a construção de conhecimentos, ampliando o protagonismo dos alunos. Tomou-se como foco
os estudantes na Educação Profissional e Tecnológica, em um curso Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio. Os objetivos específicos foram: analisar o uso de tecnologias nas aulas
de cursos técnicos; averiguar de que modo esse uso contribui para a aprendizagem em disciplinas
técnicas; avaliar a posição dos estudantes acerca dessa proposta metodológica.
Considerando-se o desejo de tornar o uso das tecnologias um atrativo para contribuir com o
processo de ensino aprendizagem de alunos dos cursos técnicos, surgiram algumas questões: Como
manter a atenção no conteúdo? Como motivar os educandos a participar das aulas, uma vez que
eles, durante as atividades de laboratório, costumam navegar em redes sociais, entretenimento,
jogos, entre outros sites, sem articular as tecnologias com a construção do conhecimento?
O estudo foi realizado em uma atividade de intervenção, no período de março a abril de
2019, na disciplina de Programação para Web I com 29 alunos. A referida disciplina é ofertada no
sétimo semestre do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. A instituição
ofertante faz parte da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e está localizada em
Santa Catarina, sendo que o campus específico fica no oeste do estado. A seleção dos sujeitos da
pesquisa levou em conta dois fatores: o primeiro foi o perfil etário e de formação escolar dos
estudantes, aderente a esta proposta; o segundo foi o fato de a pesquisadora atuar como docente
junto à turma e sentir o desejo tanto de ampliar o conhecimento acerca dos aspectos aqui analisados,
quanto de qualificar a prática docente, tomando como ponto de partida os o conhecimento prévio
dos estudantes. Tratou-se, dessa forma, de um estudo de abordagem qualitativa (MINAYO, 2002, p.
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24), com o emprego da pesquisa-ação, escolha metodológica que, segundo Gil (2008, p. 31,)
caracteriza-se “[...] pelo envolvimento do pesquisador e dos pesquisados no processo de pesquisa”.
Em seguida à intervenção pedagógica, foi aplicado um questionário aos 29 estudantes da turma para
avaliação das ações desenvolvidas e levantamento de dados acerca do uso das tecnologias como
recurso metodológico para as aulas de um curso técnico, na perspectiva dos estudantes.
PROTAGONISMO DISCENTE NOS CURSOS TÉCNICOS: UTILIZANDO AS TICS A FAVOR
DAS AULAS
Na perspectiva da inserção de novas metodologias de ensino aprendizagem, Durães e
Carvalho (2008) consideram prioritário que as TICs sejam inseridas nas salas de aula com objetivos
claros. Isto deve ser feito de tal forma que o docente e os educandos tenham um aproveitamento
direto. Assim, é importante que a atividade planejada tenha um objetivo, e que o diferencial da
execução não esteja na tecnologia em si, mas sim “na capacidade de contextualização que o
professor terá. Debates, textos, painéis, atividades extraclasse e outras atividades podem ser
utilizados como meios e instrumentos de aprendizagem a partir de um determinado recurso.”
(DURÃES; CARVALHO, 2008, p. 9).
Os mesmos autores acreditam que, para utilizar as TICs de forma integral na sala de aula, é
indispensável promover interatividade através do diálogo entre todos os sujeitos envolvidos
(professor, aluno e tecnologia). Afirmam que todas as interações são primordiais para o
desenvolvimento do conhecimento coletivo dos indivíduos. Nesse sentido, o educando passa a ser
um agente ativo na aprendizagem, junto ao educador, deixando de ser um sujeito passivo. Klinberg
(1972 apud ARAUJO, 2010, p. 493) defende que o desafio “não está relacionado ao como ensinar,
mas ao como ensinando e aprendendo produzir efeitos formadores da personalidade, processos da
instrução e de educação que conduzam a humanidade a sua emancipação”.
Trazendo essa realidade para o contexto desta pesquisa, é preciso detalhar as especificidades
que constituem a Educação Profissional e Tecnológica. Araujo (2010) afirma que ela possui
particularmente um saber:
o conteúdo capaz de instrumentalizar o exercício profissional e a formação do docente da
educação profissional deve garantir a articulação dos saberes técnicos específicos de cada área aos
saberes didáticos e aos saberes próprios de uma atitude de pesquisa. (ARAUJO, 2010, p. 486).
Dessa forma, o Ensino Médio Integrado tem quebrado paradigmas, que têm perdurado pela
história da educação profissional brasileira, pautada na visão dualista, na qual, de um lado está o
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ensino médio e de outro o profissionalizante. Enseja-se ultrapassar essa dicotomia que, segundo
Ciavatta e Ramos (2011, p. 28), é expressada durante a história, pela separação entre a educação
geral, para a preparação para o ensino superior, e para a preparação instantânea para o trabalho.
Espera-se que as mudanças curriculares se articulem também com as práticas pedagógicas e
atitudes dos docentes diante do ato de ensinar, de planejar suas ações didáticas sobre sua teoriaprática, na qual essas transformações resultam em interações entre os atores envolvidos e a
realidade que os cercam (ARAUJO, 2010).
Nessa perspectiva, todas as atividades da intervenção pedagógica aqui descritas tiveram
como propósito assegurar a atuação dos estudantes na construção dos conhecimentos. Por isso, já
no primeiro encontro (12/03), foram apresentados o plano de aulas e os objetivos dos trabalhos a
serem desenvolvidos nesse período. Assim, deu-se início os trabalhos, com o objetivo de
compreender os padrões utilizados para o desenvolvimento de sites para internet e utilizar técnicas e
boas práticas de design. A metodologia da atividade foi expositiva e prática, realizada por meio de
apresentação de slides e acompanhamento de exercício durante a explicação, de modo a aprender
fazendo, a criação de um design de um site junto com a professora.
No segundo encontro (19/03), foi apresentado sobre os padrões de cores aplicados no
design de sites, com o objetivo de escolher as mais eficientes e confortáveis para um site de acordo
com o público-alvo e com os objetivos do próprio conteúdo. Como estratégias metodológicas da
aula, foi realizada apresentação de infográfico e feitas explicações das experiências práticas da
professora durante seu período de trabalho enquanto empresária e desenvolvedora de sites. Foram
disponibilizados no Sistema Acadêmico (SIGAA) slides, infográfico de psicologia das cores, bem
como um livro de padrões de cores.
Para fixar o conteúdo, os alunos foram distribuídos em grupos de até oito pessoas e, para
cada grupo, foi dada uma cor. O trabalho prático foi encontrar marcas (logotipos) e designs de sites
com a cor e padrões de cor solicitados pela professora. Após as pesquisas, foram apresentados os
resultados, em forma de seminário.
No terceiro encontro (26/03), foi apresentada a ancoragem de sites, que consiste em uma
técnica para o site não abrir outras páginas e sim um link como uma âncora nele mesmo. Essa é
uma técnica inovadora que as empresas de desenvolvimento para internet têm optado para dar
enfoque na informação. As atividades desenvolvidas nesta aula tiveram como objetivos incentivar o
aluno a inovar e buscar outras formas de identificar como uma página pode ser construída, desde
sua caracterização até sua publicação; e utilizar técnicas e boas práticas de design. Dessa forma, foi
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proposto o trabalho de avaliação, a ser realizado em dupla, no qual os alunos desenvolveram um
site com a técnica de ancoragem com tema livre, aplicando os conceitos de padrões de design e
psicologia de cores estudados em aula.
As questões trabalhadas no quarto encontro (02/04) foram desenvolvidas a partir das
sugestões dos próprios estudantes. Eles se propuseram a apresentar, em forma de seminário, os sites
criados em pequenos grupos, na aula anterior e a fim de complementar os dados da pesquisa que
embasa este trabalho, após o término das atividades de intervenção, foi realizada uma coleta de
dados com os 29 alunos da turma.
Dos sites desenvolvidos pelos alunos, observou-se que eles escolheram temas bem
diversificados de sites. Os temas envolveram filmes, séries, jogos, bandas favoritas, desenhos,
teoria musical, sites de informações sobre plantas, países e um blog da turma que está se formando.
Assim, analisando os sites desenvolvidos, ficou claro que eles conseguiram empregar os
conhecimentos adquiridos ao longo dessas aulas. Desde os padrões de desenvolvimento de sites
para internet, utilizando as técnicas com boas práticas de design; utilizaram os conhecimentos de
psicologias das cores e observando os códigos-fonte, a técnica de ancoragem funcionou em todos os
sites dos alunos. Após o término do seminário, foi realizada a pesquisa com os alunos. O
questionário foi composto por perguntas apresentadas em escalas ordinais do tipo Likert e, ao final
de cada item, foi aberto espaço para respostas descritivas.
Dentre as questões algumas respostas se destacaram referente as atividades realizadas, no
geral, para as perguntas em escalas ordinais em média 50% dos educandos analisaram que seu
conhecimento melhorou de forma excelente com relação aos conteúdos; 30% melhorou de forma
ótima; e 10% analisaram que o conhecimento foi suficiente. Nenhum estudante indicou as opções
fraco ou não [o conteúdo não melhorou seu conhecimento sobre o tema].
Das questões abertas, as respostas dos alunos variaram conforme o assunto abordado, no
geral, a análise das respostas indicou o desejo dos estudantes por atividades que sejam práticas,
permitindo a elaboração de produtos, a partir dos conceitos estudados. Algumas opiniões dos alunos
sobre as aulas: “As aulas são baseadas em fazer o site, botar a mão na massa, e é dessa forma que eu
mais aprendo, então está sendo ótimo” (A5); “A atividade prática. Nada me ajuda melhor com
programação do que pôr a mão na massa” (A12); “A prática, onde escolhemos um assunto e
fizemos nossa própria página do zero” (A18); “A busca por logo de empresas para ver como as
combinações são feitas” (A6); “O trabalho de busca desses padrões nas empresas de Chapecó, na
nossa realidade” (A29); “acredito que é uma atividade válida para visualizarmos as escolhas das
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cores das logomarcas e trazer para a realidade da nossa cidade foi MUITO IMPORTANTE, o
trabalho ficou mais claro, que o exercício não foi só mais um exercício de sala de aula.” (A27 grifos na resposta do estudante); “Aulas muito empolgantes, às vezes nem saíamos para os
intervalos para ficar fazendo o site. Chegava em casa e continuava o trabalho” (A2); “A professora
é muito empolgada e incentiva muito a turma, por causa da experiência deve ir com calma no
código, às vezes os alunos se perdem” (A5); “Uma excelente estratégia de avaliação! As aulas
prendem nossa a atenção, as vezes nem percebemos que estamos no laboratório de informática,
esquecemos de checar e-mails, de ver o face, o insta, porque não dá tempo! (A15).
Dessa forma, os estudantes do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
conseguiram expressar suas opiniões com relação às estratégias diferenciadas da professora
utilizando TICs como ferramenta de ensino aprendizagem identificando os fatores determinantes no
processo o aprender fazendo, o trabalho em equipe e o estímulo em realizar atividades relevantes
para sua realidade. Importante também destacar o entusiasmo constante do educador em apresentar
novos conhecimentos, em como aprender novas tecnologias, não somente seguindo as estabelecidas
no processo contínuo da disciplina. Torna-se, assim, as ações pedagógicas como um laboratório de
desenvolvimento do aprender, e não somente um processo de desenvolver uma competência
planejada.
CONCLUSÕES
Este estudo teve como objetivo analisar o uso de tecnologias em sala de aula para a
construção de conhecimentos, ampliando o protagonismo dos alunos. A intervenção pedagógica e a
coleta de dados foram realizadas com os estudantes da Educação Profissional e Tecnológica do
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.
O desenvolvimento das atividades em sala de aula, bem como a análise dos questionários
respondidos pelos estudantes permitem demonstrar que, quando efetivamente engajadas às
propostas pedagógicas, as TICs podem contribuir de forma efetiva com o processo ensino
aprendizagem. Ainda, é importante ressaltar que, dos 29 alunos, 27 citaram as aulas práticas como
as mais importantes para o seu aprendizado, independente do conteúdo abordado. Quanto à
atividade de conteúdo de design de sites, os estudantes apontam que esse conteúdo foi muito
importante em relação à parte prática. Quanto à atividade de padrões de design, constataram que o
conteúdo foi interessante, pois a partir de observações da sua realidade, conseguiram aplicar os
conhecimentos que aprenderam em sala de aula.
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Pode-se notar que a turma participou ativamente de todas as atividades e que o objetivo de
motivar o educando a produzir o site (foco do processo no período de desenvolvimento da
intervenção pedagógica), partindo de um conteúdo/tema que eles escolhessem, foi atingido.
Também pode-se verificar que as diferentes estratégias utilizadas foram adequadas. Porém, ficou
claro que o tempo destinado a cada atividade pode ser mais bem dimensionado. Nesse sentido, o
docente pode apresentar o conteúdo com calma, aumentando o tempo das aulas expositivas e
práticas.
Analisando a prática e os resultados obtidos do fazer e ações necessárias de docente, na
realidade em questão para transformações de contexto e incluindo educando no processo de
construção do conhecimento, identificou-se alguns desafios: planejar as aulas com objetivos claros;
apresentar aos alunos o planejamento das aulas; buscar formas de inovar as práticas pedagógicas,
utilizando como ferramenta as TICs; aulas dialogadas; integrar o conteúdo das aulas utilizando
como ferramenta as TICs; fazer do aluno o principal ator de seu trabalho, tornando-o protagonista
do próprio aprendizado; dar a oportunidade aos alunos de se juntarem em grupos por afinidade; dar
a oportunidade dos alunos escolher os temas de projetos de seu interesse para que possa ter
significado; dar oportunidade ao aluno expressar opinião sobre o processo de ensino aplicado na
disciplina.
Após essa experiência, percebe-se que a prática docente, a organização, o planejamento das
aulas e o pensar no fazer docente são de extrema importância para apoiar as aulas, para pensar em
novas estratégias metodológicas melhorando o processo de ensino aprendizagem. Ainda, fica claro
que as TICs devem ser utilizadas como uma ferramenta de suporte às aulas, contribuindo com a
implementação de atividades práticas ao longo do processo. Assim, os resultados mostram que, com
estratégias diferenciadas, os docentes podem manter a atenção dos alunos para participarem
ativamente das aulas, contribuindo para que, juntos, sejam parceiros na construção de seus
conhecimentos.
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Resumo
Este trabalho busca identificar os desafios que as tecnologias da informação e comunicação (TICs) têm
imposto ao cotidiano da docência, tomando como foco os estudantes da Educação Profissional e
Tecnológica, em um Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Considerando-se o
desejo de tornar o uso das tecnologias um atrativo para contribuir com o processo de ensino
aprendizagem de alunos dos cursos técnicos, surgiram algumas questões: Como manter a atenção no
conteúdo? Como motivar os educandos a participar das aulas, uma vez que eles, durante as atividades
de laboratório, costumam navegar em redes sociais, entretenimento, jogos, entre outros sites, sem
articular as tecnologias com a construção do conhecimento? Que contribuíram para gerar os objetivos
específicos: analisar o uso de tecnologias nas aulas de cursos técnicos; averiguar de que modo esse uso
contribui para a aprendizagem em disciplinas técnicas; avaliar a posição dos estudantes acerca dessa
proposta metodológica. Tratou-se de um estudo de abordagem qualitativa, com o emprego da
pesquisa-ação, na qual foi realizada uma atividade de intervenção e, em seguida, aplicado um
questionário como instrumento complementar de coleta de dados. Com base nessa experiência, foi
possível identificar os seguintes desafios docentes: buscar formas de inovar as práticas pedagógicas,
utilizando como ferramenta as TICs; ministrar aulas dialogadas; dar a oportunidade dos alunos escolher
os temas de projetos de seu interesse; dar oportunidade ao aluno expressar opinião sobre o processo de
ensino e tornar o aluno protagonista do próprio aprendizado. Os resultados mostram que, com
estratégias diferenciadas, os docentes podem manter a atenção dos alunos para participarem ativamente
das aulas, contribuindo para que, juntos, sejam parceiros na construção de seus conhecimentos.
Palavras-chave: Tecnologias educacionais; Ensino Médio Integrado; Prática docente; Protagonismo
discente.
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INTRODUÇÃO
A promoção da utilização de metodologias de aprendizagem incrementadas com tecnologia,
como estudos dirigidos interativos digitais, ou em abordagens híbridas de ensino (BRANDT et al.,
2010), favorece o desenvolvimento de aprendizes autônomos, engajados em aprendizagem criativa,
e é uma área chave para os professores de ensino superior, oportunizando aos discentes o uso de
ferramentas online amigáveis que proporcionem interação, auto testagem e correção em tempo real,
o que tem se mostrado benéfico pelo engajamento ativo de uma variedade de estudantes, em
abordagem que possibilita que o aprendente siga uma estrutura clara e que assimile os conceitos no
seu próprio passo (NICHOL, 2007), abrangendo diversa faixa de estilos de aprendizagem e
habilidades.
No oferecimento de percursos formativos que proponham aos estudantes fazeres adicionais à
simples oitiva é que se estabelecem práticas em que ocorrem a aprendizagem ativa (RYAN;
MARTENS, 1989), potencializando seu tempo de estudo, tornando-os sujeitos das atividades
educacionais em diálogos com professor e seus pares, participando do processo pedagógico em
atividades cognitivas que podem ser criativas, e desenvolvendo habilidades de solução de
problemas. Metodologias ativas são caminhos para avançar mais no conhecimento profundo, nas
competências socioemocionais e em novas práticas (MORAN, 2018). Identificar as ferramentas
tecnológicas de ensino e aprendizagem que possam ir a encontro desses requisitos essenciais é um
dos desafios dos docentes. A tecnologia sempre teve o potencial de possibilitar aprendizagem em
uma miríade de formas criativas. Uma ferramenta situada nesse espaço educacional, que permite
que usuários docentes criem objetos de aprendizagem interativos personalizados, é o H5P, gratuito,
aberto, e não requer nenhuma expertise técnica específica para seu uso, podendo ser compartilhado
e reutilizado interativamente em formato HTML5, eliminando a necessidade de grandes pacotes
SCORM e de conteúdo Flash no Moodle (REKHARI; SINNAYAH, 2018). As modalidades de
apresentação de conteúdos disponíveis no H5P são fáceis de dominar e adotar, e exercícios do tipo
arrastar e soltar, ou preencher as lacunas, por exemplo, podem ser combinados na construção de
atividades de aprendizagem interativas mais complexas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Uma variedade de atividades foi desenvolvida para facilitar o aprendizado ativo híbrido,
incluindo quizzes de verificação de conhecimentos, vídeos interativos, gifs animadas, locais de
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interesse e pop-ups com informações adicionais e de referência, lacunas a preencher e atividades de
arrastar e soltar. Alguns princípios de design podem ser considerados pelos autores quando do
desenvolvimento de atividades de aprendizagem ativa interativas online, como o gerenciamento da
carga cognitiva, a maximização do engajamento, por meio da apresentação de informações
utilizando métodos e modalidades variadas, o que reduz a distração, a divisão dos conteúdos em
trechos palatáveis não muito longos, e a verificação automática com retorno pedagógico (WILKIE
et al., 2018).
A Teoria da Carga Cognitiva (SWELLER, 2011) postula que a memória é composta de três
componentes, a saber: Memória Sensorial, Memória de Trabalho e Memória de Longo Prazo.
Segundo a pesquisa de Sweller (op. cit.), a informação do ambiente é adquirida pela Memória
Sensorial, e pode ser temporariamente armazenada ou processada na Memória de Trabalho,
requisito para a codificação da informação na Memória de Longo Prazo. Ocorre que a Memória de
Trabalho conta com capacidade limitada, portanto, a mente humana é seletiva acerca de que
informações advindas da Memória Sensorial serão consideradas aptas para incorporação. Fazer com
que a informação adentre a Memória de Longo Prazo requer repetições e significa que informação
processada deve ter alguma relação a alguma informação armazenada previamente no cérebro. O
espaço na Memória de Trabalho só é liberado quando os dados são transferidos para a Memória de
Longo Prazo. Portanto, quanto mais a área do cérebro onde a informação está é forçada, mais difícil
será para reter e processar informação (MULDER, 2017; WILKIE, 2018).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tratou-se de um estudo qualitativo, transversal e analítico que objetivou oferecer, em
diversos cursos universitários, percursos formativos construídos em uma ferramenta de autoria que
possibilita ao docente o oferecimento de conteúdo interativo diversificado, assim como a percepção
do discente quanto ao formato oferecido e a opção didático-pedagógica adotada pelos responsáveis
pelas disciplinas. Considerando as recomendações de Wilkie et al. (2018) alguns aspectos foram
observados quando da elaboração de atividades interativas online, como Destaques e Locais de
interesse; Métodos de apresentação e adequação de modalidade, com a inserção de recursos como
Podcast, vídeos ou iconográficos; Seleção da informação a ser apresentada; Segmentação do
conteúdo, permitindo ao aprendiz o desenvolvimento de seu conhecimento com pontos regulares de
sucesso e de referência, considerando o volume e tipos de recursos oferecidos; Interatividade, neste
ponto, a escolha da aplicação foi preponderante, já que o H5P dispõe de ferramentas que podem
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facilitar a criação de conteúdo interativo, incorporando áreas de interesse que, quando clicadas,
revelam informações adicionais que podem consistir de texto, imagem, vídeo, diagrama ou um link
eletrônico. É comum que se incorpore clipes de vídeo a atividades vinculadas ao Ensino Híbrido.
Entretanto, apenas assistir aos vídeos ainda é aprendizagem passiva, podendo ser convertida em
uma experiência de aprendizagem ativa pela inserção de pontos de interesse interativos, o que pode
melhorar os resultados dos estudantes, segundo Lawson et al. (2006). Finalmente, o oferecimento
de Atividades de verificação de conhecimento, também possíveis de elaboração no H5P.
Aprendizes podem se beneficiar das atividades de única/múltipla escolha, preencher lacunas,
verdadeiro/falso em pontos regulares do material a eles disponibilizado, para que possam julgar seu
nível de compreensão do conteúdo com maior precisão. Dessa forma, eles poderão cadenciar seu
processo de aprendizagem, e o retorno contextualizado poderá apresentar uma revisão de conteúdos
e conceitos não compreendidos, caso seja necessário, de modo automático. Essas atividades podem
auxiliar os estudantes em futuras avaliações, (REKHARI; SINNAYAH, 2018), contribuindo
também com a construção de sua autonomia pela auto-regulação de seu processo de aprendizagem.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No ano de 2019, a ferramenta H5P foi utilizada para a preparação de conteúdos pelos
docentes das disciplinas de Filosofia do Direito e Inglês Instrumental, em cujas turmas foram
realizadas atividades nas quais foram disponibilizados vários recursos interativos disponíveis na
ferramenta. Os acadêmicos das turmas supramencionadas avaliaram o uso da aplicação como
positivo, referindo-se às aulas disponíveis nela como prazerosas e produtivas.
A fase inicial da utilização da ferramenta enfocou a compreensão dos discentes acerca dos
parâmetros técnicos do H5P, como a prática do uso de suas opções de atividades, possibilitando,
inclusive, um aumento geral de habilidades de letramento digital.
A disciplina de Inglês Instrumental é de natureza optativa, e foi oferecida a universitários de
cursos variados. A adequação dos conteúdos foi facilitada pela versatilidade oferecida pela
ferramenta, visando uma distribuição progressiva e dinâmica, com base em pontos de interesse e
exemplos interativos do cotidiano dos estudantes. Os módulos foram elaborados utilizando recursos
variados do H5P, para trazer a ideia de novidade e manter o engajamento, sempre de acordo com o
Desenho Institucional estabelecido. Seus links foram disponibilizados pelo Ambiente Virtual de
Aprendizagem da IES. Cada etapa foi seguida de atividades de verificação de conhecimento de
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correção automática imediata e retorno pedagógico de reforço positivo, referenciando possíveis
revisões, de acordo com os resultados, no intuito de manter o interesse e a motivação dos discentes.
Já no curso de Direito, a Disciplina Filosofia do Direito, parte integrante da grade do curso,
foi integralmente oferecida utilizando metodologia de Sala de Aula Invertida. Os conteúdos foram
igualmente disponibilizados no AVA Institucional, só que com duas semanas de antecedência a
data formal apresentada no cronograma da disciplina, produzidos em H5P em uma estrutura de
Desenho Educacional da IES. Como aspecto adicional, em cada uma das atividades havia um tipo
de Diagrama de representação dos conceitos apresentados que podia variar entre um mapa mental
ou um iconográfico, em cada uma das lições havia um desafio de aplicação formal do conteúdo da
aula em uma situação problema dentro de uma prática jurídica.
Em todas as turmas em que ocorreram, ao final do percurso formativo, os discentes foram
convidados a participar de uma enquete, disponível em formulário eletrônico, anônima e voluntária,
sobre as disciplinas em linha.
CONCLUSÕES
É importante variar os tipos de atividades providas pelo H5P ao longo das unidades e do
curso, evitando a utilização de um mesmo tipo, todo o tempo, ainda que seja o favorito do autor. A
variação traz a ideia de novidade e mantém o engajamento do aprendiz, mais que a utilização
consistente de uma atividade ou ferramenta favorita. Entrementes, não é suficiente promover
experiências didáticas inovadoras, utilizando tecnologia digital sem que ela tenha uma finalidade
facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, oportunizar aos acadêmicos
formas de aprender personalizadas e colaborativas reforçam uma estratégia pedagógica focada no
discente, assim contemplando suas dificuldades e potencialidades, pela diversificação das
estratégias didáticas. Parece-nos que o principal desafio percebido, tanto pelos docentes como pelos
discentes, não estava associado ao uso da ferramenta em si, sob o aspecto técnico do acesso formal,
mas nos processos de autogestão da aprendizagem e legitimação do recurso como processo formal
de aprendizagem.
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Resumo
Metodologias de aprendizagem amparadas em ferramentas tecnológicas favorecem o desenvolvimento
de aprendizes autônomos, engajados em aprendizagem criativa. Oportunizando aos discentes de ensino
superior o uso de ferramentas online amigáveis que proporcionem interação, auto testagem e correção
em tempo real, podem-se obter experiências didáticas benéficas pelo engajamento ativo de estudantes,
em uma abordagem que possibilita que o aprendente siga uma estrutura clara e que assimile os
conceitos no seu próprio passo, abrangendo, nesse percurso, diversa faixa de estilos de aprendizagem e
habilidades. Considerar o estabelecimento de um aporte metodológico que suporte o conceito de
metodologias ativas perpassa por reflexões ligadas à manutenção de uma abordagem sócio
interacionista, cognitivista, experiencial, significativa e focada no sujeito como gestor de seu processo
de autoconstrução de conhecimento. Contudo, ainda que tenham em comum, como ponto norteador,
o planejamento e a organização de situações didáticas, estas deverão ser focadas nas atividades dos
discentes, uma vez que neles repousa o objetivo principal da ação educativa. Um dos desafios dos
docentes é a identificação de ferramentas tecnológicas de ensino e aprendizagem que possam ir ao
encontro desses requisitos essenciais. O H5P permite que usuários docentes criem objetos de
aprendizagem interativos personalizados, e não requer nenhuma expertise técnica para seu uso, pode
ser compartilhado e reutilizado interativamente em formato HTML5. No ano de 2019, a ferramenta
H5P foi utilizada nas disciplinas de Filosofia do Direito e Inglês Instrumental, em cujas turmas se
realizaram atividades em que foram disponibilizados vários recursos interativos disponíveis na
ferramenta. Os acadêmicos das turmas supramencionadas avaliaram o uso da aplicação como positiva,
referindo-se às práticas como prazerosas e produtivas.
Palavras-chave: Metodologias ativas; H5P; Autonomia; Tecnologias educacionais; Interatividade.
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INTRODUÇÃO
As dificuldades associadas ao ensino e à aprendizagem de Ciências perpassam, geralmente,
o aspecto abstrato desta área do conhecimento. O entendimento de determinados temas da Química
Orgânica por estudantes de Ensino Médio tem sido um desafio, e alunos desmotivados e com pouco
interesse, mesmo em temas atuais e do cotidiano, são comuns em salas de aula (OLIVEIRA, 2009).
Neste contexto, um dos maiores desafios impostos aos docentes é justamente o de criar mecanismos
atrativos que despertem o interesse em aprender. Apesar de os documentos oficiais propostos para a
Educação Básica orientarem a utilização de atividades lúdicas, não há diretrizes de como esse
trabalho deve ser estruturado pedagogicamente. Além disso, a formação lúdica ainda é praticamente
inexistente na grande maioria dos currículos oficiais dos cursos de formação de professores, apesar
de muitos autores concordarem que metodologias que integram o conteúdo e as atividades práticas
favorecem o processo de aprendizagem (SANTANA, 2004).
Em contextos de ensino fundamentado em práticas lúdicas, os jogos didáticos podem
desempenhar um importante papel como mediadores do processo de construção do conhecimento e
dos conceitos científicos. O engajamento dos alunos nesse tipo de ensino pode contribuir para que
eles aprendam de maneira mais participativa, tendo a oportunidade de vivenciar aspectos relevantes
em relação à solução de situações-problema, de formular questões mais críticas e pertinentes, de
propor explicações/previsões e de, inclusive, avaliar o material didático proposto para se obter
informações que possam subsidiar a melhoria do mesmo (DOMINGOS; RECENA, 2010).
Nos últimos anos, a prática e a reflexão sobre o uso do lúdico no ensino de Ciências vêm
ganhando mais espaço no contexto da Educação Básica brasileira. O lúdico apresenta dois
elementos que o caracterizam: o prazer e o esforço espontâneo, além de integrarem as várias
dimensões do estudante, como a afetividade, o trabalho em grupo e das relações com regras prédefinidas. Os jogos são caracterizados como um tipo de recurso didático educativo que podem ser
utilizados na apresentação de um conteúdo, em processos de avaliação ou mesmo para a revisão ou
síntese de conceitos importantes (DOHME, 2003). De acordo com Dohme (2003), os jogos, além
de serem fontes de prazer e descoberta para o estudante, são também a tradução do contexto sócio cultural - histórico refletido na cultura, podendo contribuir significantemente para o processo de
construção do conhecimento do estudante como mediadores da aprendizagem.
Considerando-se os impactos provocados pela rápida evolução tecnológica, diversas formas
de ensino apoiadas em recursos que favorecem a utilização da multimídia no processo de ensino e
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aprendizagem vêm sendo utilizadas. Assim, o uso de jogos digitais - um recurso tecnológico lúdico,
que agrega fatores como diversão, prazer, habilidades e conhecimentos - vem crescendo nas últimas
décadas. Neste contexto, diante das possibilidades inerentes ao uso de jogos digitais no ensino de
Ciências, em particular no ensino de Química, e tendo em vista os diversos desafios a serem
enfrentados pelos professores no uso destas ferramentas, formulou-se a seguinte pergunta que
permeia este trabalho: como o uso de um jogo digital promove o interesse dos estudantes de ensino
médio pela disciplina de Química Orgânica e os incentiva na construção do conhecimento? Baseado
nesta questão-problema, o objetivo deste estudo foi avaliar como o jogo digital My Química Lab
pode contribuir para a aprendizagem de Química Orgânica, investigando-se as contribuições
propiciadas pela experiência com o jogo por meio da análise da percepção de estudantes do ensino
médio ao usar este recurso. Além disso, o presente trabalho possibilita ainda a reflexão acerca das
possibilidades e desafios do professor que deseja experienciar a utilização de jogos digitais em sua
prática pedagógica.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A ludicidade não possui uma definição única e exata, porém, todas convergem para que a
ação de brincar ou de jogar seja divertida e prazerosa (PIAGET, 1978). O termo lúdico é
proveniente do latim “ludus”, que significa brincar (ALMEIDA, 2003). Considerando o conceito
atribuído pela compreensão de sua etimologia, a ludicidade passa a se vincular aos jogos,
brincadeiras, dramatizações, músicas e contação de histórias. Segundo Luckesi (2007), o conceito
ludicidade leva em consideração a perspectiva de uma experiência de plenitude na qual a integração
do sentir, pensar e agir estejam presentes na realização de atividades que proporcionam prazer e
satisfação. Almeida (2003) afirma ainda que a ludicidade se processa tanto em torno do grupo,
como das necessidades individuais de recriar e educar, oferecendo ricas possibilidades culturais.
As atividades lúdicas têm não somente o objetivo de entreter, mas também de educar tanto
para o desenvolvimento pessoal quanto para a vida em sociedade. Em português, a ação lúdica
infantil é caracterizada pelos verbos “brincar” e “jogar” (KISHIMOTO, 1996); “brincar” indica
atividade lúdica não estruturada, enquanto “jogar” é atividade que envolve os jogos de regras,
propriamente ditos. Participando de atividades lúdicas, o estudante pode, portanto, estruturar e
construir o saber, uma vez que o ato de brincar é uma das formas mais significativas de aprendizado
principalmente na infância e também na fase adulta (LUCKESI, 2007). A ludicidade facilita ainda a
convivência entre estudantes e professores quando utilizada adequadamente em atividades didático-
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pedagógicas. Por meio dela o estudante vivencia experiências como ganhar e perder; esperar sua
vez; lidar com as frustações; questionar e seguir regras.
O ensino de Ciências Naturais deve ser desenvolvido de forma que o aprendizado seja
significativo, com metodologias que estejam ligadas às vivências dos estudantes. A análise do
lúdico no ensino de Ciências deve ser explorada no sentido do prazer, do novo, ativo, pensante,
questionador e reflexivo no processo de aprendizagem. É neste sentido que a ludicidade tem um
papel fundamental de resgatar o prazer no contexto da educação formal (NEGRINE, 2001). Vários
autores concordam que a ludicidade deve ser incorporada às salas de aula não só como fonte de
prazer e descoberta para os alunos, mas também como contribuintes significativos no processo de
construção de conhecimento. Segundo Kishimoto (1996), a dimensão lúdica está relacionada ao
caráter de diversão e prazer que o jogo propicia; a educativa se refere à apreensão de
conhecimentos, habilidades e saberes. Neste contexto, trabalhar o lúdico na aprendizagem de
Ciências não é tarefa fácil, pois é necessário manter o equilíbrio entre gerar o prazer e a função
educativa.
Neste contexto, os jogos digitais vêm sendo apontados como alternativas provindas da
emergência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e que podem auxiliar na
aprendizagem de conteúdos e no desenvolvimento de habilidades. As potencialidades dessas
tecnologias perpassam aquelas já destacadas para o uso de jogos didáticos no contexto da educação
formal, como, por exemplo, auxiliar o aluno na construção do conhecimento, no desenvolvimento
da motivação, concentração e autonomia e no pensamento, criação e memorização. Ainda hoje se
discute acerca da importância de inclusão das TIC na cultura das escolas. Segundo Domingos e
Recena (2010) a informatização da sociedade estrutura “uma nova forma de ser de pensar e de
viver” (p.22). Então o adentramento dessas tecnologias no ambiente escolar não se restringe ao uso
instrumental das mesmas, mas perpassa pela apropriação das TIC pela comunidade escolar,
principalmente pelo professor, que deve inserí-las no seu planejamento e na sua prática pedagógica.
Nesse sentido, os jogos digitais podem beneficiar o ensino-aprendizagem por meio do uso de
recursos que estimulem o interesse do estudante pelo conteúdo, concomitante com a diversão. Estes
recursos vêm sendo introduzidos no ambiente escolar como promessa de melhoria na aprendizagem
do estudante, mas há que se considerar as limitações associadas ao uso destas tecnologias, tais como
o acesso de todos os estudantes a estas ferramentas e a distância que há, em vários casos, entre os
reais objetivos do que está sendo proposto pelos professores aos estudantes e o que eles estão
realmente aprendendo (SANTANA, 2004).
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Como qualquer outra atividade didática, o uso de jogos digitais no ensino de Ciências deve
ter como principal função a atividade de aprendizagem. Em muitas das atividades propostas,
percebe-se uma ênfase maior em motivar os estudantes ao estudo da disciplina em detrimento da
aprendizagem conceitual e à avaliação dessa aprendizagem. Outra crítica está em que, em vários
casos, há um gasto muito grande de tempo didático empreendido para abordagem com poucos
conceitos, que muitas vezes não resulta na apropriação de conceitos científicos (DOMINGOS;
RACENA, 2010). Dessa forma, não significa que ao contribuir para o aumento da motivação do
estudante em aprender ou em participar das aulas de Química, o uso de jogos contribua
necessariamente para o aprendizado dos conceitos científicos. Vários autores concordam que os
jogos digitais têm caráter didático ou pedagógico quando são elaborados com objetivo de atingir
conteúdos específicos a serem usados no ambiente escolar (KISHIMOTO, 1996). Assim, os bons
resultados da atividade de jogar dependem do que se faz com ela e dela; e de como e com que
finalidade ela está sendo utilizada, cabendo ao professor um bom planejamento destas atividades.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O jogo My Química Lab (Fig. 1) foi previamente desenvolvido por dois estudantes da 3ª
série do ensino técnico integrado em informática do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais, participantes de um projeto de iniciação científica. Trata-se de um jogo desenvolvido
em uma plataforma web (online), que aborda temas referentes aos conteúdos da Química Orgânica
estudados no ensino médio, tais como hibridização do carbono, classificação de cadeias carbônicas,
funções orgânicas, nomenclatura e propriedades físicas dos compostos orgânicos. Para a realização
deste estudo, seis turmas da 3ª série, perfazendo um total de 192 estudantes, participaram de aulas
em que puderam utilizar o jogo digital, em duplas. As aulas tiveram duração de aproximadamente
110 minutos, e os estudantes responderam a questionários contendo perguntas que buscavam avaliar
a percepção dos mesmos em relação ao jogo e ao aprendizado proporcionado pelo mesmo. Como
método de coleta de dados, utilizou-se não somente a aplicação dos questionários, mas como
também a observação do pesquisador junto ao grupo, com registros no diário de campo. Os dados
coletados foram analisados e tabulados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando-se os dados obtidos após a atividade em sala de aula com a utilização do jogo
My Química Lab e a aplicação dos questionários, 180 dos 192 estudantes relataram que gostaram
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do jogo, quando tiveram que optar entre a alternativa “sim” ou “não”. Acreditamos que o alto índice
de aceitabilidade deve-se à possibilidade de estabelecerem contato com outros recursos e
metodologias para o Ensino de Química Orgânica. Ao serem perguntados se mudariam algo no
jogo, 43 relataram que “sim” e apresentaram propostas de alterações, tais como: “Colocaria mais
perguntas sobre isomeria”; “Acrescentaria dicas paras as questões”; “Colocaria mais bônus nas
perguntas mais difíceis”; “Colocaria o placar de todos os jogadores da turma”, entre outras
observações. Em geral, as respostas obtidas mostraram um real interesse pelo jogo e pela vontade
de vencer.
Entre os estudantes que não propuseram mudanças no jogo, houve as seguintes ponderações:
“Gostamos do jogo e gostaríamos de mais tempo para praticar...”; “Queríamos poder jogá-lo em
casa para nos auxiliar a estudar para a avaliação final...”. Quando perguntados se achavam que
deveriam ser aplicados jogos digitais em sala de aula para o ensino de Química Orgânica, 169
alunos assinalaram que sim, com justificativas diferenciadas como: “As aulas ficam mais
divertidas.”; “Facilita nosso aprendizado”; “...estimula nossa participação e não deixa as aulas
monótonas”; “facilita o entendimento dos nomes dos compostos orgânicos”; “...aprendemos mais
rápido sobre as propriedades das substâncias orgânicas”; “com o jogo compreendi melhor como dar
nome às substâncias orgânicas”; “é bom aprender jogando.” 178 estudantes consideraram fácil usar
jogo, cinco relataram que não e os demais não responderam. Diante destes resultados, percebeu-se
que alguns estudantes consideraram o jogo difícil pelo fato de não dominarem completamente o
conteúdo trabalhado nas questões do jogo. Alguns estudantes relataram ainda que o jogo “estimulou
a concentração e o interesse pelo conteúdo”.
Por meio dos dados coletados, foi possível verificar: (1) o interesse dos alunos pelos jogos
digitais; (2) a troca de experiências durante o jogo; (3) a facilidade propiciada pela atividade para
apreensão de novos conteúdos; (4) o interesse da utilização do jogo como forma de estudo e revisão
dos temas previamente trabalhados em aulas teóricas; (5) uma grande aceitação e interesse dos
discentes em participar de atividades lúdicas/práticas durante as aulas. Assim como em outros
trabalhos, alguns aspectos foram também evidenciados neste estudo: (1) o uso de jogo digital
auxiliou na compreensão de conceitos relacionados à disciplina de Química Orgânica por alunos do
ensino médio (ALVES, 1998; BITTAR, 2011); (2) o uso desta ferramenta favoreceu a motivação e
concentração dos estudantes, estimulando o aprendizado de maneira mais participativa; (3) jogos
digitais que apresentam um maior investimento em jogabilidade e/ou narrativa mostram-se mais
atraentes aos estudantes, favorecendo o processo de construção do conhecimento pelos mesmos.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1137

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

CONCLUSÕES
Os jogos digitais educativos configuram-se como recursos importantes, capazes de favorecer
o processo de ensino e aprendizagem de forma lúdica e prazerosa. Desenvolver e selecionar jogos
digitais que possam ser utilizados para o ensino de Química Orgânica em nível médio se apresenta
como um desafio ao docente. Resultados satisfatórios relacionados à esta prática educativa
dependem não somente do jogo em si, mas como também a forma como o professor planeja a
atividade, considerando-se os objetivos a serem alcançados e a forma com que tal atividade é
conduzida em sala de aula. Este projeto tem como perspectivas futuras a ampliação do jogo e a
implementação online de novas fases, assim como um estudo envolvendo um maior número de
alunos, de forma que seja possível avaliar, com maior nível de detalhamento, as contribuições de
seu uso para o aprendizado de Química Orgânica por alunos de Ensino Médio.
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Resumo
Jogos didáticos podem desempenhar um importante papel como mediadores do processo de
construção do conhecimento no ensino de Ciências. O engajamento dos alunos nesse tipo de atividade
contribui para que eles aprendam de maneira mais participativa. O uso de jogos digitais, um recurso
tecnológico lúdico, que agrega fatores como diversão, prazer, habilidades e conhecimentos, vem
crescendo nas últimas décadas; e apesar de os documentos oficiais propostos para a Educação Básica
brasileira orientarem a utilização de atividades lúdicas, não há diretrizes de como esse trabalho deve ser
pedagogicamente estruturado. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar como o jogo digital
My Química Lab pode contribuir para a aprendizagem de Química Orgânica, investigando-se as
contribuições propiciadas pela experiência com o jogo por meio da análise da percepção de estudantes
do ensino médio ao usar este recurso. A partir dos dados coletados por meio de questionários e
registros em diário de campo, foi possível verificar que o uso do jogo auxiliou na compreensão de
conceitos relacionados à Química Orgânica pelos estudantes, além de ter revelado uma grande
aceitação e interesse dos discentes em participar de atividades lúdicas/práticas durante as aulas. O uso
desta ferramenta favoreceu a motivação e concentração dos estudantes, estimulando o aprendizado de
maneira mais participativa. Ressalta-se ainda que desenvolver e selecionar jogos digitais que possam ser
utilizados para o ensino de Ciências se apresenta como um desafio ao professor. Resultados
satisfatórios relacionados à esta prática educativa dependem não somente do jogo em si, mas como
também da forma como o professor planeja e conduz a atividade em sala de aula.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ensino de Química; Jogos didáticos; Jogos digitais; Química
orgânica.
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USO PEDAGÓGICO E SEGURO DAS TDIC NO ENSINO
FUNDAMENTAL: DIÁLOGOS PROVOCADOS A PARTIR
DE BLOGS E APLICATIVOS GOOGLE NA ESCOLA
Josete Maria Zimmer – Escola Estadual Fernando Nobre
Maria de Fátima Serra Rios – Universidade Estadual do Maranhão

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O projeto desenvolvido em uma escola pública de Ensino Fundamental, anos finais no
Município de Cotia (SP), com o uso do blog e aplicativos Google tem como objetivo aprimorar a
cultura digital entre os alunos e professores, uma vez que as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação ( TDIC) estão presentes na escola e nas mãos dos alunos, mesmo ainda pouco
utilizadas com finalidade pedagógica.
Os blogs, de acesso aberto à comunidade escolar, são importantes pois, além das atividades
realizadas pelos alunos e professores, também podem servir de um canal de interação com as
famílias e com outros blogs criados para utilização dos professores responsáveis pelas Oficinas
Curriculares, definidas para Escolas de Tempo Integral de São Paulo na Resolução SE Nº 6, de 19
de janeiro de 2016, a saber: Orientação de Estudos, Qualidade de Vida, Leitura e Produção de
Texto, Cultura do Movimento e Atividades Matemáticas.
O Google Drive é utilizado para construção colaborativa de apresentações de trabalhos
escolares com o Google slides e para compartilhar arquivos diversos entre os alunos e professores.
O Google Drive também serve aos professores e pesquisadores na Escola para o compartilhamento
de documentos, inclusive para abrigar arquivos de postagens nos blogs. E o Google Forms serve à
avaliação de aprendizagem, pesquisas junto aos alunos e de instrumento de estudo a partir de seus
resultados.
Argumenta-se que não basta discutir sobre a inserção TDIC na prática dos professores, mas
discutir o como fazer, por que fazer e quando fazer, sob a fundamentação teórica adequada para
uma perspectiva sociointeracionista e dialógica, conforme Vygotsky (1989) e Freire (1996),
respectivamente.
REFERENCIAL TEÓRICO
Conforme Valente (1999), a escola tem um grande potencial de mudança, quando realiza
projetos utilizando o computador. Embora as mudanças sejam lentas, não podemos mais ficar
aquém das transformações da sociedade do século XXI. A escola precisa rever a questão do espaço
e do tempo no sentido de não ser um lugar de carteiras enfileiradas, mas tornar-se um lugar
diversificado em níveis de interesse e contexto do aluno.
A utilização das tecnologias da informação poderá favorecer a colaboração dos alunos
para o desenvolvimento de atividades intelectuais em um mesmo tempo, porém, em
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espaços diferentes. No entanto, a escola pode se tornar espaço onde alunos e
especialistas se encontram para esclarecer, digerir, refletir e depurar suas ideias.
Deverá ser o espaço da nossa sociedade, no qual a informação adquirida das mais
diferentes formas, meios e locais, poderá ser convertida em conhecimento
(VALENTE, 1999, p. 42).

Em obra mais recente, Almeida e Valente (2011) reforçam sobre a integração das TDIC ao
currículo e menciona Paulo Freire a respeito da formação do ser humano dialógico, questionador,
reflexivo, crítico, transformador de si mesmo e do mundo. Aponta o mundo ocidental
como um novo domínio da ciência e dos estudos sobre tecnologias na educação, que
traz implícitos os conceitos de pluralidade, inter-relação, abertura e intercambio crítico
entre ideias, concepções e saberes advindos de distintas áreas de conhecimento e das
contribuições das tecnologias (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.8).

E sobre o papel do professor, vale mencionar que este não será mais o de entregar a
informação, mas sim o de ser um desencadeador do processo de aprendizagem. Ou seja, a
construção do conhecimento dar-se-á ao depurar o conhecimento que o aluno já dispõe. E, portanto,
o uso das TDIC,
permite identificar o ponto de partida do aluno, isto é seu modo de interpretar o
mundo, os instrumentos culturais que fazem sentido para sua vida, e criar condições
para a escrita de sua história, a compreensão de si como sujeito de seu tempo, membro
de uma comunidade com a qual compartilha e constrói social e historicamente
conhecimentos, valores e experiências (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 34).

Ao professor cabe o papel de ser um provocador cognitivo na construção significativa de
conhecimentos, desafiando o aluno para novas descobertas e para a construção de seu conhecimento
(PICONEZ; NAKASHIMA, 2014).
Conforme Freire (1996, p.123), professores precisam estimular no aluno a curiosidade
crítica, desafiá-los constantemente a serem sujeitos que podem transformar o mundo. Na educação
autêntica, o educador dialoga com o educando, não de uma forma de doação ou imposição. O
educando não é o depósito e o educador o depositante do conteúdo. É uma troca em que um possa
aprender com o outro em busca de um saber transformador.
Se concordarmos com as palavras de Freire (1996) nas atividades com uso de TDIC, é
possível o permanente intercâmbio de informações em que ora o professor aprende, e os alunos
ensinam; ora o professor ensina, e os alunos aprendem.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1142

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

A aprendizagem é produzida por meio do diálogo constante entre o interior e o exterior. As
ações mentais são formadas a partir de variáveis externas (concretas) que são interiorizadas
(abstração) e se manifestam de várias formas e em diferentes graus de assimilação por meio da
linguagem e do pensamento (VYGOTSKY, 1989).
O professor é mediador e parceiro, que realiza o elo entre a Zona de Desenvolvimento Real
(ZDR) e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) (VYGOTSKY, 1989).
Aprender é passar do sistema de conceitos naturais para o sistema de conceitos científicos.
Estas relações complexas não são aprendidas com procedimentos espontâneos, mas sim com uma
instrução planejada que agiliza e melhora as conquistas na “Zona de Desenvolvimento Proximal”
(ZDP). Diante disso, uns aprendem com outros, ou seja: com auxílio, toda criança pode ser capaz de
fazer mais do que faria sozinha. No desenvolvimento da criança a imitação e o aprendizado
desempenham papel importante.
Nos estudos realizados por Levy (1994), Moran (2007) e Almeida e Valente (2011) há
consenso de que uma aprendizagem mediada pela promoção intencional, comunicacional, de
situações de ensino e aprendizagem, em que coletivamente os alunos e professores possam
interagir, depende grandemente de um projeto pedagógico que agregue as potencialidades dos
conteúdos aprendidos colaborativamente a partir do uso das inúmeras interfaces e aplicativos
educacionais disponibilizados na web.
Estamos diante da necessidade de sustentabilidade educacional, ou seja, saber utilizar as
estratégias da Pedagogia de Projetos, apoiadas pelas tecnologias que a escola dispõe, a partir de
problemas existentes (PICONEZ, 2017), ou seja,
Prever, seja qual for a escolha da tecnologia a ser utilizada, as competências de
explorar o que a escola possui, explorar as ideias existentes; prototipar modelos para
resolução de problemas que envolvam raciocínio computacional (analisar, sintetizar,
argumentar, investigar hipóteses); atuar em equipe; tomar decisões; saber argumentar
com criatividade e inovação.

Nesse contexto, a sustentabilidade educacional, conforme Piconez (2017), requer novos
modos de ensinar e novos modos de aprender, além de prever espaços permanentes de estudo e
conhecimento das tecnologias para que ocorra uma adaptação, tanto dos estudantes quanto dos
professores.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo aborda ações pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem com uso de
TDIC, em um dos componentes curriculares, a Oficina de Orientação de Estudos, de uma escola
pública estadual, de Ensino Fundamental, anos finais, no município de Cotia, Estado de São Paulo,
Brasil, que atende a faixa etária de 10 a 16 anos, ou melhor, sexto ao nono ano, em torno de 230
alunos matriculados.
Assim, como parte integrada ao Plano de ação para desenvolvimento da cultura digital
escolar, iniciado em 2015, os dados que subsidiaram as intervenções pedagógicas, com vistas ao
uso pedagógico e seguro das TDIC na escola, são oriundos de uma pesquisa acadêmica (RIOS,
2018), de natureza exploratória, a qual proporcionou maior familiaridade com o problema,
tornando-o explícito e construindo hipóteses e diretrizes para a ação (THIOLLENT, 2011).
Os resultados da utilização do Questionário como técnica de sondagem diagnóstica forneceu
informações obtidas em números e outros elementos para a análise qualitativa (GIL 2002;
TRIVIÑOS, 2009) e para a formação permanente do corpo docente e discente para uso pedagógico
das TDIC na escola.
O Questionário para a coleta de dados foi construído com o aplicativo do Google,
denominado Formulário Google, ou Google Forms., sendo gerado um link que foi postado em um
blog da escola, e também enviado aos alunos via e-mail.
O Google Forms proporcionou a construção e a tabulação dos dados, e uma vez utilizado
com fim pedagógico, serviu como instrumento desencadeador da discussão sobre segurança na
Internet na escola.
Quanto à temática “segurança na Internet”, foi solicitado aos alunos que indicassem até três
riscos que podem estar presentes ao utilizarem a Rede, em uma das questões abertas do
Questionário. De um total de 218 alunos matriculados na Escola, 69 alunos responderam essa
questão, sendo totalizados 148 itens de ocorrência para a análise temática (RIOS, 2018).
Os dados foram analisados e classificados de acordo com as aproximações entre as palavras,
expressões e frases apontadas pelos alunos. E as associações temáticas e conceituais resultaram na
organização de cinco classes: 1) Conteúdo veiculado na Internet: vírus, conteúdo impróprio
(“besteiras”, “coisas feias”, “coisas ruins”, “coisas e sites inapropriados”, “sites não confiáveis”,
“sites

proibidos”,

“vídeos

proibidos

para

menores”,

“mensagens

maliciosas”,

“coisas

indesejáveis”); conteúdo falso (“informações falsas”, “perfil falso”, “páginas falsas”, “propagandas
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enganosas”, “jogos perigosos”). 2) Integridade do aluno: violência sexual

(“abuso infantil”,

“assédios”, “prostituição”); agressão verbal (“insultos, “comentários arrogantes, “cyberbullying);
segurança física: (“ameaças” e “sequestro”); segurança patrimonial (“fraudes, “roubos, “golpes);
invasão da privacidade (“pegar meu número de casa”, “pegar meu e-mail”, “postar suas coisas”,
“usar minhas coisas” ou “ver coisas pessoais”). 3) Perfil psicológico do internauta: “hackers,
“invasores da sua privacidade, “pessoas com más intenções”, “pessoas perigosas”, “pessoas
estranhas”, “gente doida”, “pedófilos”. 4) Comportamento do aluno na Internet: “exposição
exagerada”, “compras em sites desconhecidos”, “curiosidade de entrar em sites estranhos”. 5)
Danos aos equipamentos: “Pode dar problema técnico no computador ou pode danificar o
computador, pode dar problema no computador” (RIOS, 2018) (Tabela 1).
A proposta pedagógica da escola para prevenir a exposição dos alunos aos riscos na Internet
considerou tais informações, o trabalho dialógico (FREIRE, 1996) e a interação e mediação
(VYGOTSKY, 1989) no processo de construção do conhecimento, envolvendo a formação
continuada dos professores quanto o letramento informacional e digital.
Para maior aprofundamento de conhecimento dos adolescentes foi elaborado um Projeto
para Oficina de Orientação de Estudos, na qual as intervenções pedagógicas a partir dos dados
levantados por Rios (2018) incluíram estratégias dialógicas com os adolescentes sobre os riscos
oferecidos pela Internet, sob a forma de grupos focais, com encontros semanais, nos quais os
participantes discutiram, desenharam e produziram resumos para postagem no blog da escola,
possibilitando a interação de toda a comunidade escolar.
Além do estudo com os adolescentes acerca dos riscos na Internet, vêm sendo discutidas: a
questão ética na Internet; o uso adequado dos equipamentos ligado à saúde e integridade física e
psicológica; assim como a formação para o letramento informacional e digital.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os resultados iniciados na pesquisa de Rios (2018), que deu voz aos alunos
para se ter um diagnóstico que expressasse a compreensão deles sobre a questão “riscos na
Internet”, e as intervenções pedagógicas subsequentes, enfatiza-se a necessidade ainda mais
profunda da escola dar continuidade à formação docente com vistas ao uso pedagógico e seguro das
TDIC.
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A convivência com os adolescentes tem revelado que, ao serem provocados e orientados às
boas práticas de uso da Internet, eles são capazes de aprender de maneira significativa e segura.
Portanto, faz-se necessária a continuada avaliação da exposição aos riscos, orientações sobre os
cuidados a serem tomados na Internet e o letramento informacional e digital.
Nessa perspectiva, estão sendo desenvolvidas ações pedagógicas na escola no intuito de
promover transformações que sejam sustentáveis para os desafios que ora a sociedade enfrenta.
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ANEXO
Tabela 1. Classificação de riscos na Internet na perspectiva de alunos do Ensino Fundamental, anos finais em uma
escola pública estadual em Cotia, São Paulo
Dimensão

Proporção do item

n = 148

Conteúdo veiculado na Internet

48%

Integridade do aluno

28%

Perfil psicológico do internauta

19%

Comportamento do aluno na Internet

3%

Danos aos equipamentos

2%

Total

100%

Fonte: Adaptação de RIOS (2018)

Resumo
Este artigo aborda ações pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem com uso de Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Como parte integrada ao Plano de ação para
desenvolvimento da cultura digital escolar, iniciado em 2015, os dados que subsidiaram as intervenções
pedagógicas na escola com vistas ao uso pedagógico e seguro das TDIC são oriundos de uma pesquisa
acadêmica. Em especial foram usados o blog e aplicativos Google, em um dos componentes curriculares,
a Oficina de Orientação de Estudos, de uma escola pública estadual, de Ensino Fundamental, anos
finais, no município de Cotia, Estado de São Paulo, Brasil. Os blogs foram utilizados para realização de
estudos e pesquisas pelos alunos e na orientação de projetos e atividades desenvolvidos com o uso do
computador. Alguns aplicativos Google foram utilizados para compartilhar arquivos diversos, elaborar
apresentações e formulário para pesquisa junto aos alunos. A criação dos blogs foi importante para além
das atividades realizadas, também ser um canal de interação com as famílias dos alunos e utilização dos
professores responsáveis pelas oficinas curriculares. A fundamentação teórica adotada é de cunho
sociointeracionista, com Vygotsky e dialógica, com Freire. A metodologia foi exploratória e
participativa. Os professores foram encorajados a realizar projetos com utilização de TDIC, e com os
alunos foram desenvolvidos trabalhos sobre a segurança na Internet, letramento informacional e digital,
sendo sua continuidade compreendida com uma necessidade permanente.
Palavras-chave: Letramento informacional; Letramento digital; Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação; Riscos na Internet; Segurança na Internet.
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Resumo
O presente painel tem por objetivo apresentar pesquisas, realizadas a partir de conceitos da teoria de
Theodor Adorno, autor da Teoria Crítica, que contribuem para a percepção da necessidade de uma
educação que ultrapasse os limites da escolarização e baseia-se na formação crítica do sujeito. A escolha
da teoria adorniana, como referencial teórico, se deu por sua relevância e contribuição nas discussões
relacionadas com a formação dos indivíduos, também por contribuir substancialmente na compreensão
da necessidade de uma educação que forme para emancipação e que vai em contraposição à
semiformação. Para o autor, esta resistência a semiformação, que é antagônica a ideia de formação para
autonomia e liberdade, só é possível através de um pensamento crítico, que se torna viável através do
verdadeiro sentido de formação cultural. Assim, para se pensar educação na teoria adorniana é preciso
pensar de uma forma ampla, pois para Adorno não se trata apenas de uma educação formal, e sim
relacionada com a formação cultural do indivíduo, carecendo de ser pensada através de diferentes
processos educativos. Deste modo, utilizou-se da pesquisa bibliográfica para a construção de artigos
que apresentam como ponto de intersecção a discussão acerca dos conceitos de Formação,
Semiformação e Emancipação, tomando por base o próprio Adorno, e outros autores como Maar,
Duarte e Marcuse, para compreender o papel da educação na formação cultural dos indivíduos. A partir
dessas pesquisas, nota-se que os produtos da indústria cultural são disseminados na sociedade para
atender ao sistema capitalista que desconsidera o indivíduo como sujeito pensante. Percebe-se,
portanto, que a educação tem papel primordial na formação do indivíduo, permitindo que este tenha
um pensamento crítico sobre a sociedade em que está inserido e sobre os produtos culturais oferecidos,
contrapondo às suas influências na constituição de um sujeito autônomo e emancipado.
Palavras-chave: Formação; Educação; Semiformação; Indústria cultural.
COMPREENDENDO A INDÚSTRIA CULTURAL E A INTERFACE COM A
SEMIFORMAÇÃO HUMANA A PARTIR DA TEORIA DE ADORNIANA
Marcilene Ricarda da Silva Valverde – SME

INTRODUÇÃO
O que este trabalho vem conferir ou, pelo menos, tentar inferir é como a indústria cultural,
conceito adorniano, consegue hoje influir na formação ou melhor dizendo na semiformação do
indivíduo por meio de seus produtos produzidos para reafirmar o carácter dominante sobre as
massas populares. Neste sentido, Adorno (2005) ressalta que: “o que hoje se manifesta como crise
de formação cultural não é um simples objeto da pedagogia, que teria que se ocupar diretamente
desse fato, mas também não pode se restringir a uma sociologia que apenas justaponha
conhecimentos a respeito da formação”. (2005, p.02). Conforme ressalta o autor, há uma crise de
formação que precisa ser pensada e analisada a partir de uma pedagogia que extrapole o sentido da
formação apresentada, muitas vezes, por métodos de educação que não alcançam e não ressaltam a
necessidade de refletir criticamente sobre os produtos culturais que hoje são pensados
intencionalmente de cima para baixo, dentro da lógica de mercado que está a serviço de um sistema
capitalista. Adorno e Horkheimer (1985) em sua obra Dialética do Esclarecimento, conceitua a
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indústria cultural e ressalta, o que se tem na sociedade moderna é uma padronização dos produtos
que são empregados como forma de reprodução e manutenção do consumo.
A partir das leituras realizadas das obras de Adorno e Horkheimer, autores vem tratar
também do desenvolvimento do conceito de semiformação, pretende-se esclarecer a influência que
a indústria cultural exerce sobre o indivíduo de classes, buscando compreender como a educação
pode contribuir para que esses indivíduos possam reconhecer os produtos dessa indústria,
minimizando sua influência na uniformização do pensamento e agindo na contramão do que os
autores descrevem como a construção de uma identidade universal intrínseca ao sistema capitalista,
que conduz o indivíduo à semiformação.
A BUSCA NA COMPREENSÃO DOS CONCEITOS ADORNIANOS E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA PENSAMENTO CRÍTICO DO INDIVÍDUO
Adorno desenvolveu diversos conceitos relacionados com a possibilidade de formação
humana para emancipação, um desses conceitos relaciona-se a cultura, a teoria da indústria cultural.
Este trabalho inicia primeiramente trazendo a discussão de autores que esclarecem o que Adorno
chamou de “indústria cultural” e como a produção nesta vertente consegue abarcar o maior número
de indivíduos possível, expandindo a sua ideologia sobre aqueles que são menos favorecidos de
“informação” e “formação”, atingindo também os indivíduos que poderiam ser denominados como
formados ou “cultos”.
Na obra Teoria da semicultura, busca-se categorizar o que o autor trata como resultado do
processo da semiformação, onde este se caracteriza como a realidade de um indivíduo alienado, que
renuncia sua autonomia e autodeterminação, para aderir aos elementos culturais já aprovados e
pensados sem nenhum esquema, onde muitas vezes o que se evidencia é a materialização da
barbárie ao invés de superação da mesma.
Dessa forma nota-se a importância de compreender o conceito de semiformação a partir dos
estudos de Adorno e investigar esses processos educativos semiformativos, sem intencionar a
aplicação destes conceitos de forma engendrada, mas sim, analisando-os com olhar atento ao que
foi apresentado pelo autor no final da década de 1950, que ainda se mostra de forma contundente na
atualidade, influenciando os processos formativos dos indivíduos.
Inicialmente este artigo trará a reflexão sobre as características do conceito de semiformação
a partir do esquematismo kantiano, posteriormente tratará à respeito da indústria cultural e suas
categorias, por fim apresentará a relevância de discussões mais intensas sobre as influências desses
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produtos na formação do indivíduo, e como Adorno destaca o papel da educação na busca da
formação que vá na contramão dessa lógica de mercado.
INDÚSTRIA CULTURAL E SEMIFORMAÇÃO: DESMISTIFICANDO A PRODUÇÃO DE
MASSAS À CAMINHO DA RESISTÊNCIA
De acordo com Pucci (1978) Theodor Ludwig Wiesengrund –Adorno nasceu em 11 de
setembro de 1903 em Frankfurt na Alemanha e morreu em 06 de agosto de 1969, de uma forma
súbita, em Visp na Suíça. Adorno foi sociólogo e musicólogo alemão e se destacou na contribuição
com a linha de pensamento filosófico e político chamada “Teoria crítica”, desenvolvida no Instituto
de Pesquisas Sociais – Escola de Frankfurt, pelos pensadores Walter Benjamim, Herbert Marcuse,
Wilhelm Reich, Juger Habermas e Max Horkheimer.
Conhecido como Theodor Adorno, estudou música e graduou-se em filosofia pela
Universidade de Frankfurt, onde conheceu seus parceiros intelectuais que contribuíram com seus
estudos e pesquisas. Em suas diversas obras o autor discorre entre muitos estudos à questão da
formação humana e os diversos contextos que contribui para essa formação. Adorno não iniciou
suas pesquisas desenvolvendo uma teoria diretamente relacionada à educação, porém dialogando
com os estudos de Benjamim, Horkheimer, Marcuse e outros frankfurtianos desenvolveu suas
pesquisas e conceitos referentes à indústria cultural, principalmente na formação do indivíduo de
uma forma distinta, com base nos produtos da indústria cultural e no sistema econômico da
sociedade moderna, o capitalismo, e posteriormente relacionou seus estudos intensificamente à
educação e formação.
O nome Escola de Frankfurt foi dado ao movimento filosófico alemão ocorrido em meados
do século XX e que foi composto por teóricos aderentes da teoria marxista. Conforme destaca
Bueno (2003): “a Teoria Crítica revela-se instrumento importante para a análise educativa por nos
apresentar o processo histórico de constituição da razão em sua dialética”. (2003, p.23). Portanto,
busca-se a compreensão sobre a formação dos indivíduos a partir dos produtos culturais da indústria
baseada no capitalismo, compreende-se a importância na análise da materialidade histórica,
percorrendo dois conceitos importantes a partir da Teoria Crítica, o conceito de indústria cultural e
semiformação.
De acordo com Maar (2003):
A semiformação (haibbildung) faz parte do âmbito da reprodução da vida sob o
monopólio da “cultura de massas”. A alteração de “cultura de massas” para indústria
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cultural explica-se justamente pela preocupação de Adorno e Horkheimer com o
essencial em sua perspectiva: apreender a tendência à determinação total da vida em
todas as suas dimensões pela formação social capitalista, a subsunção real da
sociedade ao capital. (2003, p. 460). (grifo do autor)

Diante desse contexto destaca-se a relevância em compreender como Adorno e Horkheimer
definem essa indústria cultural e suas influências. De acordo com os autores a cultura de “massas”
que aqui se relaciona com a formação do sujeito, é algo que inicialmente parece ser solicitada pelas
“massas” sem uma real intenção de uma produção totalitária, já o termo utilizado por Adorno e
Horkheimer como indústria cultural, difere do primeiro termo e se refere diretamente aos produtos
produzidos dentro do sistema capitalista com o objetivo de ser utilizado como um “mecanismo”
para reforçar na sociedade a lógica estabelecida pelo sistema, construído na égide do capital, onde
a cultura é produzida na sociedade de maneira a organizar e ordenar de uma forma aparentemente
natural, porém, conforme relata os autores, os produtos da indústria cultural reforçam na
consciência dos homens o que já existe, manipula o olhar escondendo a realidade estabelecida
dentro de uma sociedade de classe. Maar (2003), ainda destaca que para Adorno o termo cultura
não seria, na sociedade moderna, como algo para emancipação, e sim como reprodutora da lógica
mercadológica. Assim, afirma:
A cultura tematizada no presente já não seria apreendida como ideal emancipadora,
mas real conservadora ou “afirmativa”. Como resultado, legitimaria a sociedade
imperante, que reconstrói como “cópia” ordenada de modo estritamente afirmativo”.
(2003, p. 462)

Conforme afirma o autor, a cultura estaria o serviço do sistema, portanto pode-se inferir que
ela se torna uma mercadoria dentro deste sistema capitalista. Desse modo, ela é também produção
humana e passa a ter a mesma racionalidade que a produção industrial. O autor destaca que a
burguesia transforma a cultura em algo ideal dentro dessa lógica, a socialização dessa cultura
contribui para retirada da consciência e consequentemente da “resistência”, termo que Adorno
destaca como sendo o que contrapõe a lógica de manipulação das massas criadas pela indústria
cultural.
Duarte (2008) ressalta que as colocações feitas por Adorno e Horkheimer na década de
1940, sobre a indústria cultural, necessitam de investigação para compreender se teriam validade no
contexto atual. Neste sentido, destaca três aspectos analisados por ele e que devem ser
considerados: os aspectos econômicos, ideológicos e estéticos.
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Para Duarte, o aspecto econômico da indústria cultural hoje, difere-se do capitalismo tardio,
pois no “modelo clássico”, havia uma certa dependência das indústrias de hardware, principalmente
na parte eletrônica, química e siderúrgica. Já na indústria cultural global a tendência era de
autonomia e independência desses setores que eram predominantes no passado, o autor ressalta que
muitas empresas estão se voltando para o mercado da produção de conteúdo para a cultura de
massas dentro de uma lógica de empresas tradicionais, mesmo sendo uma empresa transnacional.
Há também uma diferença dentro da lógica da indústria cultural no sentido da produção e
consumo, neste, a mudança está na própria caracterização do produto, pois o produto importa
menos do que sua marca ou logotipo, estabelecendo essa nova relação.
Outro aspecto relevante para Duarte é a ideologia, conceito que de acordo com Adorno e
Horkheimer trata-se de um conceito histórico, que se modifica de acordo com as determinações da
sociedade e do tempo, assim como ressaltam: “...o significado de ideologia e do que são ideologias
só pode ser compreendido se reconhecermos o movimento histórico desse conceito, que é, ao
mesmo tempo, o da coisa”. (1973, p. 185)
Conforme ressalta Duarte (2008), no que se refere ao aspecto ideológico da indústria
cultural, este pode ser dividido em “objetivos” e “subjetivos”:
No que tange aos primeiros, pode-se dizer que eles se constituem nos expedientes
empregados pelos agentes da indústria cultural propósitos, que são também
econômicos, mas principalmente ideológicos. Dentre as diversas estratégias utilizadas,
destacam-se os que Horkheimer e Adorno chamaram de “manipulação retroativa” e
“expropriação do esquematismo”. (2008, p. 102)

Conforme explica o autor, a “manipulação retroativa” refere-se ao fato de que os
consumidores dos produtos da indústria cultural pensam que estão escolhendo aquilo que eles
desejam consumir, porém na realidade esse desejo é previamente constituído e eles recebem o que
pensam que realmente querem, mas, estes são escolhidos seguindo uma tendência psicossocial,
sendo o que determina as tendências de ofertas de mercadorias, sendo assim, o sujeito acredita na
sua liberdade de escolha. Porém, na verdade, o sujeito adere aos produtos dessa indústria de forma
inconsciente, e pede por estes numa postura de passividade, onde indústria produz aquilo que o
sujeito “solicita”.
A outra estratégia ideológica abordada por Adorno e Horkheimer e referida por Duarte, é a
“expropriação do esquematismo” que teve origem na obra Crítica da razão pura, de Kant. O termo
refere-se ao que o autor explica como sendo a retirada da possibilidade de fazer esquemas, pelo
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indivíduo, oferecendo os objetos prontos e acabados que se apresentam montados e cristalizados.
Adorno e Horkheimer na verdade se apropria do livre conceito de esquematismo, neste sentido,
afirma que a indústria cultural direciona a percepção dos sujeitos e oferece “chaves” de
interpretação destes produtos, dessa forma ele expropria aquilo que estava na subjetividade restrita
dos indivíduos. Duarte (2008) destaca:
A função do esquematismo kantiano ainda atribuía ao sujeito, a saber, referir de
antemão a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é tomada ao sujeito
pela indústria cultural. Ela executa o esquematismo como primeiro serviço a seus
clientes. Na alma deveria funcionar um mecanismo secreto, o qual já prepara os dados
imediatos de modo que eles se adaptem ao sistema da razão pura. O segredo foi hoje
decifrado. Se também o planejamento do mecanismo por parte daqueles que agrupam
os dados é a indústria cultural e ela própria é coagida pela formação gravitacional da
sociedade irracional- apesar de toda racionalização -, então a maléfica tendência é
transformada por sua disseminação pelas agências do negócio em sua própria
intencionalidade tênue. Para os consumidores nada há mais para classificar, que não
tenha sido antecipado no esquematismo da produção. (2008, p. 103)

Conforme relata o autor, o esquematismo Kantiano neste sistema de produção esclarece
como esses produtos interferem nos esquemas que poderiam ser formados nos indivíduos e que o
auxiliaria na evolução do seu pensamento. Os produtos da indústria cultural contribuem para a não
formação e evolução da espécie humana.
No que se refere aos aspectos ideológicos subjetivos, o autor os classifica em: “defensivo” e
“agressivo”. Desse modo, destaca que no primeiro Adorno e Horkheimer descreve que se trata do
uso dos produtos da indústria cultural, pelas pessoas, como uma forma intuitiva de socialização,
assim os autores ressaltam, em sua obra “Dialética do esclarecimento”, que estas pessoas estão
utilizando estes produtos no lugar que era dado à religião na formação do “cimento social”. O outro
aspecto citado pelo autor é o tipo “agressivo”. Neste caso, o autor propõe que se refere às pessoas
integram aos produtos da indústria cultural a tal modo que negam qualquer possibilidade da crítica,
tornando-se irada quando alguém explana crítica contundente contra o sistema, tornam-se “vítimas”
ideais para disseminação desses produtos, algumas vezes apresenta, até mesmo aspectos
sadomasoquistas. De acordo com o autor tornam também mais passíveis aos projetos políticos
autoritários ou totalitários, neste caso a regressão total da consciência é algo mais fácil de ser
admitido e para o autor essa regressão pode chegar a um nível tão elevado que esses indivíduos
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podem perder a esperança dentro do processo de reificação e assim perder a esperança no
desenvolvimento da sociedade.
O terceiro aspecto levantado por Duarte para analisar os estudos de Adorno e Horkheimer
relacionando-os com a realidade atual e a formação humana, refere-se ao aspecto “estético” citado
na análise da teoria da indústria cultural. Conforme ele descreve o conceito de estética se apresenta
de uma forma muito ampla e transcorre uma grande parte da obra, Dialética do esclarecimento.
Porém, é necessário esclarecer que não há a intenção de conceituar os termos como sendo parte de
uma única vertente, dando o conceito como pronto e acabado, o interesse maior é a busca da
compreensão a partir de estudos e pesquisas, possibilitando ainda assim, o direito da dúvida e do
questionamento.
O que Adorno e Horkheimer esclarecem sobre o aspecto estético, é que este está
intimamente ligado com o momento histórico de 1940, período de desenvolvimento da cultura de
massa, principalmente nos Estados Unidos, esta disseminação estimulou as discussões sobre a
questão do “estilo”, do “fim do trágico” e o “fetichismo nas mercadorias culturais”.
De acordo com Chaves e Ribeiro (2014): “Segundo Marcuse a estética marxista rejeita a
ideia do belo por ser ela uma categoria central da estética burguesa e por apresentar, produzir e
vender uma ideia dotada de pureza sintética...” (2014, p.17) o autor ainda destaca que, contrapondo
a essas concepções de estética baseadas na burguesia, estão as ideias progressistas de beleza que
aparece junto ao conceito de beleza que se relaciona com a reconstrução da natureza e da sociedade.
Duarte ressalta que não se pode desconsiderar as discussões referentes ao aspecto estético da
indústria cultural sugerindo sua superação, pois a indústria cultural passou por diversas alterações e
transformações tanto sociopolíticas como tecnológicas, essas transformações também contribuíram
para a construção de uma subordinação das consciências dos indivíduos. Por o outro lado aponta
que houve, com o passar dos anos, uma ampliação do que Adorno nomeou de expropriação do
esquematismo, que contribuiu para que os aspectos antes tidos apenas como ideológicos pela
indústria cultural, passasse a assumir um caráter mais estético. Assim, Duarte (2008) destaca:
Do ponto de vista institucional, a importância da expropriação do esquematismo se
liga ao fato de que o fim do socialismo real ocasionou uma intensificação do discurso
democrático, mesmo que as práticas políticas...tenham se tornado cada vez mais
autoritárias e truculentas, o que se intensificou e se tornou mais visível depois dos
atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova York. Nesse quadro a expropriação do
esquematismo proporciona uma espécie de garantia mínima aos poderosos de que,
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mesmo havendo eleições diretas em todas as esferas, tudo continua como está, seja
quem for o eleito. (2008, p.105).

Neste sentido, o autor procura demonstrar a expansão das ideias baseadas na disseminação
dos ideais que são de interesse da burguesia que pretende se manter no poder e neste caso a
indústria cultural exerce um papel relevante na expropriação do esquematismo por meio dos
“esquemas”. Os “esquemas” são, de acordo com Adorno, a primeira impressão do objeto, ligado à
percepção, concepção muito primária, para se chegar ao conhecimento. A partir do primeiro contato
com o objeto o indivíduo formula esquemas que o ajudam a perceber o objeto para além de sua
aparência, buscando interpretar o objeto na sua essência. Assim, se o que contribui para
interpretação do indivíduo, após o primeiro contato com os objetos são esses esquemas, e os
produtos da indústria cultural já contém esquemas formados, logo, isso impossibilita a sua formação
e consequentemente impossibilita a evolução do pensamento, que é um procedimento psíquico. De
acordo com Adorno (2002):
Os desenvolvimentos devem irromper em qualquer parte possível da situação
precedente, e não da ideia do todo. Não há enredo que resista ao zelo dos
colaboradores em retirar de cada cena tudo aquilo que ela pode dar. Em suma, até o
esquema pode parecer perigoso, à medida que tenha constituído mesmo um pobre
contexto significativo, pois só é aceita a ausência de significado. Com frequência,
chega a ser refutada a própria continuação dos personagens e da narrativa prevista
pelo esquema original. Em seu lugar como passo imediatamente posterior, é adotada a
ideia aparentemente mais eficaz que os roteiristas encontram para cada situação.
(2002, p.31)

Neste caso, Adorno se refere aos esquemas pensados, formados e implementados pela
indústria cultural, com o objetivo de insinuar um pretenso conteúdo, porém na verdade o que ocorre
é uma sequência de operações já regulamentadas. Adorno cita essa passagem na arte do cinema,
porém sua análise detecta muito bem o sentido da indústria cultural e seu objetivo com a
formulação dos esquemas prontos.
Deste modo também Duarte ressalta que Adorno se refere aos esquemas mais uma vez
quando afirma que a cultura de massa interfere sobre os indivíduos com seus esquemas tanto no
consciente como no inconsciente, onde essa cultura sugere estar arraigada naqueles que há irão
consumir. Para Duarte (2008):
Na mesma linguagem psicanalítica na qual se dá essa discussão em Adorno,
poderíamos sugerir que a alegoria, da qual ele fala, não deixa de estar ligada a um
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elemento de sublimação estética, que necessariamente falta aos produtos da indústria
cultural. De acordo com Adorno e Horkheimer, enquanto neles a pulsão é
“humilhada” nas obras de arte, a sublimação a transpõe para um plano em que sua
potencial destrutividade fica neutralizada. (2008, p.108)

A partir dessa afirmação de Duarte, referindo à sublimação estética, pode-se chegar ao que
Adorno e Horkheimer queriam chamar a atenção referindo-se aos produtos dessa indústria e os
esquemas necessários para formação e não a semiformação. Estes tratam principalmente do caráter
emancipador da cultura da arte que diferentemente dos produtos da cultura de massa transpõe esse
indivíduo para um grau mais elevado do pensamento. Esse seria o segredo da sublimação estética
em Adorno, onde para ele a satisfação é interrompida, e torna-se também “compatível com o
modelo Kantiano” referente a compreensão de “gosto”.
A cultura da arte para Adorno tem objetivo de emancipação se estiver afastada do modelo de
produção capitalista e transpor as técnicas das forças produtivas e os modos de produção. Quanto a
esse aspecto Resende (2010) destaca que:
Para além, a arte é produção histórica que vai além do seu tempo e se estende a outros
tempos, em transcendência. E pode revelar ao presente “o espírito passado. [...]
Vendo-o sempre avançar, no tempo, vivo e ardente” a arte é histórica porque vem de
um tempo passado e revela no presente o passado que o futuro poderá ou não acolher,
da mesma maneira que revela no passado um gérmen do tempo presente, por que ela
ainda desperta o encanto, ou o prazer ou o conhecimento. Expressão singular da
universalidade e da particularidade, a arte sobrevive ao seu tempo, ao seu criador e,
independente, se lança adiante em novas particularidades...” (20010, p. 80-81)

De acordo com as análises de Adorno e Horkheimer sobre as influências dos produtos da
indústria cultural e se tratando da arte como uma das produções da indústria cultural, Adorno se
mostrava a favor das alegorias no lugar dos estereótipos, pois essa seria uma forma de atuar sobre a
definição de uma obra que poderia ser rebaixada à mercadoria cultural e modificar sua linguagem
para seu revigoramento. Ressalta Duarte (2008), que esse revigoramento seria bastante relevante,
porque relacionando-o com a experiência estética não poderia haver o jogo da imaginação e
entendimento, como destacou Kant, na teoria da expropriação do esquematismo. Desta forma,
complementa:
Desse modo, a apreciação muito especialmente da arte contemporânea, cuja
concepção está visceralmente ligada à característica do inusitado e daquilo que desvia
a percepção como um, parece conter um antídoto eficaz contra esse - normalmente –
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bem-sucedido procedimento da indústria cultural, o que a torna um elemento
estratégico na luta pelo desembotamento dos sentidos e contra a alienação em geral.
(2008, p. 110)

É possível observar, que a cultura da arte e sua apreciação perpassa o juízo de gosto como
sendo algo inerente a visão estética e juízo do gosto a partir dos produtos da indústria cultural.
Como ressalta o autor estética é algo complexo e amplamente discutido por Adorno em seus
diversos sentidos, a arte pensada em suas alegorias serve ao indivíduo como transmissor da
possibilidade de ultrapassar a transcendência imediata dos objetos, consequentemente contribuindo
com a formação do pensamento crítico do sujeito.
CONCLUSÕES
Concluindo esse trabalho a partir da análise feita por Duarte a respeito das categorias
produzidas pela indústria cultural a partir dos estudos de Adorno e Horkheimer, busca-se a reflexão
sobre formação e educação, onde percebe-se que essa indústria encaminha para uma semiformação
do indivíduo. Alçando a compreensão a partir desta análise e com base nos teóricos, como é
possível estabelecer essa relação entre a indústria cultural e semiformação?
Primeiramente, é preciso ressaltar que os estudos da Teoria Crítica que se ampliaram na
Escola de Frankfurt, contribuíram intensamente para a construção do conceito de indústria cultural.
Também, é preciso compreender que o sistema capitalista foi forte influente para essa cultura da
produção popular buscando atender aos interesses do mercado e assim contribuiu para que a
burguesia permanecesse no poder, pois o “cultivo” da indústria cultural disseminada na sociedade,
colabora com a construção dos limites no sujeito e adéqua-os às regras sociais impostas, bem como
designa a adaptação dos desejos de consumo da população, fazendo com que os bens culturais
sejam desprovidos de dimensão crítica. É neste sentido que se produz indivíduos semiformados, que
consomem os conteúdos adaptativos sob a lógica do mercado cultural, de reprodução capitalista,
sem nenhuma dimensão crítica.
Conforme destaca Adorno (2005):
No clima da semiformação, os conteúdos objetivos, coisificados e com caráter de
mercadoria da formação cultural, perduram à custa de seu conteúdo de verdade e de
suas relações vivas com o sujeito vivo, o qual, de certo modo, corresponde à sua
definição. O fato de que seu nome tenha adquirido hoje as mesmas ressonâncias,
antiquadas e pretensiosas, de “educação popular” não indica que esse fenômeno tenha
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desaparecido, e sim que seu contraconceito, precisamente o de formação - único que
lhe dava certo sentido -, perdeu sua atualidade. Da formação só participam, para sua
dita ou desdita, indivíduos singulares que não caíram inteiramente neste crisol e
grupos profissionalmente qualificados, que se caracterizam a si mesmos, com muita
boa vontade, como elites. (2005, p. 08)

Desse modo, é possível observar que a relação que os indivíduos estabelecem com a
educação e formação cultural caracteriza uma possibilidade não de superação da dominação e da
alienação que resulta na semiformação, mas sim uma continuidade da ampliação disseminada de
conteúdos coisificados na lógica do mercado. Porém, Adorno faz uma ressalva referindo há uma
minoria da camada social que poderia transpor os recursos da indústria cultural subvertendo-os à
crítica e não se entregando alienadamente a estes produtos. Neste sentido, ressalta que:
É possível que inúmeros trabalhadores, pequenos empregados e outros grupos, graças
à sua consciência de classe ainda viva, embora debilitada, não caiam nas malhas da
semiformação. Porém, estas são tão fortes a partir da produção, seu estabelecimento
está tão de acordo com os interesses decisivos e se adequam tanto às manifestações
culturais atuais, que sua representatividade se impõe, mesmo sem a chancela da
estatística. No entanto, é ainda a formação cultural tradicional, mesmo que
questionável, o único conceito que serve de antítese à semiformação socializada, o que
expressa a gravidade de uma situação que não conta com outro critério, pois
descuidou-se de suas possibilidades. (2005, p. 07)

Compreendendo as discussões a respeito da indústria cultural e sua relação com a
semiformação, Adorno destaca a importância de o indivíduo com consciência de classe resistir aos
artifícios da semiformação. Para ele, somente por meio de uma formação crítica e da educação seria
possível afastar-se da alienação, mas o autor expõe que a formação cultural tradicional, embora com
ressalvas, poderia estabelecer uma “antítese” a tão propagada semiformação, porém as produções
da indústria cultural são tão fortes e ao se tornarem estandardizadas passaram a seduzir ainda mais a
massa, com isso não seria uma atividade fácil e logo que os interesses e manifestações culturais se
apresentasse à classe trabalhadora, poderiam incorrer numa adesão, pois o autor relata que estes
produtos são tão bem estruturados que conseguem se impor e para além de se impor estes ainda
recriam a ideologia capitalista reproduz a ideologia dominante e buscam falsear as relações entre os
homens e a natureza, dessa forma o homem torna-se a vítima de um processo ilusório que objetiva a
contenção da consciência das massas.
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Para Adorno, é a indústria cultural a responsável por obstruir a possibilidade de formação
dos indivíduos autônomos, conscientes e capazes de analisar e tomar suas próprias decisões, o
resultado da disseminação dessa indústria é o indivíduo semiformado. Os indicadores de escape
desta realidade se dão na resistência, onde cabe ao indivíduo da classe trabalhadora formar-se
criticamente para analisar esses produtos utilizando-se da racionalidade humana, pois o produto
automaticamente já possibilita semiformação ou resistência.
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Resumo
A proposta aqui apresentada tem como base os estudos em Adorno com as contribuições de
Horkheimer da teoria da indústria cultural e semiformação. O principal objetivo deste trabalho é
discutir e esclarecer alguns conceitos utilizados por Theodor W. Adorno, juntamente com Max
Horkheimer que ajudam na compreensão da ampla disseminação dos produtos da indústria cultural,
sua estandardização, e sua correlação com a formação humana. A presente pesquisa se deu por meio do
estudo das obras e escritos de Theodor W. Adorno e Horkheimer e de outros pesquisadores estudiosos
de seus conceitos, que utilizam suas obras para elucidar as diversas alterações nas questões da produção
cultural e explicam os conceitos abordados por ele relacionando-os com a realidade existente na
sociedade atual, de indivíduos com uma formação que tendência há acomodação, o que o autor
denomina como formação regressiva ou semiformação. É possível observar neste trabalho, resultante
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de uma produção humana, que se evidencia a necessidade da construção do pensamento crítico por
parte, principalmente da classe trabalhadora, onde seja possível interpretar as variadas “faces” da
imposição do poder sobre esta classe menos favorecida de conhecimento e formação. Busca-se
também elucidar os aspectos fundantes nestes produtos que corroboram para o resultado de indivíduos
semiformados, pautando-se na apreensão das possibilidades apontadas pelos autores para que o sujeito
oriundo das classes populares, consiga resistir aos “encantos” dos produtos da indústria cultural, que se
apresenta baseada na manipulação do pensamento, no consumo de bens materiais e na produção da
“cultura de massa” para o bem do mercado capitalista. As categorias bases que serão abordadas nesta
pesquisa são: indústria cultural, formação e semiformação.
Palavras-chave: Educação; Semiformação; Indústria Cultural.
PENSANDO EDUCAÇÃO, RESISTÊNCIA E SEMIFORMAÇÃO NA TEORIA ADORNIANA
Francielly Dias Costa Oliveira – SMEC

INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é evidenciar, a partir da teoria de Theodor Adorno, contribuições
acerca da temática da educação, formação cultural, e a relação entre cultura, formação e
semiformação. Num primeiro momento serão abordados o texto de Adorno, “A Teoria da
Semicultura”, e textos de autores que escreveram sobre a sua teoria. A pretensão é fazer
apontamentos sobre os conceitos de Adorno acerca da relação entre cultura e formação, e evidenciar
uma crise que se instaura na formação cultural, que se converteu em uma semiformação socializada.
O que Marx aponta como “a subsunção real da sociedade ao capital (1969, p. 49 apud MAAR,
1978, p. 460)”.
Em complemento às ideias desenvolvidas sobre semiformação, e a partir do texto de
Adorno, “Educação Para Quê?”, fruto de uma entrevista concedida à uma rádio em 1966, serão
abordadas as contribuições relacionadas a uma educação que possibilite uma formação crítica e de
resistência à semiformação, pois segundo Adorno (2003) esta última anula o indivíduo e provoca
uma reificação de sua consciência.
SEMIFORMAÇÃO – UM AJUSTAMENTO AO MUNDO DE FORMA ACRÍTICA
Em sua “Teoria da Semicultura”, Adorno evidencia a relação da sociedade contemporânea e
uma crise nos mecanismos de formação (Bildung), o que para o autor, seria na verdade uma crise na
própria cultura. Apesar de ser uma crise relacionada à formação, esta não está ligada diretamente à
pedagogia, e não se justifica apenas com os fracassos dos sistemas, métodos ou reformas
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pedagógicas. Nesse sentido, por ser mais ampla e complexa, se faz necessária uma teoria
abrangente, em que reflexões e investigações isoladas seriam insuficientes para pensá-la.
Diante de tal, Adorno enfatiza que para se refletir sobre essa questão se faz necessário
pensar a relação da cultura com a formação, para consequentemente não incorrermos no erro de
santificar a ideia de cultura, pois mesmo pessoas que têm acesso aos bens culturais estariam aptas a
se entregarem a barbárie. “Para esta teoria, a ideia de cultura não pode ser sagrada – o que a
reforçaria como semiformação -, pois a formação nada mais é que a cultura tomada pelo lado de sua
apropriação subjetiva”. (ADORNO, 1996, p.2). Assim ao mesmo tempo que a cultura está ligada a
sociedade, esta vai intermediar a mesma à semiformação, o que seria o que Adorno chamou de o
duplo caráter da cultura.
A semiformação está ligada ao conceito de indústria cultural desenvolvido por Adorno e
Horkheimer na Dialética do Esclarecimento. Nessa, a sociedade está sob o comando do
capitalismo, onde se cultiva uma heteronomia e apenas a reprodução do já existente. “ As massas
são semiformadas afirmativamente para confirmar a reprodução continuada do vigente como cópia
pela indústria cultural (Maar, 1978, p.461)”.
Conforme citado por Maar, semiformação na verdade é uma forma de conhecer ajustada ao
mundo, um conhecimento naturalizado e não historicizado, que tem por premissa reforçar o já
existente, fazendo com que o indivíduo se ajuste ao mundo, ao invés de questioná-lo. A razão nesse
sentido se instrumentalizou. E por consequência, tanto para que se refere ao trabalho como ao
consumo esse indivíduo reificado se torna peça fundamental do sistema capitalista, e, sobretudo,
para essa cultura que se instala. Assim ao contrário de uma cultura formativa, se tem o
empobrecimento da formação, uma pseudocultura, que se apresenta antagônica a ideia de
autonomia e liberdade.
Segundo Adorno (1996) um autoritarismo estaria presente nessa semiformação, pois nela se
tem um processo de extinção das possibilidades de liberdade existentes. Não é dado ao indivíduo
nem mesmo o direito a incultura, o que para o autor, até poderia trazer um estado de consciência,
pelo fato de talvez gerar dúvidas. Como resultado, há na verdade uma perda de identidade, uma
reificação, uma dominação do indivíduo semiformado.
A semiformação, portanto, mais que a simples ingenuidade, é o corolário de uma
exploração consciente do estado de ignorância, de vacuidade do espírito – reduzido a
mero meio -, surgida como a perda de tradição pelo desencantamento do mundo, e é
totalmente incompatível com a cultura no sentido estrito (DUARTE, 1978, p. 445).
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Assim, para a teoria adorniana, “ a semiformação é o espírito conquistado pelo caráter de
fetiche da mercadoria (ADORNO, 1996, p.11)”. Onde há uma sujeição das massas ao que é
determinado pela formação social, pelo atual modo de produção. E a indústria cultural seria a
principal responsável por essa sujeição do indivíduo a essa sociedade administrada.
Como indústria cultural, o que instala como “cultural” remete à sociedade
copiando a si própria, perenizando-a ao orientar-se pela interpretação retroativa
da sociedade já feita. Neste sentido, “cultura” é a sociedade como ideologia. Mas,
ao ser sociedade neste sentido ideológico, de reconstrução integrada dela mesma, sem
as arestas das contradições que perfazem a dialética do social vivo – como dialética
“congelada” – a cultura mediatiza entre a sociedade e a semiformação. (MAAR, 1978,
p. 468-469). (grifo meu)

Nesta racionalidade citada acima, a indústria cultural transforma os bens culturais em
mercadoria, em um valor, determinando toda a cultura em detrimento a racionalidade da produção
econômica. Há nesse processo uma espoliação da capacidade dos indivíduos de esquematizar, onde
a percepção da realidade se torna refém, condicionada e adaptada, por essa racionalidade funcional,
pela valorização do capital. Tendo por consequência ainda uma naturalização dos processos, uma
perpetuação do já existente como condição em que apenas temos que nos ajustar. Lembrando que
ajustar perante ao pensamento hegemônico não se torna uma opção, mas uma obrigação. Para tanto
Adorno complementa que:
Por outro lado, nos casos em que a cultura foi entendida como conformar-se à vida
real, ela destacou unilateralmente o momento de adaptação, e impediu assim que os
homens se educassem uns aos outros (...) Quando o campo de forças a que chamamos
formação se congela em categorias fixas – sejam elas do espírito ou a natureza, de
transcendência ou de acomodação – cada uma delas, isolada, se coloca em contradição
com seu sentido, fortalece a ideologia e promove uma formação regressiva (1996,
p.3).

Ao se referir a essa formação social determinada, e também ao termo “massas”, antes citado,
Adorno (1996), refere-se a “sociedade de massas ou sociedade massificada”, que é a formação
social vigente no capitalismo, onde há uma inserção total a este e também uma estrutura divergente
relacionada à sociedade de classes. Essa divergência se daria também por causa da diferença de
classes crescente na sociedade contemporânea.
A sociedade de massas - talvez fosse melhor “sociedade massificada” - seria a forma
social vigente assumida pela formação social em seu processo de reprodução na
subsunção real e totalizante ao capital. Nessa subsunção se embaralha a contraditória
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estrutura da sociedade de classes, confundindo sua aparente nitidez objetiva e
promovendo uma conciliação (Idem, ibid., p. 461).

Segundo Adorno, essa diferença de classes está relacionada com a consolidação da classe
burguesa. A formação cultural foi de fundamental importância nessa consolidação, pois através dela
a burguesia tornou-se capaz de desenvolver suas tarefas econômicas e administrativas, e também se
tornaram uma classe ascendente em relação a classe proletária. Para ele, quando os socialistas
preocuparam em despertar uma consciência de classe nos proletários, com o intuito de se instaurar
uma sociedade sem classes, não foi possível sua realização, pois os mesmos se encontravam em
desvantagem em relação a burguesia no que se refere ao cultivo intelectual. Ele complementa sua
ideia dizendo que:
A formação não foi apenas sinal da emancipação da burguesia, nem apenas o
privilégio pelo qual os burgueses se avantajaram em relação às pessoas de pouca
riqueza e aos camponeses. Sem a formação cultural, dificilmente o burguês teria se
desenvolvido como empresário, como gerente ou como funcionário. Assim que a
sociedade burguesa se consolida e já as coisas se transformam em termos de classes
sociais. Quando as teorias socialistas se preocuparam em despertar nos proletários a
consciência de si mesmos, o proletariado não se encontrava, de maneira alguma, mais
avançado subjetivamente que a burguesia (ADORNO, 1996, p. 5).

Para Adorno no capitalismo é tirado dos trabalhadores o direito a formação e também o
direito ao ócio, em que até mesmo a zona rural se torna suscetível a seus ditames através dos meios
de comunicação de massa, como o rádio e a televisão. De diversas formas são oferecidos bens de
formação cultural para as massas, “neutralizados e petrificados”, no qual se ajuda a manter a
camada mais desprovida nos seus devidos lugares. Segundo o autor, isso ocorre pelo fato de haver
um ajuste do conteúdo de formação com os mecanismos do mercado.
Porém, a contradição entre formação cultural e sociedade não apresenta como
resultado apenas uma incultura do antigo estilo, a camponesa. Hoje as zonas rurais são
sobretudo focos de semicultura. O mundo pré-burguês de ideias, essencialmente
vinculado a à religião tradicional, se rompeu ali subitamente, o que muito se deve aos
meios de comunicação de massa, em especial o rádio e a televisão. O campo foi
conquistado espiritualmente pela indústria cultural (Idem, ibid., p. 5).

Portanto, por negar o real processo de formação, que seria para autonomia e liberdade, a
estrutura social impede que as camadas desprovidas de formação tenham acesso aos bens culturais
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oferecidos, e assim, mesmo tendo acesso a esses, não se tem autonomia necessária para usufruí-los.
Portanto Adorno se refere a tal processo como sendo organizado de tal forma que:
A estrutura social e sua dinâmica impedem a esses neófitos os bens culturais que
oferecem ao negar-lhes o processo real da formação, que necessariamente requer
condições para uma apropriação viva desses bens. Mas o fato de que milhões que
antes nada sabiam desses bens e que agora se encontram inundados por eles estejam
muito precariamente preparados para isso, nem mesmo do ponto de vista psicológico,
talvez não seja ainda o mais grave. (...) A diferença sempre crescente entre o poder e a
impotência social nega aos impotentes – e tendencialmente também ao poderosos – os
pressupostos reais para autonomia que o conceito de formação cultural
ideologicamente conserva (Idem, ibid., p.6).

Como citado acima, é negado aos indivíduos a autonomia da qual eles precisam para viver
em sociedade. Adorno nos mostra que ao contrário dessa autonomia, se tem uma tendência a uma
socialização da semiformação ou semicultura, e não somente nas massas, nos empregados médios,
ou nas camadas mais baixas, mas que apesar de não poder incluir todos homens e todas as camadas
sob o conceito, este “(...) delineia uma tendência, esboça a fisionomia de um espírito que também
determina a marca da época se tivéssemos que restringir quantitativa e qualitativamente o âmbito da
sua validade (Idem, ibid., p.7)”.
Mas apesar dessa tendência a uma semiformação socializada, Adorno acredita que ainda
possa se ter a esperança de que alguns indivíduos não tenham sido tomados por ela. Segundo o
autor, isso seria possível graças a um resquício de consciência de classe presente nestes, e essa se
daria através do contato com o modelo de formação cultural tradicional.
É possível que inúmeros trabalhadores, pequenos empregados e outros grupos, graças
à sua consciência de classe ainda viva, embora debilitada, não caiam nas malhas da
semiformação. Porém, estas são tão fortes a partir da produção, seu estabelecimento
está tão de acordo com os interesses decisivos e se adequam tanto às manifestações
culturais atuais, que sua representatividade se impõe, mesmo sem a chancela da
estatística. No entanto, é ainda a formação cultural tradicional, mesmo que
questionável, o único conceito que serve de antítese à semiformação socializada, o que
expressa a gravidade de uma situação que não conta com outro critério, pois
descuidou-se de suas possibilidades (Idem, ibid., p. 7).

Assim, de acordo com a ideia de Adorno citada, a única possibilidade de se deter essa
semiformação, que é antagônica a ideia de formação para autonomia e liberdade, é um pensamento
crítico em relação a ela, e isso demanda indivíduos que estejam inseridos no verdadeiro sentido de
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formação cultural. E nesse contexto a educação formal se faz presente e importante como elemento
que possibilita diante de uma sociedade opressora a criação de um espaço de resistência.
EDUCAÇÃO PARA QUÊ? RESISTINDO À SEMIFORMAÇÃO
Como já mencionado acima ao falar de educação em Adorno, não se pode ter em mente
apenas a educação formal, pois para ele a educação está relacionada com a formação cultural do
indivíduo que, acontece através de diferentes processos educativos e não somente no espaço
escolar. Isso não significa que ele desconsidere a importância da escola, mas sim que considera a
formação também através de outros processos de socialização, como na família ou no trabalho.
Em 1966, ao participar de um debate na Rádio Hessen, e no qual a publica em 1967 no texto
“Educação para quê?”, Adorno discute para onde a educação deve ser conduzida e para que fins ela
seria necessária, tomando como ponto principal os seus objetivos.
Ao abordar os objetivos da educação e ao ser questionado do “para quê” dessa, o autor
aponta que o próprio questionamento é algo preocupante, pois o fato de questionar tal importância,
mostra que o conceito não é compreensível por si mesmo. Para ele, isso gera uma insegurança e
requer reflexões complicadas que exigiria um objetivo educacional exterior a educação.
O problema é precisamente este. É bastante conhecida a anedota infantil da centopeia
que, perguntada quando movimenta cada uma de suas pernas, fica inteiramente
paralisada e incapaz de avançar um passo sequer. Ocorre algo semelhante com a
educação e a formação. Houve tempos em que conceitos, como dizia Hegel, eram
substanciais, compreensíveis por si mesmos a partir da totalidade de uma cultura, e
não eram problemáticos em si mesmos. Mas hoje tornam-se problemáticos nestes
termos (ADORNO, 2003 p. 140).

Outra crítica apresentada é em relação ao modelo ideal de educação. Segundo Adorno, há
nesse modelo uma heteronomia, um autoritarismo, que é imposto a partir do exterior. Nele, alguém
decide sobre a orientação da educação dos outros, o que é usurpatório e vai contra a ideia de Kant,
do homem se libertar da sua “auto-inculpável menoridade”, impossibilitando-o de se tornar um
homem autônomo e emancipado. De acordo com a concepção adorniana, a educação deve ser:
Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o
direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não a mera
transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que
destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira (Idem, ibid., p. 140).
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Essa educação para a produção de uma consciência verdadeira, de um indivíduo
emancipado, é de grande importância, e também é uma exigência política, pois ao pensar em
democracia, essa só se faz possível em uma sociedade emancipada. Adorno nos mostra que é
preciso se opor a uma democracia que se oponha à ideia de emancipação, pois esta na verdade é
antidemocrática, “As tendências de apresentação de ideias exteriores que não se ‘originam a partir
da própria consciência emancipada, ou melhor, que se legitimam frente a essa consciência,
permanecem sendo coletivistas-reacionárias (Idem, ibid., p. 141)”.
Segundo o autor, ao se tratar de emancipação é preciso levar em conta dois grandes
problemas. O primeiro é o da organização do mundo e a ideologia dominante, onde a primeira
tornou-se a si mesma a sua própria ideologia. Essa exerce uma influência sobre as pessoas que
sobrepõe a ideia de educação. O segundo problema tem a ver com a realidade e um movimento de
adaptação, que se torna contrário à ideia de emancipação, conscientização e realidade.
Em primeiro lugar, a própria organização do mundo em que vivemos é a
ideologia dominante - hoje muito pouco parecida com uma determinada visão de
mundo ou teoria -, ou seja, a organização do mundo converteu-se a si mesma
imediatamente em sua própria ideologia. Ela exerce uma pressão tão imensa sobre
as pessoas, que supera toda a educação. Seria efetivamente idealista no sentido
ideológico se quiséssemos combater o conceito de emancipação sem levar em conta o
peso imensurável do obscurecimento da consciência pelo existente. No referente ao
segundo problema (...) De um certo modo, emancipação significa o mesmo que
conscientização, racionalidade. Mas a realidade sempre é simultaneamente uma
comprovação da realidade, e esta envolve continuamente um movimento de
adaptação (Idem, ibid., p. 143). (grifo meu)

Estes problemas se apresentam como um duplo desafio para educação, que ao mesmo tempo
que precisa levar em consideração a adaptação e preparar os homens para se orientarem no mundo,
não pode se prender somente a isto, pois assim contribuiria apenas para produção de pessoas
ajustadas ao mundo, e, segundo Adorno (2003), se tornaria algo impotente. Então, encontra-se na
educação uma ambiguidade, ao mesmo tempo que prepara as pessoas para realidade, precisa
produzir uma consciência verdadeira, emancipada.
Mesmo diante da ideia de educação apresentada acima, onde é preciso que a educação
considere também a adaptação, e assim prepare os homens para realidade, se faz necessário um
olhar atento sobre uma realidade que se impõe aos homens, onde o processo de adaptação vem
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ocorrendo de forma automática. Em uma realidade assim, é muito mais importante uma educação
voltada para resistência do que voltada para adaptação. Sobre tal Adorno complementa que:
A importância da educação em relação a realidade muda historicamente. Mas ocorre o
que eu assinalei há pouco – que a realidade se tornou tão poderosa que se impõe desde
o início aos homens -, de forma que este processo de adaptação seria realizado hoje de
um modo antes automático. A educação por meio da família, na medida que é
consciente, por meio da escola, da universidade teria neste momento de
conformismo onipresente muito mais a tarefa de fortalecer a resistência do que
fortalecer a adaptação (Ibid., p. 143). (grifo meu)

Ainda sobre a importância dessa educação para fortalecer a resistência, e para a formação de
uma consciência verdadeira, Adorno ressalta sobre um ponto preocupante, que interfere e dificulta a
formação dessa consciência, que é o da não aptidão à experiência por parte dos indivíduos. “ O
defeito mais grave com que nos defrontamos atualmente consiste em que os homens não são mais
aptos a experiência, mas interpõem entre si mesmos e aquilo a ser experimentado aquela camada
estereotipada a que é preciso se opor ( Idem, Ibid., p. 148-149)”.
Adorno ao falar dessa falta de aptidão à experiência, afirma que esta não seria uma falta de
funções ou possibilidades, e sim um antagonismo à esfera da consciência. Para ele, há nas pessoas
uma aversão a educação, pois elas querem se separar da consciência e da experiência primária, pelo
fato que essas dificultam sua orientação. Isso ocorre também, porque odeiam o que é diferente do
que estão acostumadas, o que não é moldado, por serem excluídas destes e por estarem acostumadas
a escolher o que não é propriamente de sua vontade. Isso seria na verdade um “fenômeno de
ressentimento” e não uma experiência primária.
Segundo o autor, para que haja a constituição de uma aptidão a experiência se faz necessária
uma conscientização em relação à educação e aquilo que as pessoas são privadas. É preciso
conduzi-las para o que no âmago elas desejam e assim afastá-las do rancor em relação ao que são
privadas.
A constituição da aptidão à experiência consistiria essencialmente na conscientização
e, desta forma, na dissolução desses mecanismos de repressão e dessas formações
reativas que deformam nas próprias pessoas sua aptidão à experiência. Não se trata,
portanto, apenas da ausência da formação, mas hostilidade frente à mesma, do rancor
frente àquilo de que são privadas. Este teria de ser dissolvido, conduzindo-se as
pessoas àquilo que no íntimo todas desejam (Idem, ibid., p. 150).
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Como já citado anteriormente, a aptidão da experiência se relaciona com o conceito de
racionalidade ou de consciência. Adorno ao explicitar sobre o conceito de consciência, alerta para o
fato dela limitar a inteligência quando é entendido somente como a capacidade formal de pensar.
Para ele, o que caracteriza verdadeiramente a consciência é o pensar em relação a realidade e ao
conteúdo, é a relação de como o sujeito pensa e se pensa. Essa forma mais profunda de pensar está
relacionada com a capacidade de fazer experiências. “Eu diria que pensar é o mesmo que fazer
experiências intelectuais (Idem, ibid., p. 151).” Segundo Adorno, essa capacidade de fazer
experiências está relacionada à educação, pois uma educação que forme para experiência é idêntica
à que forma para emancipação.
Um outro ponto levantado por Adorno é em relação a individuação. Para ele, há uma
escassez de possibilidades sociais de individuação e assim um enfraquecimento na formação do eu,
pois se incentiva uma atitude colaboracionista, onde o individual fica por conta do social. Contudo,
ao mesmo tempo que é preciso ir contra a uma não individuação que se dá de forma autoritária, se
torna um problema o indivíduo que pensa de forma individualizada, pensando apenas a partir de
seus interesses, considerando a si como um fim último, e desconsiderando a importância do outro
na sociedade em que vive.
A situação é paradoxal. Uma educação sem indivíduos é opressiva, repressiva. Mas
quando procuramos cultivar indivíduos da mesma maneira que cultivamos
plantas que regamos com água, então isto tem algo de quimérico e de ideológico.
A única possibilidade que existe é tornar tudo isso consciente na educação; por
exemplo, para voltar mais uma vez a adaptação, colocar no lugar da mera adaptação
uma concessão transparente a si mesma onde isto é inevitável, e em qualquer hipótese
confrontar a consciência desleixada. Eu diria que hoje o indivíduo só sobrevive
enquanto núcleo impulsionador da resistência (Idem, ibid., p. 154). (Grifo meu)

Portanto, para se opor a uma sociedade opressiva, a uma educação que é totalmente
contrária a questão da individuação, e que nem se corra o risco de formar indivíduos alienados, que
não se reconheça no outro, é importante uma educação que tenha como objetivo a formação para
resistência, para emancipação. É sobre esse caminho de possibilidades que ainda conseguimos
vislumbrar, ao nos debruçar sobre a teoria adorniana, que faremos os apontamentos e as
considerações finais relativa ao pensamento aqui desenvolvido, levando em consideração que são
temas abertos e inesgotáveis.
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CONCLUSÕES
Após percorrer importantes aspectos e conceitos da teoria desenvolvida por Adorno sobre
semiformação e educação, alguns apontamentos e considerações podem ser feitos, levando em
conta que esta é uma temática dinâmica e que se encontra em constante debate e ressignificação por
aqueles que sobre ela se dedicam.
Diante deste contexto uma importante consideração a ser levantada é sobre a razão e o
almejado esclarecimento, para tanto, ao recorrermos à Kant, citado por Adorno no texto “Educação
e Emancipação”, este quando perguntado - “se vivemos atualmente em uma época esclarecida” o
mesmo responde que “não, mas certamente em uma época de esclarecimento”. Essa resposta nos
remete àquilo que foi trabalhado ao longo do texto sobre a semiformação e suas consequências na
sociedade atual. Percebe-se, portanto, ao refletir sobre a teoria proposta por Adorno, que um dos
problemas da semiformação está justamente na questão do “ajustamento” dos indivíduos à realidade
vigente, ou seja, este é semiformado porque se ajusta ao mundo sem sobre ele se questionar, sem
oferecer resistência, como se vivêssemos em “uma época esclarecida” e não em uma época em
esclarecimento, o que nos remete a uma construção constante, a um vir a ser contínuo, como bem
aponta Kant na citação acima.
Mesmo que Adorno em sua teoria não pense exclusivamente na educação formal, ele propõe
e discute questões que a ela se referem. Nesse aspecto seus conceitos são muito importantes para
aqueles que se dedicam a educar, e que de alguma forma se propõem a repensar os modelos
educativos existentes, principalmente no tocante à questão da modelagem de pessoas e da
capacidade de se pensar uma educação para emancipação e que se contraponha à semiformação,
oferecendo resistência aos ajustamentos.
Nos voltando, portanto, às possibilidades de espaços de resistência à dominação, alienação e
consequentemente à semiformação, percebe-se na escola um lugar privilegiado para que possamos
construir um espaço de resistência, um lugar de rompimento de paradigmas, de construção de novos
conceitos, de se contrapor aos ditames do status quo estabelecido, mesmo diante de toda a opressão
que o próprio Adorno nos revela quando diz sobre a cultura e a ideologia dominante que: “Ela
exerce uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera toda a educação” (...). Acreditar na
escola nesse contexto não como lugar onde se modelam pessoas, mesmo para a criticidade e a
resistência, ou que a escola seja a nossa redenção como já observado em tantos discursos. Mas que
a escola seja um espaço que possibilite ao indivíduo não se sujeitar de forma automática e acrítica
aquilo que lhe é apresentado, questionando e repensando o próprio sistema que está inserido,
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inclusive o educacional. Diante de tal e apesar de todas as padronizações já existentes em relação à
formação, acreditar nessa possibilidade nos recoloca num caminho de otimismo frente à toda
opressão que somos submetidos.
Assim, como já afirmado por Adorno, a educação só será efetiva, quando for crítica em
relação a semiformação, for resistência a sociedade material, e quando a emancipação estiver
presente em todos os momentos da vida do indivíduo, conscientizando a todos em relação aquilo a
que estão subjugados como sendo processos naturais da condição humana.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo reflexivo acerca dos conceitos de Educação,
Emancipação e Semiformação (Halbbildung) a partir da teoria de Theodor Adorno, autor da Teoria
Crítica e um dos fundadores da Escola de Frankfurt. Serão abordados temas presentes na teoria
adorniana, como os objetivos da educação, formação cultural e também em relação a uma crise na
formação e na cultura, que Adorno chamou de semiformação. Segundo Adorno, ao contrário de se ter
uma cultura formativa, se tem uma pseudocultura, que é antagônica a ideia de autonomia e liberdade, é
autoritária, e que nela há uma perda de identidade, uma reificação, uma dominação do indivíduo
semiformado. Será discutido sobre o conceito de Indústria Cultural, que para o autor é o principal
responsável pela sujeição das massas a uma sociedade administrada, aos ditames do capitalismo,
transformando os bens culturais em mercadorias, em detrimento a racionalidade da produção
econômica. Sendo destacado a importância de uma educação que forme para a emancipação e para a
resistência aos processos de dominação, e sobre o que Adorno chamou de o duplo desafio da
educação, que é ao mesmo tempo formar para realidade e para a produção de uma consciência
verdadeira. Como resultado, acredita-se, a partir dos estudos em Adorno, que a educação só será
efetiva, quando for crítica em relação a semiformação, for resistência a sociedade material e quando a
emancipação estiver presente em todos os momentos da vida do indivíduo, conscientizando a todos em
relação aquilo a que estão subjugados como sendo naturais a condição humana.
Palavras-chave: Educação; Emancipação; Semiformação; Indústria Cultural.
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FORMAÇÃO, SEMIFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
Bárbara Ferreira Bueno – UFG

INTRODUÇÃO
No momento de anti-intelectualismo, fake News, onde os sujeitos estão com “preguiça” de
pensar, de refletir, toda notícia, informações é dada como verdade e conhecimento. Mas seria isso
mesmo? Lermos uma reportagem, ou uma nota rápida sobre determinado assunto, nos julgamos
formados e capazes de fazer uma reflexão crítica. Formação e semiformação estão vinculados a
cultura. O empobrecimento da formação é consequentemente o empobrecimento da sociedade.
Os indivíduos estão cada vez mais isolados e individualizados, sintoma aparentes do sistema
capitalista, que constitui seres que só pensa em si mesmo, que são incapazes de ter uma consciência
frente a sociedade atual, onde o campo das ideias é sempre ideológico, ideologias que mascara
verdade, impedindo o sujeito de ter uma reflexão crítica. É nesse momento que entra a educação a
fim de emancipar o sujeito, pois a emancipação é a base para uma sociedade democrática, capaz de
evitar a barbárie, a violência física vem colocando em risco toda a humanidade, pois isso não é um
acontecimento somente na Alemanha, mas no mundo todo.
No decorrer do artigo será desenvolvido diversos conceitos, a fim de termos melhor
compreensão, e consciência da cultura e da sociedade, apesar dos textos bases terem cerca de dez a
quinze anos, os temas debatidos ainda é muito atual, por estamos vivendo uma era marcada pelo
autoritarismo mascarado, e por fortes traços de um governo neoliberal, que deseja cada vez mais
sujeitos semiformados. Para que possamos entender esse cenário atual precisamos conhecer o
processo histórico, que será apresentado ao longo do texto.
EDUCAÇÃO - QUE FORMA E EMANCIPA
A ideia de formação vem com a burguesia, foi ela que emancipou essa ideia, a “formação
tornou-se objeto de reflexão e consciente de si mesma, foi devolvida purificada aos homens. Sua
realização haveria de corresponder a uma sociedade burguesa de seres livres e iguais.” (ADORNO,
2005, p.4), sendo assim, a formação fazia com que os sujeitos pensassem a consciência, a razão em
pleno sentido, enquanto capacidade de reflexão. Pensar em seres livres e iguais é pensar uma
sociedade sem classes, sem exploração. Mas isso se faz uma ideologia, pois existe uma falsa
liberdade, a ideologia oculta a realidade e apresenta como verdade.
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Segundo Adorno, “Os ideais são um conglomerado de noções ideológicas que se interpõem
entre os sujeitos e a realidade, e a filtram.” (ADORNO, 2005, p.9), as ideias estão na ideologia e o
sujeito tem que organizar. Adorno diz que a ideologia é a própria sociedade, que o todo é falso, em
sua forma determinada. Assim a semiformação considera falsamente como realidade o saber
limitado como verdade, a semiformação cultural diz respeito à formação limitada, reificada pelo
sistema capitalista, é resultado das relações políticas econômicas de dominação, onde os sujeitos se
converte em coisas, em objetos que se deixam ser manipulados sem resistir.
Segundo Maar;
A semiformação seria a forma social da subjetividade determinada nos termos do
capital. É meio para o capital, e simultaneamente, como expressão de uma
contradição, sujeito gerador e transformador do capital. Adorno, ao contrário do
resignado pessimismo equivocadamente associado com sua obra, apresenta uma
alternativa prática real para a tendência a totalização social presente. (MAAR,2003,
p.467).

Desta maneira é possível compreender que a subjetividade é determinada pelo capital, pelo
mercado, existindo contradições sendo o sujeito um gerador e transformador do capital, assim é
possível detectar as contradições materialista-dialética existentes nas determinações sociais. Nesse
mesmo sentido Maar diz que:
Adorno não se contenta em decifrar em sua objetividade o social está subsumido no
objeto aparentemente natural. Mas procura, além disso, decifrar o social em sua
subjetividade, revelando o momento subjetivo deste sujeito social, as formas sociais
determinadas do social- a consciência burguesa. Mostra assim a contradição e as
possibilidades desse social. A formação regressiva da consciência burguesa dispõe-se
no lugar da consciência de classe emancipada atribuída ao proletariado, tomando
como ponto de partida o próprio processo real de reprodução material em sua base
contraditória. (MAAR, 2003, p.470).

Desse modo, a burguesia toma a consciência e o poder, começando a divisão de classes
desse modo os proletários têm a falsa ideia de que são uma classe emancipada, mas na verdade eles
estão reproduzindo os interesses dos burgueses. A contradição social é o remédio para a
semiformação que é a doença da sociedade.
Um dos fatores que oportuniza a semiformação é a perda da experiência, a educação tende a
provocar experiência, “a educação para a experiência é idêntica a educação para a emancipação”
(ADORNO, 2003, p.151) entrar em contato verdadeiramente com o objeto. A experiência traz uma
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memória coletiva, a rememoração de um passado que não pode ser esquecido, rememorar no
sentido de deixar viva entre nós para que o bárbaro não se repita. “A semiformação é uma fraqueza
em relação ao tempo, à memória, única mediação que se realiza na consciência aquela síntese da
experiência que caracterizou a formação cultural em outros tempos”. (ADORNO, 2005, p.15). No
Brasil não existe uma política de memória, de reflexão do passado e sim celebrações cristalizadas.
Conforme MAAR (2203) diz,
A educação não é para emancipação, compromisso com o fim ético idealizado no
contexto social-cultural. A educação, para ser efetiva, é crítica da semiformação real,
resistência na sociedade material aos limites que nesta se impõem a vida no “plano”
de sua produção efetiva. A emancipação é elemento central da educação, mas, para ser
real e efetiva, há que ser tematizada na heteronomia. (MAAR, 2003, p.470)

Para que a emancipação de fato se realiza tem que entrar em contato com heteronomia, ou
seja, a orientação não é imposta de forma exterior, deve analisar suas contradições, pois a
contradição real objetiva mostrar para além de sim, por meio da consciência com a possibilidade de
reflexão, de uma negação determinada. A educação tem que ser uma educação para a contradição e
para a resistência. Desse modo, Adorno conceitua muito bem a questão da heteronomia;
Eles significam uma heteronomia, um tornar-se dependente de mandamentos, de
normas que são assumidas pela razão própria do indivíduo. O que a psicologia
denomina superego, a consciência moral, é substituído no contexto dos compromissos
por autoridade exteriores, sem compromisso, intercambiáveis, como foi possível
observar com muita nitidez também na Alemanha depois da queda do Terceiro Reich.
Porém justamente a disponibilidade em ficar do lado do poder, tomando exteriormente
como norma curvar-se ao que é mais forte, constitui aquela índole dos algozes que
nunca mais deve ressurgir. Por isto a recomendações dos compromissos é tão fatal. As
pessoas que os assumem mais ou menos livremente são colocadas numa espécie de
permanente estado de exceção de comando. O único poder efetivo contra o princípio
de Auschwitz seria autonomia, para usar a expressão Kantiana; o poder para a
reflexão, a autodeterminação, a não-participação. (ADORNO, 2003, p.124).

A questão da autoridade tem a ver com autonomia, autoridade é aquele que detém o poder,
eles representam a identificação com a coletividade, exaltam e cultivam barbaridades em nome de
“costumes”, para evitar que Auschwitz se repita é necessário combater o poder cego de todos os
coletivos, fortalecendo a resistência, esclarecendo o problema da coletivização. Para o
fortalecimento dessas autoridades, na educação tradicional a base era a severidade, onde o objetivo
de “ser duro” significa a indiferença da dor em geral. Da sua dor e da dor do outro. Frente a
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barbaridade da Alemanha, a educação precisa levar em consideração que o medo não deve ser
reprimido, temos que sentir o medo que essa realidade exige, justamente por essa via de expressão
dos sentimentos provavelmente desaparecerá os efeitos nocivos do medo inconsciente e reprimido.
(ADORNO,2003)
Quando Adorno diz sobre heteronomia, ele se refere ao conhecimento sobre as leis, sendo
uma autoridade externa. Nesse sentido, quando refiro a autoridade heterônima quero dizer que não
existe interiorização, consequentemente consciência, reflexão, a autonomia exige a interiorização da
autoridade não estando no âmbito exterior, mas no âmbito interior é necessário interiorizar para
haver a reflexão, pois, sem a reflexão só existe a reprodução. Isso não quer dizer que podemos
ignorar a autoridade e as leis, pelo contrário devemos pensar as contradições, sua racionalidade e
assim desenvolver a capacidade de construir, o único poder contra a autoridade e a Auschwitz é a
autonomia, a capacidade crítica reflexiva.
Nesse sentido Adorno em seu texto Educação para quê? Volta a dizer a questão da
heteronomia, tal como cito;
É bastante conhecida a minha concordância com a crítica ao conceito de modelo ideal
(Leiibilã). Esta expressão se encaixa com bastante precisão na esfera do jargão da
autenticidade (Jargon der Eigentlichkeit) que procurei atacar em fundamentos. Em
relação a esta questão, gostaria apenas de atentar a um momento especifico no
conceito de modelo ideal, o da heteronomia, o momento autoritário, o que é imposto a
partir do exterior. Nele existe algo de usurpatório. É de se perguntar de onde alguém
se considera no direito de decidir a respeito da orientação da educação dos outros. As
condições – provenientes do mesmo plano de linguagem e de pensamento ou de nãopensamento – em geral também correspondem a este modo de pensar. Encontram- se
em contradição a idéia de um homem autônomo, emancipado, conforme a formulação
definitiva de Kant na exigência de que os homens tenham que se libertar de sua auto
inculpável menoridade. (ADORNO, 2003, p.141)

É possível perceber que quando Adorno diz sobre acontradição ele questiona como alguém
se considera no direito de decidir a orientação da educação dos outros, como é contraditório nos
submeter a essas leis, sem questionar, já que somos seres autônomos, emancipados. Parece que
estamos condenamos a menoridade, a incapacidade de questionar, e refletir o porquê isso está sendo
imposto, nesse sentido, colocamos em pauta a questão da democracia. A importância de uma
produção de consciência verdade para a manutenção democrática, “isto é: uma democracia com o
dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas.
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Uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado”.
(ADORNO, 2003, p.141) ou seja, a democracia é constituída por pessoas emancipadas, por ideias
originárias da própria consciência.
Diante do exposto, é necessário entender melhor o que é essa ideia de emancipação, quando
falamos disso devemos levar em conta dois difíceis problemas; Adorno traz que:
Em primeiro lugar, a própria organização do mundo em que vivemos e a ideologia
dominante- hoje muito pouco parecida com uma determinada visão de mundo ou
teoria -, ou seja, a organização do mundo converteu-se a si mesma imediatamente em
sua própria ideologia. Ela exerce uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera
toda a educação. Seria efetivamente idealista no sentido ideológico se quiséssemos
combater o conceito de emancipação sem levar em conta o peso imensurável do
obscurecimento da consciência pelo existente. No referente ao segundo problema,
deverá haver entre nós diferenças muito sutis em relação ao problema da adaptação.
De um certo modo, emancipação significa o mesmo que conscientização,
racionalidade. Mas a realidade sempre é simultaneamente uma comprovação da
realidade, e esta envolve continuamente um movimento de adaptação. (ADORNO,
2003, p.143).

Dessa forma, a educação seria vaga se não tratasse o objetivo de adaptação e não preparasse
o indivíduo para se orientar no mundo, existe então uma relação dialética, onde não podemos perder
a individualidade, mas ao mesmo tempo não podemos permitir uma educação centrada no
indivíduo, no entanto não podemos permitir que o sistema educacional desconsidera o indivíduo.
Sendo um dos objetivos da educação reunir e dialogar com princípios individualistas e sociais,
simultaneamente adaptação e resistência. Educar para a democracia é dar conta desse processo
dialético que existe, mostrando igualmente suas vantagens e desvantagens.
Sendo o maior objetivo da educação a preparar para a superação da alienação, a alienação
baseia- se na sociedade, onde os indivíduos não estão aptos a experiências, pois ela tem uma relação
entre teoria e prática. Pensar é o mesmo que fazer experiências intelectuais, assim, “a educação para
a experiência é idêntica à educação para a emancipação”. (ADORNO, 2003, p.151)
Faz-se necessário dizer algo sobre a individuação, onde o indivíduo se reconhece no
processo, durante muito tempo na Alemanha tinha uma educação para a antiindividualidade,
enfraquecendo a formação do eu, devemos nos opor ao antiindividualismo autoritário.
Adorno em seu diálogo com Becker no texto A educação contra a barbárie começa dizendo
que;
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A tese que gostaria de discutir é a de que desbarbarizar tornou-se a questão mais
urgente da educação hoje em dia. O problema que se impõe nesta medida é saber se
por meio da educação pode-se transformar algo de decisivo em relação a barbárie.
Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização dó mais
alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontram atrasadas de um modo
peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização- e não apenas por não
terem em sua arrasadora maioria experimentando a formação nos termos
correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas
por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um
impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda
civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a caracteriza.
Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos os outros objetivos
educacionais por esta prioridade. (ADORNO, 2003, p.155)

Diante do exposto podemos compreender que a barbárie é um problema generalizado que
está ocorrendo no mundo todo, porém Adorno discute especificamente a questão da Alemanha por
ter ocorrido severamente a barbárie além de conhecer melhor a situação a partir de suas
experiências. Justamente por ser um problema mundial, “a tentativa de superar a barbárie é decisiva
para a sobrevivência da humanidade”. (ADORNO, 2003, p.156), sendo assim o maior objetivo
educacional.
Quando colocamos o problema da barbárie de forma necessária na educação, tendo
consciência, capacidade de reflexão provocaria por si uma mudança. A barbárie é a estreita da
cultura, em “momentos de repressão da cultura produzem e reproduzem a barbárie nas pessoas
submetidas a essa cultura.” (ADORNO, 2003, p.157), ou seja, a humanidade que está submersa
nessa cultura a reproduz, ninguém está totalmente livre dos traços de barbárie, devemos aprender a
orientar, refletir sobre esses traços, simbolizando, demonstrar as sensibilidades.
No entanto, a reflexão e a racionalidade por si só não é uma regra contra a existência da
barbárie, a reflexão pode servir tanto para a dominação como para a autonomia, elas devem ser
claras em sua finalidade humana. Desse modo, é necessário pensar como educar os jovens para que
apliquem a reflexões a objetivos humanos, visto que nas escolas existe muita competitividade entre
os colegas, a competitividade que não é flexível ou que não acaba rapidamente é em si um elemento
de educação para a barbárie. “A competição é um princípio no fundo contrário a uma educação
humana. ” (ADORNO, 2003, p.161), muitos pensam que devem preparar para a competição, já que
a sociedade é competitiva, vivemos em um sistema que prioriza a competição no livre mercado,
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mas o importante papel da escola é preparar as pessoas para se relacionar, reconhecer e respeitar o
outro.
É possível pensar em uma razão objetiva da barbárie que está relacionada a falência da
cultura, pois a mesma não cumpre com a suas promessas, dividindo o homem. Uma de suas
divisões mais significativa é entre o trabalho físico e o intelectual, retirando do homem a confiança
em si e na cultura. Com essa decepção a raiva dos homens se voltou contra a própria cultura, de
forma que ela não deveria existir. Diante disso a desbarbarização deveria começar com a
diminuição da agressividade. Adorno demonstra claramente em sua fala o desejo de que por meio
da educação as pessoas tenham vergonha de violência física, e não tolera nenhum tipo de
brutalidade contra qualquer outra pessoa.
Assim ele diz:
Acredito ser importante para a educação que se supere este tabu acerca da
diferenciação, da intelectualização, da espiritualidade, que vigora em nome do menino
saudável e da menina espontânea, de modo que consigamos diferenciar e tornar tão
delicadas as pessoas no processo educacional que elas sintam aquela vergonha acerca
de cuja importância havíamos concordado.

Dessa forma, percebemos que a educação emancipatória reconhece a barbárie, sendo ela
uma cultura de dominação, autoridade, repressão de suas energias. Combater a barbárie é eliminar a
diferenciação, permitindo que o indivíduo seja quem ele quiser ser, se reconhecendo no outro, não
admitindo e se envergonhando de qualquer tipo de agressão.
CONCLUSÕES
As discussões apresentadas têm por base os textos de Theodor W. Adorno, autor da Teoria
Crítica da escola de Frankfurt. O artigo veio tratando de uma forma central a questão da cultura,
pois o mal-estar da sociedade que é a barbárie, a semiformação, a ideologia e os diversos conceitos
que foram apresentados ao longo do texto estão ligados a cultura e de que forma a sociedade
capitalista está formando, ou melhor semi formando esse indivíduo.
Colocamos em grande parte do texto a questão da barbárie, da autoridade, por ser essa a
grande regressão, colocando em risco toda a existência da humanidade, quando falamos da barbárie,
foi necessário trazer diversos conceitos para entender o porquê estamos ainda hoje vivendo essa
situação. Conceitos que a todo tempo estão relacionados entre si, pois estudar a sociedade e o
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indivíduo, é dar conta dessa dialética, das contradições existentes. Levando em consideração que
essa relação está em constante movimento, nada é estático.
Diante disso, o maior objetivo é obter uma sociedade cada vez mais humana, despertando a
consciência, e assim a capacidade de reflexão crítica, e esse objetivo só é possível ser atingido
através da educação, pois é a educação que emancipa o sujeito, sendo a emancipação o elemento
central da educação, só o sujeito emancipado, consciente é capaz de se livrar da semiformação e
evitar que o passado bárbaro se repita. “Contudo, a única possibilidade de sobrevivência que resta à
cultura é a auto -reflexão crítica sobre a semiformação”. (ADORNO,2005, p.18)
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Resumo
O presente artigo é produzido a partir de reflexões da teoria Adorniana. Essas discussões contribuíram
para pensar sobre a constituição do sujeito no capitalismo; cultura, indústria cultural; formação e
semiformação; tensões entre mercadoria e arte: artefatos culturais: reprodução e resistência. Alguns
desses conceitos serão abordados, com base em leituras de autores clássicos, tais com Adorno, Maar e
Duarte esses referenciais teórico contribuem para a compreensão e discussão dos conceitos que
dialogam e relacionam entre si. Sendo assim foi feito uma pesquisa bibliográfica, dentre os diversos
temas este artigo irá abordar sobre a formação, semiformação e educação do sujeito na sociedade
capitalista. A semiformação se dá pela perda da experiência, se não nos permitimos trocar saberes,
experiência com outro, por exemplo como ouvimos o outro estamos tendo uma experiência, ativamos
a nossa memória é essencial rememorar o passado para que os erros não se repitam no futuro, porém
como esse mundo onde o tempo é dinheiro sempre o tempo rápido do relógio, estamos nos tornando
cada vez mais uma máquina do sistema, perdendo a capacidade de ouvir o outro, de ter trocas e sentir
de experiências. Dessa forma, necessitamos de uma educação que provoca a experiência, “ a educação
para a experiência é idêntica à educação para a emancipação” (ADORNO, 2003, p.151) entrar em
contato verdadeiramente com o objeto. É através de uma educação emancipadora que podemos
romper com a semiformação que o sistema capitalista nos impõe, formar sujeitos autônomos capazes
de pensar, analisar e criticar o contexto que estamos vivendo. Sujeitos que se reconhecem no outro,
como parte desse sistema.
Palavras-chave: Educação; Emancipação; Formação; Semiformação.
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Resumo
Pensar o ensino-aprendizagem, na contemporaneidade, envolve múltiplas dimensões para fortalecer
este processo. Em todas as etapas e modalidades de ensino é importante tornar as aulas desafiadoras e
instigantes para que o aluno se motive e participe ativamente dela, potencializando a autonomia e
envolvimento pedagógico dele. Assim, o presente painel objetiva apresentar três propostas
metodológicas interdisciplinares, permeadas pelas metodologias ativas e/ou múltiplas linguagens, como
fonte de discussão e reflexão sobre o ensino-aprendizagem na contemporaneidade. Tencionar as
próprias práticas e apresentá-las ao debate, como se propõe neste painel, é uma forma de, efetivamente,
colaborar com a difusão de propostas inovadoras, bem como um ato de (auto)avaliação do que foi
produzido. Neste sentido, o primeiro artigo do painel apresenta o relato de um Projeto Pedagógico
Interdisciplinar, desenvolvido por docentes da Rede Municipal de Santa Maria/RS, com alunos de
sexto ano. O trabalho discute o pensamento espacial, mediado por múltiplas linguagens, no ensino de
Artes, Geografia, Matemática e Educação Física. O segundo artigo apresenta um relato de experiência
que, na esteira da metodologia ativa “Aprendizagem Baseada em Projetos”, alunos do Ensino Médio de
uma escola do interior do RS, ministraram aulas de Língua Inglesa para crianças dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. Já o terceiro trabalho reflete sobre práticas interdisciplinares desenvolvidas no
Curso de Pedagogia da Universidade Franciscana/RS. Neste painel, portanto, propõe-se uma discussão
ampla e diversificada sobre as metodologias interdisciplinares e ativas na Educação Básica e Superior,
potencializando, assim, o entendimento e discussão de múltiplos contextos que atravessam e são
atravessadas pelas docentes/autoras dos textos. É contundente destacar a relevância e a abrangência da
proposta apresentada, especialmente, no que tange a busca constante por dinamizar o ensino em
diferentes áreas e etapas do ensino, instigando os estudantes à autonomia e construção compartilhada
de conhecimentos.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação Superior.
O PENSAMENTO ESPACIAL COMO PRÁTICA INTERDISCIPLINAR: RELATO DE UMA
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA COM MÚLTIPLAS LINGUAGENS1
Natália Lampert Batista – UFSM/PMSM-RS
Marcia Silveira Cassol – PMSM/SEDUC

INTRODUÇÃO
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é uma normativa que define o conjunto de
elementos essenciais ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes da Educação Básica.
Mesmo sendo muito contestada, foi aprovada e passou a ser o documento que rege a Educação
Básica no Brasil. Por isso, precisa ser estudada, debatida e compreendida como forma de viabilizar
a sua implementação gradativa no processo de ensino-aprendizagem e também como uma maneira
de propor alternativas metodológicas que aliem o que está na BNCC com o desenvolvimento do
pensamento crítico-reflexivo dos discentes (BATISTA; BECKER, 2019).

Esse trabalho contou com a colaboração das Professoras Maristela Busnello e Mirela Leão Freire da Prefeitura
Municipal de Santa Maria (PMSM).
1
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Entre os elementos essenciais, presentes na BNCC, está o conceito de pensamento espacial,
que é articulado com desenvolvimento intelectual que integra conhecimentos não somente da
Geografia, mas também da Matemática, Arte, Literatura, Ciência e Educação Física. “Essa
interação visa à resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, orientação e direção de
objetos localizados na superfície terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à
centralização e à dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança” (BRASIL, 2018, p. 357).
Além disso, o pensamento espacial também se relaciona as práticas da Cartografia Escolar e
aos mapas híbridos e multimodais da contemporaneidade, conforme debate Batista (2019), o que
permite trabalhá-lo por meio de múltiplas linguagens e tecnologias. Assim, o desenvolvimento do
pensamento espacial está muito relacionado com o cotidiano do sujeito, mas é na escola que ele se
efetiva e que se desvela a função social do sujeito, bem como se estimula o seu desejo de conhecer
e interpretar o espaço geográfico. Portanto, essa temática deve se fazer presente na escola nas
diferentes disciplinas para que “possam vir a contribuir com a instrumentalização do sujeito para
uma atuação autônoma, crítica, reflexiva e efetivamente cidadã” (BATISTA, 2009, p. 102).
Partindo dessas concepções, o presente relato de prática visa apresentar as atividades
metodológicas desenvolvidas nas disciplinas de Geografia, Matemática, Artes e Educação Física,
com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, no primeiro semestre de 2019, que integram o
projeto “Descobrindo o CAIC: pensamento espacial e interdisciplinaridade”. As disciplinas de
Língua Portuguesa e Inglês também são integrantes do projeto interdisciplinar, porém não foram
inseridas na sistematização desse recorte de abordagem sobre as práticas realizadas. Além disso,
ressalta-se que a proposta foi articulada com a metodologia do Programa União Faz a Vida (PUFV),
entretanto, não contou com nenhum tipo de financiamento do mesmo e as práticas foram pensadas e
desenvolvidas pelas docentes das disciplinas envolvidas no projeto.
As atividades foram pensadas a partir da necessidade de trabalhar interdisciplinarmente com
o pensamento espacial que integra o currículo da BNCC para os Anos Finais do Ensino
Fundamental. Para isso, destaca-se que a compreensão articulada entre os espaços vividos (escola,
casa e bairro) e os ausentes (Espaços mais distantes do cotidiano dos estudantes) potencializa o
desenvolvimento do pensamento espacial, que é essencial para o entendimento do mundo.
Isto posto, as práticas aqui destacadas tiveram como objetivo: estimular o pensamento
espacial com base na representação do espaço vivido e do espaço ausente; instigar e analisar o
espaço da sala de aula, observando sua estrutura, sua forma, os objetos e os utensílios que a
compõem e com isso utilizar conhecimentos matemáticos para identificar formas e tamanhos;
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conhecer e interpretar os espaços reservados para a Educação Física na escola, comparando-os com
os espaços oficiais em cada esporte coletivo praticado nas aulas (futsal, futebol, handebol, voleibol
e basquetebol); e potencializar o desenvolvimento do pensamento espacial pelo uso de múltiplas
linguagens e tecnologias em sala de aula.
BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA
Ao pensar sobre o pensamento espacial é essencial destacar que ele “[...]é complexo, requer
observar, comparar, relacionar, analisar, argumentar e elaborar crítica” (CASTELLAR, 2017, p.
210), isto é, requer a criticidade e a profundidade das diferentes áreas do saber para potencializar
essa entendimento do mundo. Ademais, “está relacionado aos processos cognitivos e associado ao
desenvolvimento da inteligência espacial” (CASTELLAR; JULIASZ, 2017, p. 163).
Segundo Rizzatti (2019, p. 40),
As competências da Inteligência Espacial baseiam-se na capacidade de observar
objetos de vários pontos de vista (de outros ângulos), de perceber e conceber a ideia
do espaço, na elaboração e/ou utilização de mapas, cartas e plantas (ANTUNES,
2012) ou na aptidão de imaginar o movimento/deslocamento de objetos no espaço,
isto é, deslocar algo concreto (conhecido) para o distante (abstrato), como um carro
locomovendo-se numa cidade, no imaginário. A arte e a escultura podem ser vistas
como uma (re)leitura visual e espacial do mundo, demonstrando a sensibilidade que os
artistas possuem na capacidade de modelar uma obra, representando que o talento
gráfico é inerente ao domínio da noção espacial. (RIZZATTI, 2019, p. 40).

Tal constatação reforça a necessidade do trabalho interdisciplinar com o enfoque no
pensamento espacial. Todavia é preciso ter claro que, mesmo sendo uma temática emergente:
A preocupação sobre o pensamento espacial não é recente nos debates da Geografia
no Brasil. Se observamos com atenção as leituras de Santos (1985), Santos (2002) e
Moreira (2007), por exemplo, temos condições de encontrarmos nesses trabalhos
referências à lógica espacial que estão fortemente associadas a análise da Geografia
sobre diferentes fenômenos e contextos. Assim, a perspectiva de Santos (1985) sobre
a construção e o reconhecimento de um método para pensar o próprio espaço foi
marcante para o desenvolvimento da ciência geográfica, estabelecendo a partir desta
concepção uma maior identidade para estudos da Geografia. (RICHTER, 2018, p.
257).
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Assim, o desenvolvimento e o aprofundamento do pensamento espacial passam a ser uma
necessidade para a compreensão efetiva dos diferentes lugares, territórios e regiões, que pode ser
trabalhado por meio de diferentes linguagens e tecnologias na sala de aula. Não basta apenas
navegar pelo espaço, é preciso compreendê-lo e isso só se faz mediado o desenvolvimento de um
pensamento espacial crítico, formal e escolar (BATISTA, 2019).
Desta forma:
Partimos da concepção de que o pensamento espacial mobiliza e desenvolve o
raciocínio geográfico, pois se trata de inserir os princípios e conceitos estruturantes
para análise do espaço e sua dinâmica, por exemplo, escala, extensão, localização, as
relações entre as unidades de medida, as diferentes formas de calcular a distância
(milhas, tempo de viagem, custos de viagem), os sistemas de coordenadas, a natureza
dos espaços (bidimensionalidade e tridimensionalidade). (CASTELLAR; JULIASZ,
2017, p. 162).

O raciocínio geográfico, de acordo com a BNCC, compreende uma maneira de exercitar e
de estimular o desenvolvimento do pensamento espacial com base em aspectos como: “a
localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial,
as conexões existentes entre componentes físicos e naturais e as ações antrópicas” (BRASIL 2018,
p. 357). Dessa forma, a BNCC propõe essa abordagem ressalte que “as relações espaciais e o
raciocínio espaço-temporal no ensino de Ciências Humanas deve favorecer a compreensão, pelos
alunos, dos tempos sociais e da natureza e de suas relações com os espaços” (BRASIL, 2018, p.
351).
Portanto, estimular o pensamento espacial de forma interdisciplinar e mediada por diferentes
linguagens e tecnologias é essencial para a produção de conhecimentos significativos para os
estudantes da contemporaneidade que emerge como uma importante estratégia pedagógica para o
século XXI. Na atualidade, é preciso inovar, mas sobretudo é preciso potencializar a consolidação
de conhecimentos entre os estudantes por meio de metodologias ativas e interativas de construção
de conhecimentos geográficos, matemáticos, artísticos e da corporeidade e da coletividade dos
esportes.
TRABALHO INTERDISCIPLINAR E PENSAMENTO ESPACIAL
O pensamento espacial, como apresentado anteriormente, emerge nas atuais discussões
escolares como um tema central a variadas disciplinas da Educação Básica, como Artes, Geografia,
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Matemática, Educação Física, entre outras, potencializando o trabalho interdisciplinar entre os
docentes das diferentes áreas do conhecimento escolar. É indispensável compreendê-lo mediante a
uma leitura contextualizada e sistemática destas diversas disciplinas e frente a propostas pedagógica
que estimulem a criatividade e a atuação autônoma dos estudantes, ou seja, propostas pedagógicas
que contextualizem o vivido e o ausente, em prol da resolução de problemas pedagógicos que
estimulem a criticidade e a criatividade na conclusão de objetivos comuns.
Para a efetivação do projeto interdisciplinar, com base na metodologia sugerida pelo PUFV,
adotou-se como recorte do currículo o pensamento espacial e como território de análise a EMEF
Junto ao CAIC Luizinho de Grandi, localizada na região administrativa sul de Santa Maria/RS,
conforme apresentada no mapa da Figura 1. A pergunta exploratória que baseou o início do projeto
foi “Como podemos representar o espaço da nossa Escola?”.
Figura 1. Mapa de localização da EMEF Junto ao CAIC Luizinho de Grandi.

Fonte: BATISTA, 2019.

Após definidos esses temas, os alunos realizaram a expedição exploratória no pátio da
Escola, observando tudo que lhes chamava atenção e despertava dúvidas. Essa atividade foi
realizada na aula de Geografia em uma sexta-feira (cada turma no seu período). Em mesa redonda,
foi realizada a escolha do nome do projeto, debateram-se as certezas e das dúvidas dos alunos sobre
o tema central e elaboraram-se cartazes de com o índice inicial da proposta (o que os estudantes
sabiam e gostariam de aprender sobre como representar o espaço da Escola) (Figura 2). Após,
partiu-se para as atividades propriamente ditas e relatadas na sequência.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1185

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Figura 2. Articulação inicial do projeto com os alunos da EMEF Junto ao CAIC Luizinho de Grandi.

Fonte: Atividade na EMEF Juno ao CAIC Luizinho de Grandi, 2019.

Inicialmente na disciplina de Geografia a professora da turma desenvolveu com os
estudantes a confecção de Mapas Mentais demostrando o caminho de casa até a escola. Isso serviu
como subsídio para a interpretação dos níveis de entendimento espacial dos alunos, bem como para
fomentar a busca por entendimento inicial sobre como se representa o espaço e sobre as noções de
orientação, localização e escala. Com base nessas necessidades, foram confeccionados dois mapas,
um analógico de campo e outro com o Google Maps para desenvolver as noções cartográficas entre
os estudantes.
O mapa analógico de campo consistiu na produção do mapeamento de uma das quadras
esportivas. Assim, os alunos mediram a quadra, calcularam, com auxílio da professora, a escala
desta quadra para a representação em uma folha de oficio A4 e, por fim, mapearam-na
proporcionalmente a realidade como demostra a Figura 3.
Figura 3. Mapa da Quadra da EMEF Junto ao CAIC Luizinho de Grandi.

Fonte: Atividade na EMEF Juno ao CAIC Luizinho de Grandi, 2019.

O segundo mapeamento desenvolvido pelos alunos foi com a utilização do Google Maps.
Nesta etapa os alunos estudaram os tipos de visão cartográfica e observaram a configuração da
Escola “como se estivessem voando em um avião”, como base nisso, elaboraram um mapa da
Escola destacando toda a sua organização espacial, que posteriormente auxiliaria na produção de
maquetes do lugar. Além disso, os estudantes retomaram o caminho de casa até a Escola, podendo
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comparar os Mapas Mentais traçados a partir de sua memória o trajeto visualizado a partir do
recurso tecnológico. Tais atividades são demostradas na Figura 4.
Figura 4. Mapeamento da EMEF Junto ao CAIC Luizinho de Grandi.

Fonte: Atividade na EMEF Juno ao CAIC Luizinho de Grandi, 2019.

Concomitantemente, na disciplina de matemática os alunos fizeram a listagem de objetos e
utensílios que fazem parte da sala de aula. Após, realizaram a classificação e a comparação da
forma dos objetos utilizando geometria e verificaram as medidas dos objetos e utensílios na sala de
aula. Todas essas informações foram sistematizadas em cartazes (Figura 5) e também embasaram a
construção de maquetes.
Figura 5. Mapeamento da EMEF Junto ao CAIC Luizinho de Grandi.

Fonte: Atividade na EMEF Juno ao CAIC Luizinho de Grandi, 2019.

A Disciplina de Educação Física, auxiliou no mapeamento da escola (medir o ginásio,
quadras e campo), bem como realizou uma pesquisa na sala de informática sobre o tamanho das
quadras oficiais dos esportes coletivos (futsal, futebol, handebol, voleibol e basquetebol) para
confrontar com os dados levantados na Escola com dados. Após esse trabalho também foi realizada
a produção de cartazes ilustrativos. Nas aulas de Artes, trabalhou com elementos de representação
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como ponto, linha e área (que também são trabalhados em Geografia como alfabeto cartográfico)
para embasar a produção de maquetes da Escola. Assim, para finalizar a produção dos estudantes,
articularam-se os elementos estudados nas quarto disciplinas e produziram-se maquetes
representando o espaço escolar com destaque a infraestrutura interna e externa da Escola, como
apresentada na Figura 6.
Figura 6. Maquetes da EMEF Junto ao CAIC Luizinho de Grandi.

Fonte: Atividade na EMEF Juno ao CAIC Luizinho de Grandi, 2019.

O uso das diferentes linguagens, analogias e digitais, e, sobretudo, da interatividade nas
práticas pedagógicas estimulou os estudantes a se envolverem na produção dos materiais e na
construção de conhecimentos das diferentes disciplinas envolvidas na prática pedagógicas. Essa
integração entre os estudantes na produção dos produtos pedagógicos, aliada a diferentes
linguagens, potencializou o desenvolvimento do pensamento espacial e destacou os marcadores
culturais, topofílicos e topofóbicos dos alunos com relação à Escola, além disso, demonstraram que
a aprendizagem mediada por distintas linguagens, articulando as diferentes disciplinas, tornou mais
rica e abrangente em ambas as turmas de aplicação e comprovou-se a eficácia das práticas
colaborativas e multimodais para as aulas do sexto ano.
Portanto, o projeto interdisciplinar serviu para estimular o pensamento espacial com base na
representação do espaço vivido e do espaço ausente, fazendo os estudantes refletirem sobre o
espaço conhecido e compreenderem como se dá a construção de diferentes tipos de mapas.
Também, permitiu instigar e analisar o espaço da sala de aula, construindo uma interpretação dos
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elementos geométricos com base nas vivências cotidianas dos estudantes no espaço da Escola.
Potencializou a interpretação dos espaços reservados para a Educação Física na escola, bem como
dos espaços oficiais em cada esporte coletivo praticado e potencializou o desenvolvimento do
pensamento espacial pelo uso de múltiplas linguagens e tecnologias em sala de aula. Assim, logrou
êxito enquanto prática pedagógica e articulou os conhecimentos previstos na BNCC com o estímulo
ao pensamento espacial crítico entre os estudantes.
CONCLUSÕES
A BNCC alterou significativamente a estrutura e a organização das habilidades e objetos de
conhecimento de muitas áreas da Educação Básica e passou a trazer o pensamento espacial como
elemento essencial a educação geográfica e ao trabalho interdisciplinar com áreas como
Matemática, Artes e Educação Física, ampliando, assim, a necessidade de desenvolver
metodologias de ensino capazes de contribuir com a inserção desses elementos na Escola. Essas
metodologias prescindem do trabalho com múltiplas linguagens e tecnologia como os cartazes, os
mapas analógicos e digitais, softwares de sensoriamento remoto (Google Maps), entre outros, que
gerem a efetiva construção do pensamento espacial.
Com base nas práticas pedagógicas desenvolvidas, pode-se observar que os estudantes se
envolveram com as atividades e se dedicaram para a sua realização. Toda essa caminhada,
envolvendo o trabalho interdisciplinar e com base em múltiplas linguagens e tecnologias, tanto
analógicas como digitais, colaborou para o processo de ensino-aprendizagem e para a efetivação do
exercício e estímulo ao pensamento espacial dos educandos. Além disso, a compreensão articulada
entre os espaços vividos e os ausentes potencializa o desenvolvimento do pensamento espacial, que
é essencial para o entendimento do mundo. Concluiu-se que o trabalho colaborou
significativamente com o processo de ensino-aprendizagem na escola e auxiliou o desenvolvimento
do pensamento espacial entre os estudantes uma vez que os colocou como autores e colaboradores
da prática pedagógica que ativamente participaram.
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Resumo
O pensamento espacial emerge nas atuais discussões escolares como um tema central a variadas
disciplinas da Educação Básica, como Artes, Geografia, Matemática, Educação Física, entre outras,
potencializando o trabalho interdisciplinar entre os docentes das diferentes áreas do conhecimento
escolar. É indispensável compreendê-lo mediante a uma leitura contextualizada e sistemática destas
diversas disciplinas e frente a propostas pedagógica que estimulem a criatividade e a atuação autônoma
dos estudantes, ou seja, propostas pedagógicas que contextualizem o vivido e o ausente, em prol da
resolução de problemas pedagógicos que estimulem a criticidade e a criatividade na conclusão de
objetivos comuns. Assim foram pensadas as estratégias pedagógicas relatadas no presente texto. O
artigo visa apresentar as atividades metodológicas desenvolvidas nas disciplinas de Geografia,
Matemática, Artes e Educação Física que integram o projeto “Descobrindo o CAIC: pensamento
espacial e interdisciplinaridade” e são voltadas ao mapeamento do espaço vivido, à compreensão de
técnicas de representação espacial (cartesianas e artísticas), ao vínculo com a resolução de problemas,
bem como com o ato de pensar a escola a partir de espaços de uso comum das turmas de sexto ano e
que despertem seu interesse voltado aos esportes. As propostas foram pensadas a partir da necessidade
de trabalhar, por meio de diferentes linguagens e tecnologias e interdisciplinarmente, com o
pensamento espacial que integra o currículo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para os
Anos Finais do Ensino Fundamental. Além disso, a compreensão articulada entre os espaços vividos e
os ausentes potencializa o desenvolvimento do pensamento espacial, que é essencial para o
entendimento do mundo. Concluiu-se que o trabalho desenvolvido colaborou significativamente com o
processo de ensino-aprendizagem na escola e auxiliou o desenvolvimento do pensamento espacial entre
os estudantes uma vez que os colocou como autores e colaboradores da prática pedagógica que
ativamente participaram.
Palavras-chave: BNCC; Pensamento Espacial; Prática Interdisciplinar; Proposta Didática.
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APRENDENDO A ENSINAR POR MEIO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS
Denize da Silveira Foletto – UFN/SEDUC, RS

INTRODUÇÃO
Apesar da contemporaneidade das metodologias ativas como prática pedagógica, suas
matrizes conceituais datam do início do século XX (DAROS, 2018). Muitos pensadores como John
Dewey (1976), Kilpatrick (1975), Decroly (1929) e Ausubel (1960) se dedicaram à construção de
metodologias inovadoras com o intuito de “criar possibilidades de uma práxis pedagógica que
forme um sujeito crítico, reflexivo e humanizado” (Ibid, p. 9). Autores como Paulo Freire, Freinet,
Claparède e Montessori abordaram suas teorias como alternativa necessária para a superação do
modelo pedagógico tradicional vigente, o que continua sendo um dos grandes desafios que se
colocam na contemporaneidade. Conforme Daros (Ibid, p. 11) enquanto existir o “modelo
tradicional de ensino, baseado unicamente no ensino do conteúdo do livro didático e em exercícios
de fixação, que ainda acontece em quase todas as classes do mundo, alunos e professores
desmotivados para o aprendizado continuarão sendo gerados”. Diante dessa afirmação e da
realidade atual, em que se vive num mundo globalizado e tecnológico, urge uma mudança nos
métodos de ensino-aprendizagem, pois, o que ainda se vê, em diversas escolas, é a utilização de
uma metodologia de 50 anos atrás e, que, hoje, não se sustenta mais. Segundo Lima e Moura
(2015, p. 90), “na formação continuada do professor nas escolas brasileiras, tanto públicas quanto
particulares, pouco foi desenvolvido em relação às novas habilidades, sobretudo aquelas necessárias
para o uso intencional de tecnologias digitais”. Desse modo, é inegável que isso reflete diretamente
na continuidade de práticas pedagógicas ultrapassadas.
A escola de hoje precisa ser redesenhada e o professor necessita mudar junto com ela. Para
tanto, um caminho possível é por meio da formação continuada do professor. Mas uma formação
que contribua com o desenvolvimento profissional de professores (SOARES, 2005) por meio do
estudo e aplicação de metodologias ativas de aprendizagem; uma formação que possibilite ao
professor continuar comunicando-se face a face com os alunos, mas também, digitalmente, pois o
que a tecnologia traz hoje é a integração de todos os tempos e espaços; uma formação que leve o
professor a pensar como inserir as Competências expressas na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC, 2018) na sua prática docente/Área do conhecimento. Para tanto, há de se adotar uma
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metodologia que incentive ao protagonismo, ou seja, que coloque o aluno como autor da própria
jornada pedagógica, pois, quanto mais eles aprenderem próximos da vida, melhor.
De acordo com Camargo (2018, p. 16), as metodologias ativas têm como foco de
“desenvolvimento de competências e habilidades, com base na aprendizagem colaborativa e na
interdisciplinaridade”. Sendo assim, segundo o autor, proporcionam: a) desenvolvimento efetivo de
competências para a vida profissional e pessoal; b) visão transdisciplinar do conhecimento; c) visão
empreendedora; d) o protagonismo do aluno, colocando-o como sujeito da aprendizagem; e) o
desenvolvimento de nova postura do professor, agora como facilitador, mediador; f) a geração de
ideias e de conhecimento e a reflexão, em vez de memorização e reprodução de conhecimento.
Diante do exposto, este artigo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada por alunos
e professores que, incentivados por um projeto de extensão desenvolvido em parceria com uma
Universidade privada, assumiram o compromisso de se desafiar com uma práxis pedagógica mais
dinâmica no sentido de ultrapassar o ensino exclusivamente técnico e tradicional.
A partir das reflexões realizadas nos encontros de formação continuada dos professores de
uma Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no interior do RS, Brasil, emerge o projeto
“Aprendendo a ensinar”, que, na esteira da metodologia ativa “aprendizagem baseada em projeto”,
objetivou estimular a responsabilidade, autonomia e a autoconfiança de alunos da 2ª série do Ensino
Médio, por meio da prática em sala de aula com crianças entre 7 e 8 anos, trabalhando conceitos
básicos da Língua Inglesa.
Para fundamentar esta proposta, optou-se pelos autores Camargo e Daros (2018), Kalantzis e
Cope (2010) e Bacich e Moran (2017).
Dessa forma, neste artigo, inicialmente, apresenta-se a fundamentação teórica em que se
discute o que são metodologias ativas e sua importância. Após, apresenta-se a metodologia utilizada
e, por fim, lançam-se as considerações finais acerca do trabalho, em que se pontua a contribuição da
metodologia ativa “aprendizagem baseada em projeto”, para a formação dos alunos e para a
inovação da práxis pedagógica do professor.
PENSANDO AS METODOLOGIAS ATIVAS NA ESCOLA
Segundo Bacich e Moran (2017, p. 15), metodologias ativas são “estratégias de ensino
centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de
forma flexível, interligada e híbrida”. Ou seja, as metodologias ativas são práticas pedagógicas que
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possibilitam uma pedagogia mais dinâmica e criativa nas atividades discentes. Parte de uma
perspectiva de construção do conhecimento, de protagonismo, de autonomia, de resolução de
problemas, do desenvolvimento de projetos e de maior comprometimento no processo de ensinoaprendizagem. Nesse contexto, o papel do aluno muda. Ele passa a ser agente responsável pela sua
aprendizagem e desenvolvimento e, o professor, o mediador desse processo. Nessa concepção de
ensino e aprendizagem, o atua como um guia da aprendizagem do aluno, reconhecendo cada um
deles e ao mesmo tempo aprendendo colaborativamente por meio da interação.
Dentre as metodologias mais citadas por autores e estudiosos do tema, está a Project Based
Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseada em Projeto, a qual os alunos se envolvem com tarefas e
desafios para desenvolver um projeto ou um produto. Essa metodologia integra diferentes
conhecimentos e estimula o desenvolvimento de competências, como trabalho em equipe,
protagonismo e pensamento crítico.
O desenvolvimento da metodologia da aprendizagem baseada em projetos teve suas origens
em 1900, quando o filósofo americano John Dewey (1859 – 1952) comprovou o “aprender
mediante o fazer”. O filósofo constatou que, ao valorizar, questionar e contextualizar as condições
cognitivas da capacidade de pensar dos educandos, de maneira gradual, eles seriam capazes de
resolver situações reais em relação aos conteúdos estudados. Os projetos tinham como meta o
desenvolvimento do aluno no aspecto físico, emocional e intelectual, por meio de métodos
experimentais. Ou seja, o aprender e o fazer tornam-se inseparáveis.
Na aprendizagem baseada em projetos, procura-se por uma solução específica para um
determinado problema ou se desenvolve um projeto que tenha conexão com sua vida fora da sala de
aula. Segundo Bacich e Moran (2017, p. 27), “[…] são trabalhadas também suas habilidades de
pensamento crítico e criativo e a percepção de que existem várias maneiras de se realizar uma
tarefa, competências tidas como necessárias para o século XXI”. Sendo assim, aprender com o PBL
tem a ver com a exploração direta do contexto, com a comunicação/interação entre pares e a criação
a partir do conhecimento. Na produção dos resultados a tecnologia colabora potencializando o
processo, pois os alunos podem organizar seus resultados ou descobertas em formatos multimídia.
Para tanto, as instituições de ensino precisam reconhecer que o uso da tecnologia potencializa as
ações, bem como pode aproximar as relações existentes entre toda a comunidade escolar; e os
professores, entender que a tecnologia não veio para substituir a sala de aula tradicional, mas sim,
para garantir que diferentes e novos recursos sejam utilizados com êxito e competência para
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integrar a aprendizagem presencial e on-line. Ao compreender essa ideia, o professor formado como
especialista e fonte de conhecimento, assume uma nova postura, a de mediador do processo.
Kalantzis e Cope (2010) propõem a ideia do professor como um designer e não apenas um
“expositor”. De acordo com os autores, a função do professor como designer se assenta na
construção colaborativa do conhecimento, com o mínimo de ajuda do professor. Dessa forma, o
novo professor é um designer de aprendizagem significativa, ao invés de apenas um implementador
de conteúdos. Além disso, ele abre mão, parcialmente, de sua autoridade e concede um maior grau
de autonomia aos alunos, permitindo-lhes maior responsabilidade sobre sua aprendizagem. Assim
como os alunos, o professor deve se reinventar para atender às novas necessidades e demandas de
seus alunos e trabalhar à vontade em ambientes multimodais, com uso de tecnologias, mídias e
redes sociais – que estão presentes na realidade e no dia a dia da maioria dos alunos.
A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), documento normativo, traz à
discussão, por meio da inserção de competências, habilidades e metodologias ativas, a ideia da
inovação, em especial, das práticas pedagógicas. A BNCC vem com o intuito de diminuir as
desigualdades de aprendizado, bem como, formar um aluno mais autônomo e responsável. Nela, são
definidas aprendizagens fundamentais que os estudantes precisam desenvolver ao longo da vida
escolar, por meio do desenvolvimento de 10 competências. No documento, competência é definida
como a “mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas,
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BNCC, 2018).
As ideias desenvolvidas por Kalantzis e Cope (2010) aproximam-se do referido documento,
ao explicar determinadas realidades sociais e culturais baseando-se em conhecimentos
historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural, além de formular problemas e
criar soluções. Para isso, o projeto Learning by Design, de Kalantzis e Cope (2010), busca
implementar um currículo que encoraje o aluno a ser ativamente engajado em sua aprendizagem,
colocando-o em desafios práticos e intelectuais da vida real, o que converge com várias
competências gerais da BNCC.
Nesse sentido, as metodologias ativas representam um caminho. Contudo, sabe-se que
trabalhar com metodologias ativas de aprendizagem não é tarefa fácil, uma vez que tudo perpassa
por um grande planejamento, organização e desacomodação, tanto por parte do professor quanto
dos alunos. Além disso, envolve relações humanas de aprendizagem. Portanto, o professor precisa
ser competente no sentido de conhecer, saber orientar, para que o aluno construa seu conhecimento.
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Para tanto, é essencial que ele se reinvente e assuma a postura de professor como um designer,
conforme sugerem Kalantzis e Cope (2010).
Utilizar novas metodologias como possibilidades de intervenção para aprendizagens,
envolver os alunos, aguçar a curiosidade e mostrar a aplicabilidade dos componentes curriculares
para a vida e a construção do viver do aluno, não é tarefa fácil, mas é primordial e urgente suprir as
necessidades deste novo aluno. Para tanto, é preciso fomentar o aprendizado na esteira de
metodologias ativas nas salas de aula, com o intuito da inovação pedagógica.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia deste artigo afina-se com a abordagem qualitativa, do tipo relato de
experiência, pois apresenta o trabalho desenvolvido por 10 alunos da 2ª série de uma Escola
Estadual de Ensino Médio, do interior do RS, Brasil, orientado pelas professoras dos componentes
curriculares de Língua Inglesa, Arte e Matemática da turma, caracterizando-se, assim, como uma
atividade interdisciplinar.
O trabalho desenvolvido pelos alunos está vinculado ao projeto de extensão intitulado
“Metodologias Ativas: uma proposta inovadora para professores da Educação Básica”, de uma
Universidade da rede privada, também do interior do RS, Brasil, a qual se propõe a articular Ensino,
Pesquisa e Extensão. Esse apresenta como proposta a formação continuada de professores de uma
Escola de Ensino Médio, localizada num município do RS e é proposto e desenvolvido pela
profissional que atua como docente nas duas instituições. Para tanto, objetiva, por meio de
encontros presenciais e a distância (plataforma moodle), trabalhar com os professores desta escola
metodologias ativas de aprendizagem que contemplem tendências como: competências para o
século XXI (conhecimentos, habilidades e atitudes) que preparem os alunos para os desafios da vida
contemporânea; trabalho personalizado, que propõe estratégias educativas adaptadas aos interesses,
ritmo e formas de aprender de cada aluno; e a experimentação a qual parte de experiências práticas,
por meio de elaboração de projetos/estratégias ou produtos concretos. Assim, o projeto baseia-se em
três aspectos do ensino inovador, pois entende a aprendizagem como experiência pessoal; os alunos
são orientados pelo professor para desenvolver atividades desafiadoras, como por exemplo,
trabalhar em grupo para desenvolver soluções eficazes para questões essenciais; e usar a tecnologia
para melhorar os resultados dos alunos.
Baseado nessa proposta, emerge o projeto “Aprendendo a ensinar” que, na esteira da
metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Projetos, objetivou estimular a responsabilidade,
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autonomia e a autoconfiança de alunos da 2ª série do Ensino Médio, por meio da prática em sala de
aula com crianças entre 7 e 8 anos, trabalhando conceitos básicos da Língua Inglesa.
A ideia de trabalhar com crianças para ensinar noções básicas da língua inglesa surgiu a
partir do texto adaptado “Autoestima, autoconfiança e responsabilidade” do autor Hélio José
Guilhardi, trabalhado em sala de aula em que, na oportunidade, se discutiu a importância da
conquista da autonomia (financeira/pessoal), da responsabilidade, da autoconfiança e a necessidade
de se contribuir com a sociedade em que se está inserido, participando mais ativamente da vida
social. Sendo assim, emergiu a seguinte questão norteadora: Como estimular a aprendizagem de
sentimentos e comportamentos, de alunos da 2ª série do E.M, para que os mesmos vivam
harmoniosamente integrados ao contexto de vida familiar, escolar e profissional?
Por meio da reflexão conjunta (professoras e alunos), o grupo concluiu que todos devem ter
o compromisso social de contribuir com o que se aprende, em especial, na escola. Assim, justificase a opção de trabalhar com alunos do Ensino Fundamental por entender que, alunos da 2ª série do
Ensino Médio, têm condições de compartilhar conhecimentos básicos da Língua Inglesa
apreendidos até a presente etapa.
As atividades com 14 crianças do 2º ano do Ensino Fundamental, pertencentes a uma escola
do mesmo município da escola de Ensino Médio, ocorreram no período de abril a setembro de
2019, uma vez na semana, de 15 em 15 dias, totalizando 15 encontros. A distribuição dos dias foi
assim feita em virtude de que o grupo precisava se encontrar semanalmente para planejar as aulas e,
devido às várias outras atividades relacionadas à vida escolar dos alunos e dos professores, foi
decidido que essa era a melhor estratégia para a realização do projeto. Vale salientar que as
atividades práticas em que os alunos do EM desenvolveram os planos de aula com as crianças do
EF, sempre contou com a presença de um dos professores orientadores.
Abrangeu as seguintes etapas: a) Atividade de sensibilização com os alunos do EM para
despertar o interesse pela proposta; b) Apresentação do desafio para a turma e lançamento da
pergunta motivadora; c) Contato com a direção e a professora titular das crianças para explanar o
projeto e a possibilidade de adesão; d) Reuniões em conjunto com os professores envolvidos para
divisão das tarefas; e) Encontro com a professora titular da turma para interação do que estava
sendo trabalhado por ela; f) Pesquisa em diversas fontes sobre os assuntos; g) Elaboração em
conjunto dos planos de aula; h) Confecção de materiais didáticos; i) Aplicação dos planos de aula
na prática; j) Reuniões para feedback sobre o trabalho desenvolvido e consequente aprimoramento
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das atividades; k) Reflexão sobre a pergunta motivadora; análise de acordo com os novos
aprendizados; avaliação dos objetivos alcançados.
Os assuntos trabalhados durante o projeto foram: Introductions, numbers, colors and
animals. Diante dessas escolhas juntamente com a professora titular da turma, preparou-se os
planos de aula, a reprodução e confecção dos materiais didáticos com o auxílio dos professores
orientadores.
O trabalho desenvolvido teve como sequência didática: a) Ensinar a falar e escrever o nome
e a data em inglês (auxílio da professora de inglês); b) Trabalhar os “numbers” (auxílio da
professora de Matemática) com um vídeo musical; confecção de um livro dos números;
brincadeiras de pular corda contando em Inglês; c) Com as cores foram desenvolvidas várias
atividades (auxílio da professora de Arte) como pintura com tinta guache, giz de cera, lápis de cor,
sempre enfatizando a oralidade da língua; d) Já com o tema sobre os animais (auxílio da professora
de inglês) foi realizado um teatro em que cada criança escolhia o animal que gostaria de fazer;
também foram elaboradas atividades com pintura; jogos por meio de aplicativo; confecção de jogos
de memória, bingo e, como produto final, os alunos do EM criaram um vídeo editado com as fotos
das atividades. A seguir, conforme representado na Figura 1, o registro de algumas atividades
realizadas.
Figura 1. Atividades desenvolvidas numa Escola Municipal de Ensino Fundamental

Fonte: as autoras
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CONCLUSÕES
Por se saber que a aprendizagem de sentimentos e comportamentos se dá durante a vida toda
da pessoa e que as mesmas propagam-se nas práticas culturais do grupo a que a pessoa pertence
(GUILHARDI, 2002), esperou-se que o projeto desenvolvido estimulasse os alunos a aperfeiçoar
e/ou desenvolver essas qualidades a fim de tornarem-se agentes ativos de sua própria vida,
utilizando o potencial de autonomia, responsabilidade e autoconfiança como instrumento de ação
para a transformação do ambiente.
Como resultado, na opinião dos(as) alunos(as), o projeto proporcionou experiências
importantes para a formação profissional e humana deles(as), pois tiveram a oportunidade de
adquirir uma experiência maravilhosa que foi conviver com as crianças e poder ensinar pra elas a
Língua Inglesa. Tiveram a certeza que as crianças gostaram, aprenderam e principalmente, se
divertiram bastante durante esse tempo.
Também é importante ressaltar o impacto que projeto desenvolvido gerou nas escolhas
futuras dos alunos. A partir da atividade vivenciada, muitos deles se identificaram com a profissão e
assumiram o desejo de escolher a docência como futura carreira. Ao mesmo tempo, para outros,
ficou claro que essa escolha não seria a melhor, pois não conseguiram se imaginar exercendo essa
atividade diariamente no futuro.
Além disso, salientam-se algumas dificuldades e limitações enfrentadas como, por exemplo,
o tempo que precisaram disponibilizar para o projeto, de certo modo, prejudicou um pouco a
dedicação em outras atividades escolares; o deslocamento até a escola; os gastos financeiros com
materiais que precisaram ser divididos entre todos; e a dificuldade, de alguns, em lidar com as
crianças; falta de responsabilidade por parte de alguns estudantes da turma do EM que não
cumpriram com os combinados e/ou não compareceram, deixando todo o projeto sob a
responsabilidade de 6 alunos que se comprometeram e desenvolveram até o final.
Logo, conclui-se que desenvolvimento do projeto “Aprendendo a ensinar por meio da
aprendizagem baseada em projetos”, estimulou a aprendizagem de sentimentos e habilidades como
responsabilidade, cooperação e autonomia nos alunos da 2ª série do Ensino Médio. Portanto, é
inegável a contribuição das metodologias ativas, em especial a PBL, para a formação dos alunos e
para a inovação da práxis pedagógica do professor.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de um trabalho desenvolvido por estudantes e
docentes de uma Escola Estadual de Ensino Médio do interior do Rio Grande do Sul, Brasil, e discutir
as contribuições das metodologias ativas, em especial a Project Based Learning (PBL), para o processo de
ensino e aprendizagem. A metodologia utilizada possui afinidades com a pesquisa qualitativa, do tipo
relato de experiência e é fundamentada teoricamente pelos autores Camargo e Daros (2018), Kalantzis
e Cope (2010) e Bacich e Moran (2017). O projeto desenvolvido por 10 alunos da 2ª série do EM e
orientado pelas professoras dos componentes curriculares de Língua Inglesa, Arte e Matemática da
turma, teve por objetivo estimular a responsabilidade, autonomia e a autoconfiança dos alunos, por
meio da prática em sala de aula com crianças entre 7 e 8 anos, trabalhando conceitos básicos da Língua
Inglesa. Está vinculado ao projeto de extensão de uma Universidade da rede privada do RS, intitulado
“Metodologias Ativas: uma proposta inovadora para professores da Educação Básica”, que tem a
formação continuada de professores da referida escola como basilar. Como resultado, na opinião
dos(as) alunos(as), a experiência com a Aprendizagem Baseada em Projeto foi muito importante para a
formação profissional e humana deles(as), pois estimulou a aprendizagem de sentimentos e habilidades
como responsabilidade, cooperação e autonomia. Logo, conclui-se que as metodologias ativas
contribuem com a formação dos alunos e com a inovação da práxis pedagógica do professor, pois esse
assume a função de designer de aprendizagem significativa, ao invés de apenas um implementador de
conteúdos.
Palavras-chave: Ensino; Língua Inglesa; Metodologia ativa.
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EM PEDAGOGIA
Greice Scremin – UFN/SMED, RS
Rosemar de Fátima Vestena – UFN/CREA
Eliane Aparecida Galvão dos Santos – UFN/SMED

INTRODUÇÃO
Autonomia, autoria, autoaprendizagem, protagonismo, criatividade e proatividade são
palavras frequentes quando se trata dos processos de ensino e de aprendizagem de estudantes na
contemporaneidade. Porém, colocá-los no centro desses processos requer um professor com
características de mediador, tutor, orientador.
Estas ações e termos, não são novidades no contexto educacional, pois já foram e vêm
sendo defendidas, discutidas e implementadas pela perspectiva da Escola Nova, inspirada nas
pesquisas de Jonh Dewey (aprender fazendo). O que atualmente parece desafiador é extrapolar o
recorte de um contexto de situações-problema hipotéticos para um contexto de situações complexas
que emergem do cotidiano dos estudantes. Nestes aspectos, o recurso de contextualização dos
conhecimentos é capaz de acionar situações da realidade que são passíveis de serem decodificados
pelas luzes da ciência (KATO; KAWASAKI, 2011).
Em se tratando de contexto (social, histórico e cultural), sua leitura se alicerça em áreas do
conhecimento que a priori valem-se das ciências humanas e, deste olhar emergem multifacetas
investigativas balizadas pela interlocução das demais áreas do saber como a Matemática,
Linguagens e Ciências da Natureza. Nessa perspectiva, o princípio da interdisciplinaridade se faz
presente para interpretar a realidade, decodificá-la e dotá-la de significado científico e social
fornecendo à sociedade um produto interpretado pelo olhar da ciência (PAVIANI, 2014).
Contudo, emana a possibilidade de implementar no contexto de formação inicial as
metodologias ativas. Estas são tidas como processos interativos de conhecimento, análise, estudos,
pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um
problema. “É o processo de ensino em que a aprendizagem depende do próprio aluno. O professor
atua como facilitador ou orientador para que o estudante faça pesquisas, reflita e decida por ele
mesmo, o que fazer para atingir um objetivo” (BASTOS, 2006, p. 45).
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Em se tratando de metodologias ativas, Berbel (2011) pontua que essas colocam o estudante
em atividade de modo individual ou coletivo. Com relação às alternativas didáticas e amplitude do
trabalho, podem valer-se do estudo de caso, da solução de problemas e até atividades amplas de
pesquisa como a elaboração e desenvolvimento de projetos interdisciplinares.
O curso de Pedagogia da Universidade Franciscana, alinhado ao que referenda as Diretrizes
Curriculares Nacionais do referido Curso (BRASIL, 2006) procura propiciar na formação inicial
dos docentes a interlocução dos saberes, bem como, “vivências nas mais diferentes áreas
educacionais, assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e recursos
pedagógicos” (BRASIL, 2006, p. 4).
Assim, destaca-se que nos últimos anos (desde 2011), o Curso vem desenvolvendo no meio
acadêmico metodologias ativas provocadas por propostas interdisciplinares planejada pelo coletivo
de professores do curso, alinhadas com o programa das disciplinas e incluídas nos planos de estudo
dos acadêmicos do curso. Essas procuram se apropriar de conhecimentos didático pedagógicos
inerentes a formação inicial docente que perpassam as diferentes áreas do conhecimento como das
linguagens (português, literatura e arte), Ciências Humanas (história, geografia, filosofia,
sociologia), Ciências da Natureza e Matemática. Deste modo, mobilizam-se conhecimentos e
habilidades para que os estudantes manifestem conhecimentos e talentos na solução de situaçõesproblema, além de registrarem seus conhecimentos e produzirem materiais concretos transpondo-os
para o cotidiano escolar. São exemplos destas iniciativas os planos e propostas didáticas para a
educação infantil e anos iniciais. Por meio destas ações investe-se também nas questões voltadas a
formação pedagógica incentivando e inserção e participação no espaço acadêmico produzindo
resumos, pôsteres e comunicações para eventos na área do ensino e da educação, socializando-os
assim à comunidade acadêmica. O presente estudo objetiva, portanto, relatar os resultados de uma
proposta metodológica que vem sendo operacionalizada junto ao curso de Pedagogia da
Universidade Franciscana.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As propostas interdisciplinares no Curso de Pedagogia são implementadas ancoradas em três
etapas pedagógicas, sendo elas: a Etapa de Sensibilização dos Estudantes (ESE), a Etapa de
Mobilização dos Conhecimentos (EMC) e, por fim, a Etapa de Sistematização dos Conhecimentos
(ESC). Essa linha de ação, composta por etapas pedagógicas, pode ser equiparada aos momentos
pedagógicos que, segundo Muenchen e Delizoicov (2014), inspiraram-se nas ideias de Freire e
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foram transpostas para a educação formal em três momentos pedagógicos que compreendem
respectivamente à problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do
conhecimento (DELIZOICOV, 1982; 1983).
Na Problematização Inicial, apresentam-se questões ou situações dos contextos dos
estudantes em que esses são desafiados a expor o que pensam sobre as situações, a fim de que os
docentes possam ir realizando e planejando as possíveis mediações pedagógicas. Nesse momento,
espera-se que os estudantes sintam a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda
não detêm. O momento pedagógico da Organização do Conhecimento, sob a orientação do
professor, os conhecimentos são pautados, mediados e canalizados, para que os estudantes
compreendam a problematização inicial.
Para as atividades interdisciplinares do Curso de Pedagogia, na Etapa de Sensibilização dos
Estudantes (ESE), apresentamos a proposta de trabalho interdisciplinar acompanhada das
discussões acerca da temática escolhida, os subsídios e demandas para dar continuidade às
atividades. O momento pedagógico da Organização do Conhecimento, sob a orientação do
professor, os conhecimentos são pautados, mediados e canalizados, para que os estudantes
compreendam a problematização inicial.
Na Etapa de Mobilização dos Conhecimentos (EMC) é aquela que toma maior tempo de
trabalho e, geralmente, é necessário que os estudantes e professores busquem recursos com a
comunidade acadêmica, ou ainda, no próprio grupo - considerando as aptidões percebidas dentro do
grupo - para a realização das atividades. Também, nessa etapa, procuramos conectar as disciplinas
do Curso e/ou do semestre com a temática interdisciplinar.
O momento pedagógico da Aplicação do Conhecimento se destina a abordar
sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, na análise e interpretação da
problemática inicial, que desencadeou o seu estudo no transcurso das etapas de aprendizagem e
outras ações-reflexões que estejam ou não diretamente ligadas ao momento inicial, para que possam
ser compreendidas pelo mesmo conhecimento (MUENCHEN e DELIZOICOV, 2014). Já na Etapa
de Sistematização dos Conhecimentos (ESC), geralmente orienta-se para a elaboração de um
produto, que pode ser uma obra de arte, um artigo, um recurso didático, etc com o intuito de
sistematizar o que foi desenvolvido nas etapas anteriores para, posteriormente, ser socializado no
curso e comunidade acadêmica, em um momento de culminância que envolve estudantes e docentes
de todos os semestres.
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Para efetivar a atividade interdisciplinar, em algumas das edições foi proposto uma saída de
campo, sendo que os estudantes precisavam participar de uma viagem e, quando nem todos
conseguiam participar, a equipe de professores organizou grupos entre os alunos incluindo sempre
aqueles que não ponderam viajar e estes acabam se integrando aos estudos pesquisando na internet
sobre o local e cooperando com a etapa de sistematização das atividades.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como atividades interdisciplinares desenvolvidas no curso de Pedagogia tiveram-se as
seguintes edições: Tramas de Francisco (2011), Curtapedagogia (2012), Pequeno Príncipe e
Propostas didático-pedagógicas (2015), Região das Missões do RS: pelas rotas do tempo, do
espaço, da vida e da cultura (2017), Serra Gaúcha: pelas rotas do tempo, do espaço, da vida e da
cultura (2018) e Pelotas: pelas rotas do tempo, do espaço, da vida e da cultura (2019).
ETAPA DE SENSIBILIZAÇÃO DOS ESTUDANTES (ESE)
Na atividade intitulada Tramas de Francisco (2011), a etapa de Sensibilização dos
Estudantes ocorreu por meio de reflexões acerca do tema da campanha da Fraternidade de 2011 da
CNBB: fraternidade e a vida no planeta, bem como por meio da análise da imagem clássica de São
Francisco com animais e sua releitura com com animais silvestres do RS.
No ano de 2012, o Curta Pedagogia problematizou suas atividades a partir da história do
cinema, assistência do Trailer do filme Luiz Gonzaga: de pai para filho. A seguir, foram
organizadas equipes com os professores e estudantes para os encaminhamentos do trabalho
divididos por semestre do curso.
A atividade interdisciplinar do Pequeno Príncipe e ações didático-pedagógicas (2015) teve
seu lançamento aos docentes e estudantes do curso, a partir da proposição da leitura da obra de
Antoine de Saint- Exupéry e com a ida ao cinema para assistir o filme O Pequeno Príncipe (2015).
Em 2017, 2018 e 2019, as atividades respectivamente intituladas Região das Missões do RS:
pelas rotas do tempo, do espaço, da vida e da cultura, Serra Gaúcha: pelas rotas do tempo, do
espaço, da vida e da cultura e Pelotas: pelas rotas do tempo, do espaço, da vida e da cultura tiveram
sua etapa de sensibilização a partir do encontro com os professores e estudantes para apresentação
da proposta interdisciplinar e encaminhamentos didáticos e para a viagem. Nessa ocasião, foi
possível registrar certa unidade no planejamento da atividade, pois foram propostas categorias para
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direcionar o olhar e os registros dos contextos investigados: espaço -temporal, sócio-científica e
artístico-cultural. A Figura 1 ilustra o momento da ESE da atividade de 2018:
Figura 1. Encontro de sensibilização entre professores e estudantes, 2018.

Fonte: Própria.

ETAPA DE MOBILIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS (EMC)
Esta etapa foi desenvolvida na atividade Tramas de Francisco (em 2011), a partir do estudo
dos biomas brasileiros e da biodiversidade regional, bem como de recursos didático-pedagógicos
(maquetes e moldes anatômicos) para se trabalhar tais conhecimentos com os estudantes. Nesta
etapa ainda foram realizados o planejamento e a confecção de maquetes dos biomas. Outra
atividade proposta na etapa de EMC, foi o planejamento e a confecção da escultura de São
Francisco.
No Curta Pedagogia (2012), a EMC foi promovida por meio do estudo de técnicas
elementares de cinema, filmagens, fotografia, sonoplastia, bem como pelo estudo das propostas dos
conteúdos programáticos das disciplinas do semestre. Na sequência, foi proposta a criação do
roteiro de vídeo, filmagens, elaboração da sinopse e ficha técnica dos vídeos.
Em 2015, a EMC da atividade do Pequeno Príncipe e ações didático- pedagógicas se deu a
partir das discussões da obra literária e do filme (mensagem e técnicas de ilustração, desenho,
roteiro, etc.). Também houve o alinhamento dos objetivos das disciplinas e propostas didáticas a
partir da obra literária e do filme Pequeno Príncipe.
A EMC da atividade relacionada à Região das Missões do RS (2017) foi promovida a partir
da participação dos estudantes e professores no Workshop de linguagem fotográfica como forma de
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registro, realizado com o curso de Jornalismo da Universidade Franciscana. Houve também a
criação de grupo nas redes sociais chamado FotoPedagogia para a postagem das fotos, funcionando
também como fórum de discussões e sugestões. Por fim, foi proposta a produção de um resumo
para evento científico. Na Figura 2, o banner que ilustrou o cronograma da atividade:
Figura 2. Banner ilustrativo da programação da atividade, 2017.

Fonte: Própria.

Em 2018 e 2019 a EMC se deu por meio da participação dos estudantes e professores de um
encontro com orientações, olhar e formas de registros sobre a região a ser visitada. Também
ocorreu a organização didática das disciplinas para estudar e otimizar a viagem como objeto de
estudo e prática pedagógica e, por fim a produção de um resumo científico.
ETAPA SISTEMATIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS (ESC)
Essa etapa diz respeito à materialização em forma de produtos educacionais e/ou científicos
das atividades realizadas. A saber, em Tramas de Francisco, a ESC foi a Escultura de São Francisco
em arame e tela, apresentações no curso para professores e gestores da instituição, participação em
celebrações religiosas, exposição itinerante nos espaços de convivência e publicação de um artigo
em periódico institucional. Curta Pedagogia (2012) compreendeu uma mostra e premiação dos
vídeos (Figura 3), encenação de Lampião e Maria Bonita estudando Pedagogia, produção de 6
vídeos pelos estudantes do curso.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1205

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Figura 3. Troféus entregues na atividade Curta Pedagogia, 2012.

Fonte: Própria.

A atividade do Pequeno Príncipe e ações didático- pedagógicas (2015) foi materializada em
uma mostra das produções dos estudantes a partir de releituras de histórias infantis, propostas
didático-pedagógicas e esculturas. Também houve a produção de artigos científicos e do livro
infantil Não se dá o que não se tem, pelos estudantes do 7º semestre, lançado na Feira do Livro de
Santa Maria, edição de 2016.
Em 2017, a atividade Região das Missões do RS: pelas rotas do tempo, do espaço, da vida e
da cultura (2017) – teve como produto uma mostra fotográfica e a apresentação de pôsteres (Figura
4) de cada categoria.
Figura 4. Apresentação de pôsteres da atividade, 2017.

Fonte: Própria.

Em 2018, a atividade Serra Gaúcha: pelas rotas do tempo, do espaço, da vida e da cultura
culminou na apresentação de resumos em forma de slides a todos os professores e estudantes do
curso contemplando as três categorias propostas. Já a atividade de 2019, Pelotas: pelas rotas do
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tempo, do espaço, da vida e da cultura teve sua culminância na apresentação das propostas didáticas
inspiradas na viagem em sala de aula e no Seminário das Licenciaturas na forma de material
didático, contemplando as três categorias: sócio-científico, artístico-cultural e espaço-temporal.
CONCLUSÕES
Essas atividades têm se configurado com excelentes recursos para o desenvolvimento das
competências necessárias aos futuros pedagogos, pois expõem os acadêmicos à situações
desafiadoras e, ao mesmo tempo vivenciam situações didáticas diferenciadas.
Tais vivências têm efetivamente impactado na prática dos estudantes do curso de pedagogia
e dos egressos, pois há registros de que tantos os estudantes que estão em estágios curriculares
como os pedagogos que já estão em atuação profissional aproveitam o conhecimento adquirido para
inovar em suas práticas docentes e conseguem modificar sua forma de planejar fomentando o
protagonismo dos estudantes para o desenvolvimento do pensamento investigativo.
Destaca-se também, que o desenvolvimento das atividades interdisciplinares se tem
configurado como importante contribuição no processo formativo do grupo de professores
formadores, potencializando a criação de novas estratégias de ensino, fortalecendo o planejamento
coletivo, possibilitando, cada vez mais a ampliação e melhor aproveitamento das propostas
formativas tanto para estudantes, como para o próprio grupo de professores do curso.
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Resumo
Este texto objetiva relatar os resultados de uma proposta metodológica operacionalizada junto ao curso
de Pedagogia da Universidade Franciscana/RS. O curso, alinhado às Diretrizes Curriculares Nacionais,
vem desenvolvendo metodologias ativas a partir de propostas interdisciplinares planejadas pelo coletivo
de professores, alinhadas com o programa das disciplinas e incluídas nos planos de estudos. As
propostas interdisciplinares são implementadas ancoradas em três etapas pedagógicas: Sensibilização
dos Estudantes (ESE), Mobilização dos Conhecimentos (EMC) e Sistematização dos Conhecimentos
(ESC). Essa linha de ação, composta por etapas pedagógicas, pode ser equiparada aos momentos
pedagógicos que, segundo Muenchen e Delizoicov (2014), inspiraram-se nas ideias de Freire e foram
transpostas para a educação formal em três momentos pedagógicos que compreendem respectivamente
à problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento (DELIZOICOV,
1982; 1983). Como atividades interdisciplinares desenvolvidas no curso de Pedagogia tiveram-se as
seguintes elaborações: Tramas de Francisco (2011), Curtapedagogia (2012), Pequeno Príncipe e
Propostas didático-pedagógicas (2015), Região das Missões do RS: pelas rotas do tempo, do espaço, da
vida e da cultura (2017), Serra Gaúcha: pelas rotas do tempo, do espaço, da vida e da cultura (2018) e
Pelotas: pelas rotas do tempo, do espaço, da vida e da cultura (2019). Essas atividades têm se
configurado em excelentes recursos para o desenvolvimento das competências necessárias aos futuros
pedagogos, pois expõem os acadêmicos a situações desafiadoras e, ao mesmo tempo vivenciam
situações didáticas diferenciadas. Tais vivências têm efetivamente impactado na prática dos estudantes
do curso de pedagogia e dos egressos, pois há registros de que tantos os estudantes que estão em
estágios curriculares como os pedagogos que já estão em atuação profissional aproveitam o
conhecimento adquirido para inovar em suas práticas docentes e conseguem modificar sua forma de
planejar fomentando o protagonismo dos estudantes para o desenvolvimento do pensamento
investigativo.
Palavras-chave: Inovação pedagógica; Metodologias ativas; Formação inicial de professores.
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Resumo
Este painel busca entrelaçar considerações sobre o fazer pedagógico em espaços de educação não
formal a partir de três pesquisas: Infância nos Museus, realizada no Museu Arte Naïf do Brasil (MIAN),
localizado na cidade do Rio de Janeiro, que teve como objetivo oferecer subsídios para o diálogo entre
os campos da Educação e da Museologia, na tentativa de garantir às crianças o direito de acesso e
auxílio teórico para um fazer pedagógico que assegure o atendimento de qualidade às crianças nesses
espaços; Atividades de Ciência, Tecnologia e Educação Ambiental no SESC Madureira: educando para a cultura
científica?, apresenta reflexões sobre os resultados de uma pesquisa que buscou investigar as atividades
de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) em um espaço de lazer e de educação não
formal localizado no bairro de Madureira, na cidade Rio de Janeiro, bem como o acesso do público
espontâneo às atividades. Buscou-se investigar quais concepções de CTSA podem ser identificadas nas
atividades oferecidas, o perfil socioeconômico e cultural do público e dos profissionais responsáveis
pelo desenvolvimento da programação, e como as relações socioculturais entre público, profissionais e
território podem influenciar nas oportunidades de acesso às atividades de CTSA; O processo de
musealização e as práticas educativas do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, baseada nas descobertas e
reflexões iniciais de uma pesquisa que tem por objetivo analisar as aproximações ou distanciamentos da
categoria de “Museu de Cidade”, verificando seu uso por meio do processo de musealização e das
atividades educativas desenvolvidas pelo MHCRJ, bem como sua relação com a comunidade do
entorno e seus públicos. Propõe-se ainda ampliar as discussões sobre museus de cidade, sua interface
com a dimensão educativa e o patrimônio cultural.
Palavras-chave: Educação; Infância; Museus; Educação não formal; Cultura Científica.
INFÂNCIA NOS MUSEUS
Cristina Carvalho–PUC-Rio
Cristiane Bomfim do Nascimento – Faculdade São Judas Tadeu/RJ

INTRODUÇÃO
No contexto histórico, as políticas públicas voltadas para o atendimento às crianças foram se
alterando de acordo com as modificações sobre o conceito e o olhar para a infância. Na pesquisa
aqui apresentada, adota-se a concepção de que a criança é sujeito de direitos e que a infância é uma
etapa da vida na qual os sujeitos encontram-se constantemente frente a realidades distintas a serem
apreendidas, absorvendo e reformulando valores e estratégias que propiciam a formação da sua
identidade pessoal social e cultural.
Nesta perspectiva, é importante se pensar espaços de inclusão para o público da Educação
Infantil que visem ao estímulo de seu desenvolvimento, considerando sua capacidade de
observação, cognição e criação em todos os aspectos, inclusive os culturais, que ocorre de modo
mais enfático em locais onde acontecem os processos de educação não formal. Nesse sentido, tomase os museus como lócus privilegiado de educação não formal que podem possibilitar dimensões
distintas da experiência humana, como: a cognitiva, a afetiva, a estética, a psicomotora.
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Entretanto, os estudos e as pesquisas que se voltam para a inserção das crianças nos museus
– principalmente na faixa etária de 0 a 6 anos – ainda são escassos, bem como é reduzido o número
de museus que oferecem atendimento para esse segmento. Para que essa realidade tenha mudanças,
é importante que os setores educativos realizem ações que não limitem o público, principalmente o
segmento infantil, apenas à contemplação dos objetos, e sim, que promovam a emoção e a
interpretação crítica acerca do patrimônio ali exposto a partir de um trabalho consistente de
mediação.
O Museu Internacional de Arte Naif do Brasil (MIAN), situado na cidade do Rio de Janeiro,
sempre apresentou um olhar específico para o público infantil, valorizando a relação de suas obras
com ações educativas. Para Finkelstein (2001), o gênero artístico atemporal de narrativas humanas
que irradiam alegria e cores dessa manifestação artística assemelha-se ao desenho infantil. Com um
trabalho de mediação adequado, as crianças podem se sentir atraídas de modo a relacionar-se de
forma emotiva com as obras, refletindo sobre variados temas do cotidiano.
Por tudo isso, e por ser um dos poucos espaços da cidade que atende crianças de 0 a 6 anos,
essa instituição foi escolhida, dentre tantos museus da cidade, para servir como lócus da
investigação aqui apresentada.
REFLEXÕES E ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS PARA O PÚBLICO INFANTIL NOS MUSEUS
Os estudos sobre a infância apontam o quanto a brincadeira é uma das formas utilizadas
pelas crianças para compreender o mundo e produzir cultura. Para Vigotski (2009, p. 22), “[...] a
atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da diversidade da experiência
anterior das pessoas, porque essa experiência constitui o material com que se criam as construções
da fantasia”.
As novidades que provocam intensas emoções, arrebatadoras do olhar infantil, estimulam a
imaginação e a fruição. Oliveira (2013) ressalta que esse encantamento ocorre não apenas diante do
contato com as últimas invenções tecnológicas, mas também com o velho, que não deixa de ser
conteúdo de descobertas.
Logo, encontros de crianças com museus podem proporcionar esse processo criativo por
meio do contato com objetos e imagens que também fizeram parte de outras infâncias. Para Oliveira
(2013), o maior valor que os museus podem ter para o público infantil, independentemente de sua
tipologia, é a possibilidade de neles expandirem sua imaginação e, assim, explorar cada vez mais os
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sentidos dos objetos expostos e, nessa perspectiva, o museu estimula o sentimento de admiração
pelas coisas do mundo.
Não se pode, portanto, pensar o museu com uma estrutura rígida e homogênea em suas
ações educativas, mas como espaços que permitem modificações, que se reformulam sempre com o
objetivo de acionar a reflexão que problematize a realidade. Pode-se, assim, estimular a criança a
brincar com palavras, ouvir histórias, explorar sua capacidade expressiva por intermédio das
linguagens artístico-culturais, desenhando, pintando, modelando, fotografando, cantando, dançando,
dramatizando etc.
Pol e Asensio (2006), em pesquisas realizadas por museus de todo o mundo, têm detectado
que, muitas vezes, as ofertas de programas são escassas, antigas, monótonas e muitas instituições
não fazem o trabalho de reformulá-las ao longo do período de exposição, principalmente nas
exibições permanentes, deixando de garantir a manutenção da qualidade e a novidade em suas ações
educativas.
Oliveira (2013) ressalta que uma prática importante para um bom planejamento das
atividades pedagógicas voltadas ao público infantil, pouco frequente em museus, é a escuta desse
tipo de audiência. Para conhecer efetivamente as necessidades e os gostos infantis, ampliando a
melhoria de ações educativas propostas nesses espaços, é preciso escutar as crianças. Carvalho e
Porto (2013) analisaram o resultado de alguns estudos que tratam de questões relacionadas à forma
como as crianças pequenas são recebidas nos museus e apontaram para a escassez de pesquisas que
se propõem a ouvir esse segmento.
Para planejar uma boa recepção ao público infantil nos museus, no âmbito de estratégias
internas, é necessário que se realizem estudos sobre a exposição, sua temática e os principais
conceitos, adaptando o discurso teórico a uma linguagem adequada à faixa etária, sem, contudo,
prejuízo dos conceitos abordados na exposição.
No âmbito de ações externas, Leite (2011) destaca que cabe à equipe do museu elaborar
atividades nas quais a criança possa realizar associações entre o que ela vê, toca, cheira e sente com
o que já conhece e, a partir daí, construir seu pensamento de maneira processual. Para tal,
brincadeiras e jogos são estratégias úteis. Enquanto crianças mais novas têm a necessidade de
experiências táteis, crianças um pouco mais velhas se empenham em desenvolver o raciocínio
lógico por meio de jogos.
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Percebe-se, portanto, que as ações que envolvem o brincar, a imaginação e o encantamento
para o desenvolvimento de atividades educativas destinadas ao público da Educação Infantil nos
museus geram inúmeras possibilidades que ainda são pouco debatidas e experimentadas nessas
instituições. Certamente obstáculos de ordem institucional também existem e, para tanto, faz-se
necessário a constante prática avaliativa dos serviços em todos os setores, e não apenas naqueles
relativos aos responsáveis pelas ações educativas.
Michael Van-Praet (2003) defende que as exposições constituem uma mídia específica que
utiliza de forma particular o tempo, o espaço e o objeto. Analisando tais considerações acerca
dessas mídias, em diálogo com estudos de outros autores que versam sobre as relações do público
infantil em museus, destaca-sea seguir três pontos importantes a serem considerados ao elaborar as
atividades pedagógicas de atendimento para essa audiência.
O TEMPO, O ESPAÇO E O OBJETO NAS ATIVIDADES DOS MUSEUS
O tempo no museu, elemento constitutivo do processo de aprendizagem, é breve, e este
aspecto deve ser levado em consideração em todas as etapas do processo museológico, desde a
montagem da exposição até as atividades educativas desenvolvidas para os diferentes públicos.
Com relação ao público infantil, o tempo para percepções é também bem diferente. Crianças podem
ficar um período considerável observando algo que desperte o interesse, mas também querem e
precisam se mover com rapidez, com jogos e brincadeiras que priorizem aspectos motores.
Nesses espaços, é possível apreender a história e a cultura por meio de diversas maneiras de
brincar e interagir, configurando a presença do passado e do presente. Sem perder de vista a leveza
das atividades e aludindo ao papel indagativo e participativo de crianças
Nesse sentido, propostas educativas organizadas de forma que as crianças tenham tempo
suficiente para se encantar e imaginar diante das peças que despertem seu interesse, sem ter que
apressadamente já desviar seu olhar para outra peça da exposição por solicitação de adultos
(professores ou mediadores), configura-se como aspecto relevante nas ações desenvolvidas para
esse segmento.
O espaço aberto do museu é também fator integrante da aquisição de conhecimentos e se
distingue em muitos aspectos dos espaços escolares. Independentemente de faixa etária ou tipologia
de museu, o visitante precisa ser cativado pela exposição durante todo o percurso, entre temas e
objetos que produzem significado.
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Pol e Asensio (2006) destacam que um dos obstáculos para a recepção do público de
crianças pequenas nos museus é a persistência da concepção de que visitas com esse segmento
representa um problema para a segurança, para a conservação das coleções e para a tranquilidade
das salas. Na tentativa de superar essa visão tradicionalista, os autores sugerem a adoção de uma
nova postura dos profissionais de conservação e museologia, no sentido de que teçam diálogos com
as novas gerações, buscando alternativas para uma mudança dessa mentalidade.
Nas visitas a espaços museológicos impera a preocupação em deixar claro para as crianças o
que não se pode fazer ou em que lugar é proibido tocar (Carvalho, 2013), e esse tipo de recepção
pode provocar uma reação negativa. Com tantas regras de comportamento nos espaços
museológicos, como não tocar, não correr, não falar, não comer, não beber, não ultrapassar as faixas
de proteção etc., Leite (2011) destaca que é necessário pensar na tríade museu-criança-brincadeira.
Há ainda o excesso de barulho que pode ser provocado no espaço por uma visita escolar de
Educação Infantil, gerando incômodo para as equipes e gestores de instituições museológicas,
principalmente àquelas que seguem o modelo tradicional de uma ordem histórica e politicamente
instituída. Oferecer uma experiência de encantamento e prazer provoca o vibrar em comum, que
nem sempre acontece em silêncio. Reprimir essas manifestações é também reprimir a infância nos
museus.
Conforme destaca Carvalho (2013, p. 311), as crianças pequenas merecem um atendimento
e um “[...] reconhecimento de que são capazes de frequentar esses espaços, de que têm esse direito
– como sujeitos e cidadãos –, de que têm especificidades que precisam ser respeitadas”.
É importante também que as instituições museológicas reconheçam que existem diversas
infâncias em múltiplos espaços e tempos. Portanto, as propostas educativas para o público infantil
podem ser pensadas de modo a contemplar a não homogeneização da infância, a evocação da
pluralidade como prerrogativa da cultura e a perspectiva de museus como espaço plural, acolhedor,
instigante e democrático, que proporciona experiência e aprendizado prazerosos com objetos
múltiplos (e não apenas sobre esses objetos). Conforme destaca Leite (2011), as narrativas nos
museus devem ser planejadas de forma a contemplar a multiplicidade – entendida no sentido da
diversidade –, e que promova um sistema de redes de acolhimento às diferenças.
O objeto é igualmente parte fundamental do processo de aprendizagem nos museus, na
medida em que proporcionam encontros que buscam a construção de sentidos por meio da
observação. Aprender a ver com um olhar curioso e sensível, que estimule a reflexão crítica acerca
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das coisas do mundo, apresenta-se, portanto, como mais um elemento a ser considerado nas ações
desenvolvidas com o público infantil.
Reddig e Leite (2007) salientam que a valorização da cultura material está presente no
universo infantil. São recorrentes os passeios exploratórios realizados na vizinhança, em ritmos
variados, acelerados ou lentos, a partir dos quais são coletados objetos distintos, considerados
verdadeiras riquezas que despertam a curiosidade e a imaginação infantil. Surgem, então, os
conjuntos de coisas guardadas, coleções são criadas, inventadas e são atribuídos valores que tornam
esses objetos passíveis de preservação e guarda.
Nessa perspectiva, museus e centros culturais apresentam-se como fruto dessas explorações
e permitem despender o tempo desejado apreciando detalhes, formas de organização do acervo, o
local, a cenografia e tudo o que se propõe a ser comunicado ao público. Mas, para adquirir esse
olhar, é importante, desde a infância, ter a oportunidade de viver esse tipo de interação e
experiência.
O MIAN E O SEGMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Após diálogo com autores que se debruçaram sobre a temática da infância e sobre a inserção
do segmento infantil nos museus, buscou-se captar se o atendimento oferecido no MIAN para esse
público contemplava aspectos apontados ao longo deste texto.
Para tanto, são apresentadas algumas reflexões e trechos de observação das visitas realizadas
por esse segmento no ano de 2015 ao espaço do MIAN. As visitas, previamente agendadas pelas
escolas, em um total de dezesseis, foram acompanhadas com o objetivo de investigar como
ocorriam as interações entre os diferentes agentes da visita - crianças, mediadores e professores.
Cabe ressaltar que, enquanto estratégia metodológica, fez-se também uso de entrevistas informais
com os funcionários do MIAN.
Com a observação de diferentes atividades educativas realizadas na Instituição, no que diz
respeito ao desenvolvimento de metodologias utilizadas para visitas escolares da Educação Infantil,
foi possível constatar a preocupação em incluir, no roteiro de visita, atividades lúdicas diversas.
Para a equipe, a intenção era desenvolver a imaginação infantil por intermédio de atividades com
jogos, músicas e brincadeiras que estimulassem a afetividade, a motricidade e a cognição.
Analisando essas metodologias, percebe-se que há atividades criativas que fogem ao contexto
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tradicional das instituições museológicas, como a criação de um bloco carnavalesco de crianças,
atividades com música e som, atividades motoras de dança e estátua, dentre outras.
Martins, Guerra e Picosque (1998) alertam para o papel da mediação nesse processo de
apreensão da arte pelo público infantil: não basta apenas estimular o olhar cognitivo, é preciso
promover experiências que deixem as crianças abertas para os sentidos, as sensações e os
sentimentos, despertando a imaginação e a percepção. O MIAN, enquanto um museu de arte, já se
destaca por atender as crianças de 0 a 6 anos.
Trazendo a brincadeira e a imaginação para o campo das experiências culturais, foram
observadas as particularidades sobre o tempo, o espaço, o objeto e as atividades pedagógicas nas
propostas de mediação para turmas de Educação Infantil em visita ao MIAN.
Conforme elucidado anteriormente nos aspectos teóricos desta pesquisa, o tempo no museu
é elemento fundamental no planejamento do trabalho de mediação a ser realizado junto às crianças.
Apesar de seguirem um roteiro pré-estabelecido, as arteducadoras do MIAN, por diversas
vezes, adaptavam esse roteiro conforme o interesse das crianças por uma ou outra obra. Mesmo que
no exato momento da intervenção não desviassem do roteiro, no momento posterior relembravam
as solicitações e faziam intervenções. No porão do Museu, com a mostra de quadros internacionais,
sempre que uma criança citava ter visitado ou conhecer determinado país, as arteducadoras
buscavam incluir no roteiro um quadro dos lugares citados. Durante as visitas foi possível constatar
a recorrência de interceptações das crianças (Cr) e ponderações das arteducadoras (AE) como:
Cr: A gente vai ver aquele quadro? AE: Vamos sim amigo, só espera um pouco
porque agora a gente está vendo esse aqui. [...] Cr: Que quadro é aquele que tem um
monte num só? AE: Vamos voltar para o quadro que um de vocês me perguntou de
quem era. [...] AE: Vamos logo ver esse quadro dos monstros porque eles querem
muito ver. [...] Cr: Meu pai já morou no Japão. AE: Então eu vou mostrar pra vocês
um quadro do Japão.

Durante as atividades, foi também comum observar que uma criança ou outra desviava do
grupo, demonstrando curiosidade maior por uma obra que não fazia parte do roteiro programado ou
que estava destinada a ser observada em outro momento. Nessas ocasiões, eram recorrentes
algumas falas das arteducadoras, como: “Já vamos ver esse... Espera só um pouquinho, amigo,
porque agora estamos vendo esse quadro aqui”
No tocante aos espaços no MIAN, as visitas são realizadas nas salas de exposição,
desenvolvendo propostas educativas que utilizam diferentes metodologias, como o estímulo à
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imaginação, brincadeiras, observação, interpretação, músicas, danças, contação de histórias e o uso
de tecnologias, a fim de despertar o interesse infantil para as obras naïfs expostas. Nessas
atividades, conceitos sobre arte naïf são apresentados, e a percepção de diferentes conteúdos, como
longe, perto, grande, pequeno, cores, dentro, fora, características da natureza, pontos turísticos,
países, cidades, sentimentos, dentre outros aspectos, são abordados de forma lúdica.
Entretanto, acompanhando as visitas realizadas pelas crianças ao MIAN, verificou-se que,
mesmo para àquelas que já possuíam experiências museais anteriores, o museu é tido como lugar de
guarda do antigo, das artes, e não é percebido também como local de brincadeira.Nesta perspectiva,
otimização de espaços externos, assim como práticas expográficas que permitam maior atratividade
e adaptabilidade a diferentes propostas educativas, podem contribuir para a realização de atividades
de criação mais amplas e lúdicas.
O objeto, também tido como elo fundamental no processo de aprendizagem nos museus,
proporciona encontros que buscam a construção de sentidos por meio da observação. Nesse sentido,
o MIAN procura desenvolver um olhar curioso e sensível acerca das coisas do mundo retratados
nos diferentes temas da arte naïf. Para tanto, o museu desenvolve seus roteiros tendo o objeto como
elemento disparador do estímulo à imaginação e à criatividade, recorrendo a atividades de
observação, brincadeiras, jogos e faz-de-conta.
A literatura sobre museus destaca a escassez de atividades pedagógicas para os grupos da
Educação Infantil. Entretanto, a repetição e a não reformulação das ações não é um problema
recorrente no MIAN. A Instituição apresenta propostas variadas de atividades e, a cada mudança de
exposição, novas atividades são formuladas visando o dinamismo e a adequação das ações
propostas. Nesse sentido, o trabalho de mediação no MIAN destaca-se na busca de estimular o faz
de conta, a imaginação, a contação de histórias e as brincadeiras.
De modo geral, as informações não eram simplesmente passadas às crianças, e as
arteducadoras procuravam lançar mão de questionamentos, indagações, permitindo, assim, que as
crianças refletissem e se posicionassem frente às obras.
Cabe ressaltar a importância de se desenvolver estratégias dinâmicas e interativas na
recepção desse tipo de público, entretanto, é preciso também o cuidado para que a mediação não se
transforme em atividades superficiais, sem explorar temas e conteúdos próprios da exposição.
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CONCLUSÃO
A partir das observações e das entrevistas informais com os funcionários do MIAN, é
possível afirmar que o MIAN tem contribuído para se pensar a inclusão infantil em museus
buscando avançar no atendimento ao público infantil com uma proposta educativa que contemple as
especificidades das crianças.
Contudo, o ideal é que essa não seja uma ação isolada, desenvolvida por um único espaço,
ou pensada apenas pelos setores educativos das instituições. Uma prática de pesquisa que considere
os diferentes públicos durante a concepção de todas as etapas do processo museológico,
principalmente no que tange à linguagem e à montagem das exposições, apresenta-se como aspecto
relevante nos estudos sobre os museus.
No próprio MIAN ainda são recorrentes alguns obstáculos para o atendimento de qualidade
às visitas com o público infantil, como: a falta de segurança no prédio, que impede as crianças de
frequentarem o terceiro andar (mezanino) do museu; a dificuldade encontrada pelas crianças para
utilizar a bancada com o jogo eletrônico naïf, em decorrência da altura inapropriada dentre outras.
Nenhum processo avaliativo das atividades realizadas do MIAN foi identificado, e avaliar e
reformular a prática configura-se como um exercício constante que pode trazer metodologias que
explorem, cada vez mais, na experiência museal, o uso dos sentidos para esse público. Ressalta-se
que uma prática avaliativa que tenha as crianças como foco, que busque alternativas para se ouvir
esse segmento, apresenta-se como caminho profícuo para a inserção desse público nas instituições
museais, norteando e (re)formulando as ações educativas.
Com a realização da pesquisa de campo e à luz dos estudos teóricos, foi possível constatar
que os museus possuem grande potencial de promover momentos lúdicos de aprendizagem
significativa para o público infantil. Para tanto, é necessário o planejamento das propostas
educativas para esse público que contemple estudos acadêmicos sobre as especificidades do
desenvolvimento na infância.
Reconhece-se e ressalta-se que há um longo percurso a ser trilhado: da parte das instituições,
o público infantil, em geral, não é contemplado no planejamento das atividades e/ ou nos estudos de
audiência; e, no que cabe aos pesquisadores, essa ainda é uma área que tem despertado pouco ou
quase nada de interesse. Nessa perspectiva, espera-se que este estudo contribua para o estímulo a
esse tipo de prática avaliativa, não apenas no MIAN, mas também nas demais instituições
museológicas, bem como se apresente como temática a ser contemplada nas investigações.
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Resumo
Este artigo busca entrelaçar considerações sobre as relações entre os campos da cultura, educação e
infância. O trabalho apresentado é fundamentado em pesquisa de campo realizada no Museu Arte Naïf
do Brasil (MIAN), localizado na cidade do Rio de Janeiro. Considerou-se a importância do fazer
pedagógico em espaços museais, visto que, dependendo das estratégias pedagógicas utilizadas, as
crianças podem ou não ser contempladas. No desenvolvimento da pesquisa, adota-se a concepção de
que a criança é sujeito de direitos e que a infância é uma etapa da vida na qual os sujeitos encontram-se
constantemente frente a realidades distintas a serem apreendidas, absorvendo e reformulando valores e
estratégias que propiciam a formação da sua identidade pessoal social e cultural. Tempo, espaço e
objeto são aspectos considerados no estudo e que apresentam relação com as estratégias educativas do
museu. O objetivo é oferecer subsídios para o diálogo entre os campos da Educação e da Museologia,
na tentativa de garantir às crianças o direito de acesso e auxílio teórico para um fazer pedagógico que
assegure o atendimento de qualidade às crianças nesses espaços. O foco do trabalho volta-se para as
crianças, visto que, em geral, não é um público contemplado nos museus, e também em decorrência da
ausência desse público nas pesquisas acerca dos espaços museais. Com a realização da pesquisa de
campo e à luz dos estudos teóricos, é possível afirmar a potencialidade dos espaços museais em
proporcionar ao público infantil momentos de aprendizagem, criação, diversão, observação, fruição.
Entretanto, para que esta experiência aconteça faz-se necessário a redução dos hiatos nos estudos sobre
infância e museu, ressaltando-se a singularidade da infância também em espaços museais e que
possibilitem o fazer pedagógico dentro do museu marcado pelo respeito às particularidades das
crianças.
Palavras-chave:Cultura; Educação; Infância; Museus.
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ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO SESC
MADUREIRA: EDUCANDO PARA A CULTURA CIENTÍFICA?
Caroline dos Santos – PUC-Rio

INTRODUÇÃO
A pesquisa situa-se no campo da divulgação da ciência em espaços de educação não formal,
considerando a influência de capital cultural e desigualdades sociais no acesso às atividades de
ciência, tecnologia e educação ambiental (CT&EA). Pensar a abordagem de ciência para além dos
muros da escola traz uma série de potencialidades para apropriação do conhecimento
científico.Jacobucci (2008) aponta como diversos espaços sociais abrem a possibilidade de contato
da população com conteúdos científicos, sugerindo sua divisão em duas categorias: espaços
institucionais, como museus, zoológicos, jardins botânicos, planetários, aquários, e espaços nãoinstitucionais, como praças, ruas, praias, parques.
Falk e Dierking (2010) corroboram sobre a potência desses espaços para imersão em cultura
científica, com o argumento de que apenas 5% do tempo de vida médio de um cidadão (no contexto
dos Estados Unidos) é passado dentro da escola, onde as disciplinas escolares garantem exposição a
conteúdos científicos. Nos outros 95% do tempo, o contato com ciência e tecnologia dentro de
ambientes que favoreçam reflexões sobre seus conteúdos depende de fatores externos à escola, em
atividades que os autores chamam de aprendizagem de livre-escolha (tradução nossa). Essas
condições podem ser proporcionadas por meios midiáticos, como a produção de documentários e
filmes de temática sociocientífica, por exemplo. Outros fatores favoráveis incluem a prática de
hobbies como cultivo de plantas, observação de estrelas, uso de computadores para pesquisa e
aprendizagem, e visitas a espaços culturais como museus e centros de ciências. Nessas atividades,
os autores destacam como a influência familiar e das condições socioeconômicas são
preponderantes no acesso à aprendizagem de livre-escolha. A imersão na literatura do campo
ressalta como esses fatores também influenciam o acesso a museus e centros de ciência, locais de
referência para a divulgação da ciência em espaços de educação não formal (CARVALHO, 2016;
CAZELLI, 2005; MARANDINO, 2005; MARQUES e MARANDINO, 2018). Carvalho (2016) e
Cazelli (2005) apontam como a escola é o principal agente de influência no acesso do público de
camadas populares às instituições museais. Nesse raciocínio, uma das perguntas que conduzem as
reflexões da pesquisa aqui apresentada consiste em: quem é o público e o não-público dos espaços

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1220

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

de divulgação da ciência? Como ocorre a distribuição geográfica desses espaços? Que outros
espaços disponibilizam conteúdos sociocientíficos na cidade do Rio de Janeiro?
Refletir sobre o acesso à cultura científica implica em analisar que camadas da população
possuem maior chance de conhecer e participar do legado histórico de produção do conhecimento
científico. Pesquisas sobre percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil indicam que a
prática da visita a museus e centros de ciência faz parte da realidade de uma minoria de brasileiros,
sendo uma das atividades de lazer menos exercidas e em queda desde 2015 (CGEE, 2019; INCTCPCT, 2019). O survey realizado em 2019 pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em
Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia (INCT-CPCT) com 2206 jovens entre 15 e 24 anos
aponta que poucos participantes souberam informar o nome de uma instituição brasileira que realize
pesquisa, nem citar qualquer cientista brasileira/o. Surveys como o citado indicam que, apesar do
brasileiro declarar um interesse em ciência maior do que por futebol, muitos manifestaram
dificuldade em acessar atividades em espaços de educação não formal como museus, alegando
como um dos principais argumentos a distância entre essas instituições e o local onde residem.
A distância surge então como um limitador para a visita, acompanhado de renda e
escolaridade baixas. A maioria do público espontâneo – aquele que possui maior autonomia na
decisão da visita e acessa as atividades da instituição por vontade própria (CAZELLI e COIMBRA,
2012) – de museus de ciência e tecnologia na cidade do Rio de Janeiro possui um perfil de alta
escolaridade, maioria branca e renda acima da média da população brasileira (OMCCT, 2017).
Uma análise do Guia de Centros e Museus de Ciência do Brasil da Associação Brasileira de
Centros e Museus de Ciência (ABCMC, 2015) indica que a Zona Norte da cidade do Rio de
Janeiro, que conta com 22.470,56 hectares e uma população de aproximadamente 2.633.411
pessoas (censo de 2010), possui 6 museus ou centros de ciência. Em comparação, a região do
Centro possui 9 dessas instituições, localizadas dentro de uma área de 2.689,2 hectares que abriga
uma população de cerca de 213.068 pessoas. Assim, a pesquisa se volta para as iniciativas de
divulgação de ciência dentro de espaços de educação não formal fora da rota hegemônica de
distribuição de aparatos culturais na cidade, buscando compreender quais as mobilizações
pedagógicas, teóricas e expositivas capazes de engajar o público espontâneo desse território em
atividades de CT&EA.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O referencial teórico que embasa a pesquisa traz contribuições do campo dos espaços de
educação não formal, em especial dos museus e centros de Ciência e Tecnologia. Os trabalhos de
Cury (2000) e Paula (2013) sobre os paralelos conceituais entre museus e centros de ciência
embasam o fato de assumirmos o local da pesquisa como espaço de educação não formal de
ciências, tecnologia e educação ambiental, dado que também oferece respostas museológicas ao
processo de “desfragmentação do objeto”, produzindo exposição contextual e ampliando os
conceitos abordados, dentro da concepção mais ampla de museus e centros de ciências oferecida
pelos autores. A experiência dos museus de ciência como agentes na constituição de discursos
expositivos surge no trabalho de Marandino (2005) como uma potência para explorar as questões da
pesquisa. A autora utiliza o conceito de recontextualização de Bernstein para apontar como o
discurso expositivo dos museus de ciências assemelha-se ao discurso pedagógico, em sua
capacidade de recontextualizar discursos outros no processo de elaboração das atividades
oferecidas. Segundo a autora, esse diálogo entre as diversas perspectivas é uma disputa, e dar ou
não voz a discursos além do científico constitui uma decisão política e de gestão da instituição. A
pesquisa conjuga o conceito ampliado de centros e museus de ciênciaatrelado à potência dos
discursos expositivos museológicos como discutido por Marandino (2005): considera-se que os
conteúdos das atividades, palestras e exposições apresentadas na programação do espaço estudado
também podem representar o resultado de uma disputa entre a comunicação da ciência vertical,
bancária, e a comunicação dialógica, que leva em consideração as demandas do público e do
território. Na condução dessa disputa, a figura dos profissionais responsáveis pela oferta da
programação surge como interesse para o estudo. A constituição das equipes que desenvolvem as
atividades também surge no trabalho sobre inclusão social e audiência estimulada em museu de
Ciências, de Cazelli, Falcão e Valente (2018). Os autores trazem as contribuições de Richard
Sandell para apontar como as equipes podem compor fatores de inibição à adoção de práticas de
inclusão social em museus. A resistência dos profissionais, a composição da força de trabalho e sua
relação com a manutenção do status quo são fatores citados pelo autor como desafios a serem
enfrentados no propósito de um ambiente museal mais inclusivo. Como os autores trazem, essas
ações dentro dos museus contribuiriam para romper o ciclo reprodutor de capital cultural, através da
prática da visita. Nesse panorama que valoriza a contextualização da comunicação científica em
espaços de educação não formal, também consideramos os trabalhos sobre divulgação da ciência e
assuntos sociocientíficos dentro da perspectiva de CTSA, como traz Rodrigues (2017). Essa
abordagem de ensino de ciências busca trabalhar os conteúdos científicos aliados às questões da
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sociedade, aproximando a população do fazer e da lógica científica pautadas no contexto do
público. O movimento de ensino de ciências CTSA procura romper a ideia de ciência como verdade
absoluta e conhecimento verticalizado: ao tratar os conceitos científicos dentro de cenários e
problemáticas sociais, proporciona a construção do conhecimento aliado ao contexto dos
educandos, criando condições para o desenvolvimento de um letramento científico mais horizontal
e dialógico. A pesquisa foca nas iniciativas de abordagem CTSA de conteúdos científicos em
espaços de educação não formal, apoiando-se na análise da produção acadêmica sobre educação em
museus e centros de ciências no Brasil realizada por Ovigli (2013) e em trabalhos como o de Navas,
Contier e Marandino (2007), que exploram a potência de exposições museológicas para trabalhar
assuntos científicos dentro de problemáticas sociais. O mapeamento que Pedretti eNazir(2011)
realizaram sobre as correntes de CTS ao longo de quarenta anos e o quadro conceitual resultante
desse esforço foi base para analisar quais perspectivas de CTSA os profissionais à frente das
atividades investigadas possuem. Na relação de acesso aos espaços de educação não formal, foram
abordadas as conceituações de Bourdieu (2001) sobre capital cultural e social, e os apontamentos do
autor trazidos na obra O Amor pela Arte - Os Museus de Arte na Europa e seu Público. O trabalho
de Cazelli (2005) sobre acesso de jovens à ciência, cultura e museus sendo mediado pela escola
também conduziu as reflexões desenvolvidas. Na análise dos resultados, o estudo dos relatos de
Lahire (1997) sobresucesso escolar emmeios populares apontou caminhos significativos para
compreender como a experiência pessoal dos profissionais envolvidos na elaboração da
programação do espaço pode contribuir na construção de atividades potentes para divulgação da
ciência no território onde se localiza.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa realizou um mapeamento da programação disponível na publicação Agenda
SESC Rio, disponível gratuitamente nas unidades e no site da instituição SESC a cada início de
mês. Foram identificadas atividades dentro das temáticas de CT&EA de janeiro a agosto de 2019. O
trabalho de campo foi realizado ao longo dos meses de junho, julho e agosto de 2019, nas atividades
previamente selecionadas dentro da Agenda SESC. O contato com a instituição era conduzido em
seguida, no intuito de confirmar a realização da atividade na data e horário previstos na Agenda.
Em campo, registros fotográficos foram realizados sobre as exposições e dispositivos disponíveis
para interação com o público espontâneo. Buscando verificar o nível socioeconômico e cultural do
público e dos profissionais envolvidos no desenvolvimento das atividades, assim como sua
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percepção de temas ligados à cultura científica, foram aplicados questionários estruturados,
presencialmente, e entrevistas semiestruturadas foram conduzidas. O questionário de público
buscou informações sobre a prática da visita e questões relacionadas à escolha da atividade e
expectativas na participação. O questionário para profissionaisvisavasituá-los dentro da instituição,
delinear suas percepções sobre as atividades realizadas e o público atendido. Questões para
sondagem de perfil sociodemográfico, hábitos culturais, consumo de informações sobre CT&EA,
área profissional e influência na escolha de carreira, percepção sobre ciência & tecnologia e
escolaridade parental estiveram presentes nos dois questionários. Ambos foram validados e prétestados.
Participantes de atividades oferecidas pelos setores de Meio Ambiente, Cultura Digital,
Cultura Maker e Sala de Ciências foram abordados pessoalmente e convidados a participar da
pesquisa, assim como os profissionais responsáveis por esses setores. Foram preenchidos 63
questionários pelo público espontâneo acima de 18 anos em 12 atividades que incluíram
minicursos, oficinas e exposições, e realizadas 5 entrevistas. Com os profissionais responsáveis
pelos setores, a participação ocorreu por meio da gravação de 3 entrevistas e do preenchimento de 4
questionários. As entrevistas foram transcritas e submetidas à análise qualitativa, com a criação de
categorias. Os dados do questionário foram tabulados e analisados com o auxílio das ferramentas
Google Forms, Google Sheets e Microsoft Excel, criando categorias qualitativas sobre a análise de
dados quantitativos.
APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES
O espaço analisado ofereceu atividades gratuitas abertas para públicos de idades variadas,
que proporcionavam a interação com aparatos tecnológicos, como a oficina Fazendo Arte com
Circuito – Laboratório Makere Experimentos Científicos. As exposições da Sala de Ciências
incluíam dispositivos permanentes no espaço externo, como o modelo de esqueleto humano em
tamanho real, a pista modificada para bicicleta de roda quadrada, a bicicleta geradora de energia e
dispositivos artístico-pedagógicos de abordagem ambiental, como o globo terrestre feito com
materiais reciclados. Mediadores ficavam à disposição do público durante os dias de semana,
atuando principalmente no interior da sala, onde exposições temporárias eram montadas. A
exposição sobre games antigos e a sobre dinossauros permaneceram por maior tempo, mas outras
exposições foram instaladas na unidade ao longo do ano: a exposição Ciência é coisa de mulher! foi
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montada no pátio principal de acesso à unidade, exibindo painéis com a foto e o nome de diversas
cientistas brasileiras e internacionais, além de réplicas de objetos usados em laboratórios.
Palestras do programa Ciência às Seteeram conduzidas uma vez por mês à noite, onde
profissionais atuantes no campo científico contavam sobre a prática profissional e conteúdos
ligados a ciência. Dentro da Sala, foi notada a reprodução de dinâmicas similares às de outros
espaços culturais expositivos: a presença de um público escolarizado e apropriado das regras
simbólicas de circulação em espaços culturais, em contraponto ao público que é atraído pelos
aparatos chamativos da sala, chega à porta do espaço, mas não adentra ou não permanece. A
mediação, nesses casos, surge como agência fundamental para captação desse público: é o
funcionário da instituição que convida o visitante inseguro a se apropriar do espaço. A presença de
crianças é grande, acompanhadas pelos responsáveis. No campo da educação ambiental, minicursos
são oferecidos de duas a três vezes por mês aos sábados, abordando temáticas como tratamento de
efluentes, poluição ambiental, introdução à permacultura, tráfico de animais silvestres e
agroecologia. A pesquisa constatou que os minicursos funcionam como espaços de troca de
contatos sociais e profissionais entre os frequentadores interessados na área, proporcionando locais
de debate e diálogo horizontalizado sobre os temas onde vozes de diversas formações e locais de
fala se manifestam. Além dessas atividades, oficinas de artesanato utilizando materiais reciclados e
demais práticas sustentáveis foram oferecidas com frequência semanal na maioria dos meses. Os
setores de tecnologia – Cultura Maker e Cultura Digital – também atuam com a oferta de
minicursos, oficinas e palestras. A Cultura Digital oferece a atividade Conexão Idoso, onde as
dinâmicas de espaço de socialização entre os participantes também foram notadas. Propostas de
atividades como Afrofuturismo: referenciais para educação das relações étnico-raciais,
Apresentação de robótica e Mulher negra latino-americana e caribenha: saberes e pesquisas
científicas foram presentes na programação da Agenda ao longo do ano.
A análise do questionário de público indica uma frequência maior nas atividades por
residentes de Madureira, Jacarepaguá e bairros do entorno. 81% dos participantes reside na cidade
do Rio de Janeiro e 19% reside em cidades próximas, como Nova Iguaçu, Nilópolis e Niterói.
Quando questionada sobre a oferta de atividades sobre educação ambiental, ciência e tecnologia no
local onde mora, uma das participantes de minicurso, residente em Nilópolis, comentou:
Praticamente não tem. Madureira, Nova Iguaçu, tem SESC, SESI e tal, mas lá onde eu
moro é muito pequenininho (...). Tem até um parque que abriu agora. Parque Gericinó.
Que é como se fosse a Quinta da Boa Vista (...). É uma área de lazer, o pessoal vai
para fazer piquenique, caminhar. Mas só tem mato. (...) Não tem projeto de
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reflorestamento, nem coisas ligadas ao meio ambiente. Apesar de ter o parque lá, não
é explorado.

A oferta de atividades gratuitas é um diferencial, na perspectiva de outraparticipante de
minicurso:
Próximo daqui, nessa região, eu acho que tem poucas atividades desse tipo, ainda mais
gratuitas. Eu digo assim, acessíveis: gratuita, ou num valor mais barato. Atividades
nessas áreas acessíveis são bem poucas. Normalmente são experiências pagas, caras,
mais para o lado da zona sul, outras vivências. Não aqui (na zona norte).

Metade do público participante possui ou cursa uma formação na área de CT&EA e a maior
parte possui pai e mãe com ensino médio completo. As maiores influências para escolha pela área
profissional, na ordem de indicação do público da pesquisa, foram: um professor na escola, ter tido
contato com ambientes florestais/rurais e ter participado de atividades sobre CT&EA em outros
espaços além da escola. Uma parcela significativa dos respondentes apontou que as atividades
contribuem com conhecimento e contatos profissionais, à frente de lazer e amizades. Os resultados
trazem similaridades com estudos de público espontâneo em museus e centros de ciência no Brasil
ao indicarem a frequência de um público com escolaridade alta (ensino superior completo ou
cursando totalizou 73,7% dos participantes) de maioria feminina (58,6%), onde 56,5% possui entre
40 a 59 anos. O público jovem representou 33,9% dos participantes da pesquisa. Para Abdias (nome
fictício), um dos profissionais responsáveis, a participação de jovens nas atividades de tecnologia
dentro da unidade é um desafio quando pensada para além das demandas desse público por mercado
de trabalho:
Existe demanda de formação sempre no diálogo de Cultura Digital com o mercado de
trabalho por parte das instituições que trabalham com jovem aprendiz, adolescente
aprendiz. (...)Trazer jovem para cá é um pouco mais difícil. Acontece, igual semana
passada, que conseguimos fazer uma parceria com uma instituição e tiveram jovens
aqui na quinta e na sexta, de manhã e de tarde, numa palestra que oferecemos para eles
de redes sociais e mercado de trabalho. De novo aquela demanda de mercado de
trabalho.

A fala pode ser entendida como um anseio por ampliação de um engajamento do público
jovem em atividades que busquem uma compreensão social de ciência e tecnologia que vá além das
demandas imediatistas do mercado de trabalho – entender a ciência para além do utilitarismo das
tecnologias mercadológicas, pensando o impacto social mais amplo.
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Os dados referentes a público diferem das pesquisas sobre público espontâneo ao
apresentarem uma população de maioria negra, com menor renda e menores índices
socioeconômicos. 67,8% dos participantes declarou ser preto ou pardo, sendo 33,9% pretos e 33,9%
pardos. 41,9% declarou possuir renda de 1 a 3 salários mínimos, sendo a maioria das respostas
nessa questão. O fato de oespaço alcançar público com essas características, que se mostram subrepresentadas nos estudos de público de outras instituições, indica a existência de estratégias
curatoriais eficientes na captação desse público específico. Algumas razões podem ser aventadas:
entre os profissionais responsáveis por elaborar a programação, foram identificados casos de
sucesso escolar em meios populares, coadunando com algumas das experiências relatadas por
Lahire (1997). Os profissionais possuem formação superior em graduações como Pedagogia,
Comunicação e Biologia, todos com pós-graduação em áreas diversas: relações étnico-raciais, meio
ambiente, projetos sociais. Alguns desses profissionais tiveram suas trajetórias pessoaisbalizadas
pelavivência em instituições de educação não formal focadas no desenvolvimento social, como
ONGs, estando em contato com estratégias diversificadas de educação em situações de
vulnerabilidade social. Os referenciais teóricos citados como base para a construção das atividades
fazem referência a conceitos de interculturalidade, emancipação social, democratização do
conhecimento e às perspectivas decoloniais, à luta antiracista e à igualdade de gênero. O escopo das
programações na publicação Agenda SESC e os referenciais teóricos levantados pelos profissionais
é condizente com a abordagem de conteúdos sociocientíficos dentro da perspectiva de CTSA que
privilegia a contextualização histórica, social e cultural desses conhecimentos. Esses dados indicam
uma prática profissional que visa apresentar ao público uma divulgação da ciência pautada nas
especificidades do território e da população onde a instituição está inserida, o que no entender da
pesquisa potencializa a frequência desse público nas atividades de CTSA.
A investigação permitiu a exploração de possibilidades de divulgação da ciência para além
das rotas culturais tradicionalmente contempladas na literatura sobre espaços de educação não
formal. O mapeamento inicial indicou outras possibilidades dentro dessa seara: espaços como o
Parque Madureira, as Naves dos Conhecimento, o Instituto Cult&Arte Sustentável da cooperativa
de coleta seletiva no bairro de Maria da Graça, o Planetário de Santa Cruz e o Ecomuseu do
Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz, os centros de visitantes dos parques florestais
estaduais e nacionais, além das outras unidades SESC surgem como possibilidades a serem
exploradas no intuito de conhecer as iniciativas adotadas para realizar atividades de CT&EA no
subúrbio da cidade do Rio de Janeiro.
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O SESC é uma entidade privada sem fins lucrativos, o que diferencia a instituição em
termos de possibilidades de organização e mobilização de recursos, entre outros fatores que
influenciam a oferta de atividades ao público. Entretanto, a experiência dos profissionais atuantes
na elaboração das atividades conjugada ao olhar sensível para as características do público e do
território de Madureira traduzem práticas educativas passíveis de serem analisadas com maior
profundidade por futuros estudos, no intuito de buscar estratégias que potencializem a frequência do
público menos representado nas instituições culturais voltadas para ciência e tecnologia nos outros
espaços da cidade.
Apesar da maior parte do público ter acessado o ensino superior, 23,3% dos participantes
não associaram o nome de uma instituição à produção de ciência e tecnologia. Dentre os que
informaram, 21,7% citaram a Fiocruz, e apenas 18,3% informaram alguma universidade pública.
Outras instituições de ensino e/ou pesquisa consistiram em 31,7% das respostas. Considerando que
a abordagem para coleta de dados foi precedida da apresentação da pesquisadora, da pesquisa e da
instituição onde estava sendo desenvolvida, os dados apresentados podem refletir uma dissociação
no público da pesquisa entre a ciência como produto utilitário e a ciência como método de produção
de conhecimento, desenvolvido dentro de uma coletividade de pares que se aprofundam, validam,
questionam e divulgam o conhecimento de uma área. Questiona-se: o quão próximo o processo de
produção do conhecimento científico pode estar de uma população que não reconhece os espaços
tradicionalmente dedicados ao desenvolvimento e exploração desse processo?
Diante do cenário de desmonte cultural e dos constantes ataques que as instituições
científicas tem sofrido nos anos mais recentes, dados como os identificados na pesquisa levantam a
importância de se trabalhar a divulgação da ciência para além dos produtos e artefatos tecnológicos:
destacar os métodos, os locais onde os embates e encontros da comunidade científica ocorrem e o
caráter coletivo dessa produção é uma possibilidade que ilumina os caminhos para a produção e
compreensão da ciência como um método de produção de conhecimento ao alcance e direito de
todos.
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Resumo
O trabalho traz reflexões sobre os resultados de uma pesquisa de mestrado que buscou investigaras
atividades de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) em um espaço de lazer e de educação não
formal localizado no bairro de Madureira, na cidade Rio de Janeiro, bem como o acesso do público
espontâneo às atividades. Pesquisas que abordam a educação em museus e centros de Ciência &
Tecnologiaindicam a importância desses espaços na divulgação da ciência e sua potencialidade para
aproximar a população de uma cultura científica. Entretanto, levantamentos sobre a distribuição de espaços
de educação não formal voltados para ciência na cidade do Rio de Janeiro indicam uma concentração desses
aparatos culturais em regiões historicamente privilegiadas. Nesse cenário, questiona-se como o acesso a
atividades de educação não formal de ciênciapode ocorrerem regiões distantes dessas áreas. A pesquisa foi
realizada no Serviço Social do Comércio (SESC) de Madureira, localizado no bairro homônimo. Guias de
museus e centros culturais como o da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência indicam uma
carência de aparatos culturais ligados à ciência na região. Entretanto, a análise da programação do SESC
indicou uma oferta constante de atividades relacionadas ao tema. Investigou-se quais concepções de CTSA
podem ser identificadas nas atividades oferecidas, o perfil socioeconômico e cultural do público e dos
profissionais responsáveis pelo desenvolvimento da programação, e como as relações socioculturais entre
público, profissionais e território podem influenciar nas oportunidades de acesso às atividades de cultura
científica.Os resultados indicam um público altamente escolarizado, de maioria feminina e negra, residente
no próprio bairro e em ampla região no entorno de Madureira, declarando renda familiar entre 1 e 3 salários
mínimos e que aponta no SESC uma das poucas possibilidades de acesso a esse tipo de conteúdo na região.
Palavras-chave:Educação não formal; CTSA; cultura científica; museus e centros de ciências; SESC.
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O PROCESSO DE MUSEALIZAÇÃO E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DO MUSEU
HISTÓRICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Dayane Vieira da Silva –Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva

INTRODUÇÃO
"... o museu de cidade deve ser uma referência inestimável para conhecer a cidade,
entendê-la (no seu passado e no seu presente), fruí-la, discuti-la, pensar seu futuro,
enfim, amá-la e preocupar-se com ela e agir em consequência".
(MENESES, 2004).

Este trabalho é baseado nas descobertas e reflexões iniciais de uma pesquisa de mestrado
que tem por objetivo analisar as aproximações ou distanciamentos da categoria de “Museu de
Cidade”, verificando seu uso por meio do processo de musealização e das atividades educativas
desenvolvidas pelo MHCRJ, bem como sua relação com a comunidade do entorno e seus públicos.
Propõe-se ainda ampliar as discussões sobre museus de cidade, sua interface com a dimensão
educativa e o patrimônio cultural.
O museu é um local para todos e todas? Será que todos os cidadãos frequentam os museus
de suas cidades? O que se pode dizer é que o museu é um espaço consagrado, legitimado de saber e,
por vezes, ainda sacralizado por aqueles que não tiveram acesso durante sua trajetória de vida a essa
instituição. Ao apresentar estes questionamentos, recorre-se a reflexões sobre a própria trajetória e
inserção como visitante de museus. Buscando algumas memórias, constata-se que esse não era um
local habitual da família e, na infância, os equipamentos culturais não estavam presentes: pelas
dificuldades de acesso, pelo não conhecimento, pela falta desses equipamentos culturais próximos
aos lugares em que morei e pelo não pertencimento da minha família a esses espaços. Deste modo,
é importante pensar que talvez entrar no museu não seja algo tão simples, mesmo que hoje essa
instituição esteja de portas abertas para todos e todas. Mas quem são todos que entram realmente no
museu e se apropriam desse espaço?
Para Canclini (1994, p. 97), “se é verdade que o patrimônio serve para unificar uma nação,
as desigualdades na sua formação e apropriação exigem que se o estude, também, como espaço de
luta material e simbólica entre as classes, as etnias e os grupos”. Os estudos sociológicos e
antropológicos já demonstraram que mesmo com a democratização do acesso, tanto nas escolas
quanto nos museus, ainda assim existe um grande abismo quando se analisa o nível de escolaridade
e classe econômica das pessoas no que se refere à apropriação de bens culturais em seus processos
de formação (Id., 1994, p. 97). Neste sentido, é relevante pensar na apropriação da instituição
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museu pelos diferentes públicos, visto que vivemos em uma sociedade extremamente desigual e há
barreiras “invisíveis” que podem afastar determinados grupos da fruição dos patrimônios culturais
presentes nos museus, ditos de todos.
A entrada na graduação em Pedagogia da Universidade Federal Fluminense e o fato de ter
cursado Atividades Culturais, - um componente curricular que proporcionava a vivência dos
estudantes com questões teóricas e práticas culturais – configuram-se como aspecto que
viabilizaram a inserção nesse local até então “desconhecido” por mim, o museu. Lembro-me da
visita ao Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB-RJ), e os primeiros
estranhamentos e medos que me assombravam. Um lugar imponente pela sua arquitetura, rodeado
de seguranças, local de pessoas que no meu imaginário social dominavam códigos que até então eu
achava que desconhecia. A Atividade Cultural, que levava os estudantes de Pedagogia para esses
espaços, tinha o propósito de possibilitar o acesso de futuros profissionais da educação ao debate
cultural e às grandes exposições abertas ao público; porém, além disso, descortinava para mim a
mística em torno de museus e/ou centros culturais. Por meio das obras em exposição, entrei em
contato com memórias, patrimônio cultural material e imaterial, que após leituras e discussões na
Faculdade, pude perceber que até então o “não lugar” era também, por direito, meu lugar. Essa
experiência possibilitou que eu questionasse o visto e o não visto, inclusive, a minha não presença
durante a infância, e de muitos outros sujeitos, que também não tiveram acesso a esse espaço.
Essa trajetória e a atuação como bolsista por um período significativo no Laboratório de
Educação e Patrimônio Cultural (Laboep/UFF) contribuíram para aguçar meu olhar em relação às
desigualdades das diferentes classes sociais no que se refere à apropriação do patrimônio cultural
brasileiro, e que, além de barreiras econômicas, existem também as territoriais, fatores que
contribuem para o acesso de determinados grupos e desprivilegia outros. O interesse por tais
questões me motivou a buscar o Mestrado em Educação com o intuito de discutir e ampliar o debate
sobre a temática em torno dos museus.
O PROCESSO DE MUSEALIZAÇÃO E A DIMENSÃO EDUCATIVA DO MUSEU
A reflexão sobre o que é musealização neste trabalho configura-se como aspecto importante
para a compreensão dos processos adotados pelos museus para compor suas coleções e reserva
técnica, bem como sobre a relação que estabelecem com seus públicos, visto que um fator não está
desligado do outro. Por outro lado, é por meio do processo de musealização que entenderemos
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como as instituições realizam suas escolhas sobre o que e como irão apresentar suas exposições
para seus públicos.
Cabe ressaltar a importância da discussão sobre a função social do museu hoje, pois do que
adianta uma bela exposição que não é acessada pelos públicos. A referência ao acesso não significa
apenas a entrada do sujeito ao museu, mas também do seu acesso aos sentidos e significados
apresentados por meio dos percursos adotados pela instituição em seu processo de musealização,
que pode ao mesmo tempo aproximá-lo ou simplesmente afastá-lo.
De acordo com Varine (2012, p.173), “nas definições clássicas dos museus, seu conteúdo,
pertencem ao patrimônio comum, nacional, regional ou local”. O prédio que abriga o museu, pela
arquitetura e por representar um testemunho da história, compõe igualmente o espaço, como as
peças que guarda/preserva o patrimônio da nação. Este é um aspecto diferente do museu local, que
antes de tudo pertence ao seu território, comunidade que lhe dá vida e que faz dele algo potente no
contexto em que está inserido.
De acordo com Pimentel (2016), o contexto museológico atual não defende a existência do
museu em uma centralidade no objeto, mas sim nos conceitos e ideias que eles difundem. Para o
autor, o museu representa um espaço de legitimação das identidades e das demandas por
representatividade. Assim, discutir conceitos torna-se mais relevante do que simplesmente expor
objetos sem questionar o que eles representam para os diferentes grupos sociais.
Desta maneira, esses bens patrimoniais devem estar à disposição de todos os cidadãos. O
que a categoria “museus de cidade” pode contribuir para a ampliação deste debate? O Museu
Histórico da Cidade do Rio de Janeiro é um elemento de fortalecimento da identidade cultural
dentro desse território complexo no qual está inserido? Será que o MHCRJ reconhece sua
comunidade do entorno como um público potente para o fortalecimento de sua identidade? O que
une a comunidade ao MHCRJ? O que separa ou une essa comunidade ao Museu? De que maneira o
processo de musealização empreendido no MHCRJ traduz - ou não traduz - as necessidades e
especificidades da comunidade e do território onde está situado? Se não traduz, como poderia fazer
isso? De que modo o MHCRJ poderia contribuir para que os interessados em sua natureza - museu
de cidade - se apropriem melhor da cidade, de seu patrimônio e das relações existentes?
Os objetos de museu que compõem determinada coleção das instituições museológicas
podem ou não estabelecer um diálogo mais íntimo com suas comunidades. A forma como os
objetos chegam ao museu tornam-se parte do seu acervo e entram em contato com o público por
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meio da exposição, compondo o processo de musealização de cada instituição. Na obra ConceitosChave de Museologia, os autores apresentam a seguinte definição para o termo musealização:
No sentido comum, a musealização designa o tornar-se museu ou, de maneira mais
geral, a transformação de um centro de vida, que pode ser um centro de atividade
humana ou um sítio natural, em algum tipo de museu. A expressão
‘patrimonialização’ descreve melhor, sem dúvida, este princípio, que repousa
essencialmente sobre a ideia de preservação de um objeto ou de um lugar, mas que
não se aplica ao conjunto do processo museológico. O neologismo ‘museificação’
traduz a ideia pejorativa da “petrificação” (ou mumificação) de um lugar vivo, que
pode resultar de um processo e que encontramos em diversas críticas ligadas à ideia de
“musealização do mundo”. (...). O processo de musealização não consiste meramente
na transferência de um objeto para os limites físicos de um museu, como explica
ZbyněkStránský [1995]. (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 56-57)

O conceito apresentado indica que o processo de musealização vai muito além de recolher
um objeto do seu contexto natural ou cultural e transferi-lo para o espaço museal transformando-o
em acervo. Para os autores, uma vez que os objetos estão dentro do museu, separados de seus
contextos, vão adquirir uma realidade cultural específica, representando a primeira etapa do
processo de musealização, denominada de separação. Nesta fase, os objetos serão estudados como
documentos representativos do seu lugar de origem e, sendo a separação uma forma de substituição,
leva também à perda de informações daquele objeto. De acordo com Desvallées e Mairesse (2013,
p. 57-58)
É por esta razão que a musealização, como processo científico, compreende
necessariamente o conjunto das atividades do museu: um trabalho de preservação
(seleção, aquisição, gestão, conservação), de pesquisa (e, portanto, de catalogação) e
de comunicação (por meio da exposição, das publicações, etc.) ou, segundo outro
ponto de vista, das atividades ligadas à seleção, à indexação e à apresentação daquilo
que se tornou musealia.

Moraes (2014, p. 84), baseada na definição encontrada no Dicionário Enciclopédico de
Museologia, apresenta uma breve síntese do conceito de musealização:
Um conceito operacional de musealização configurando-se como processo de conexão
de saberes, a muselização representa um conjunto de atividades empreendidas sobre
fragmentos da Realidade, com o objetivo de ativar/enfatizar o potencial de
representação desses fragmentos como testemunhos do homem e de seu meio
ambiente, o que confere a estes fragmentos uma carga de representação a ser
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interpretada e ressignificada conforme a experiência do visitante seja de educação,
deleite e/ou estudo.

Como o MHCRJ foi fundado no século XIX, será que comunica hoje com uma exposição
que trata da cidade através de uma história cristalizada e aparentemente fechada para ampliação de
seus públicos? Mas esse mesmo museu pode também comunicar pelas ausências, dialogar com as
mudanças e demandas da contemporaneidade, ou seja, com a transformação de seus públicos e da
cidade, que ele habita e pretende tratar. Conforme esboçado por Moraes (2014, p. 18), “os museus,
hoje, são capazes de contribuir para a ressignificação de acervos, personagens, momentos, cidades,
regiões, atendendo a diferentes interesses e assumindo múltiplas e híbridas identidades”.
Quando se pensa em um museu de cidade, que aspectos poderiam ser elencados? Um museu
que trata da cidade, que fala da cidade e com a cidade? Um museu que dá voz às muitas cidades
existentes numa única, porém heterogênea cidade? O que significa pensar um museu de cidade à luz
da centralidade dos sujeitos e das relações que a conformam?
Para refletir sobre o museu de cidade, Meneses (2003) procura olhar para instituição em suas
funções científico-documentais, culturais e educacionais. O autor compreende este espaço como
uma referência para conhecer a cidade e ao mesmo tempo aponta que a cidade é infinitamente mais
complexa que qualquer acervo ou documentação, ou seja, ela precisa ser acionada em sua condição
de organismo vivo, empírica e histórica. Para Meneses (2003, p. 258),
(...) no museu de cidade, será conveniente distinguir uma dupla relação com a cidade,
mediada, de um lado, por um acervo, digamos cartorial, organizado intramuros e
constituído por tudo aquilo que remete à cidade e a seus atributos e, de outro lado, por
um acervo operacional, extramuros, a cidade sobre a qual agirá o museu, o espaço
urbano ele próprio, na sua diversidade e dinâmica.

O MHCRJ possui uma musealia que foi incorporada em seu acervo ao longo da história.
Atualmente a instituição carrega consigo uma categoria de museu de cidade (CAMOC) que tem a
função de extrapolar suas limitações físicas – do edifício e do acervo - e pensar como contribuir
para o desenvolvimento da cidade. Meneses (2003) convoca para uma reflexão sobre os museus de
cidade e aponta que não existe um modelo único e sim aquele que é útil para aquela comunidade.
Para o autor, este museu, antes de tudo, deve atender bem ao seu habitante, pois se ele for capaz
disso também será bom aos demais. Chagas (2010, p. 28) considera que
Os museus, no formato como os conhecemos hoje, são fenômenos inventados e
produzidos na modernidade. Eles surgiram e se desenvolveram a partir do século
XVIII como instituições públicas e, nesse sentido, têm a mesma origem da escola.
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Ambos, museus e escolas, compreendidos como instituições públicas, nascem
vinculados aos Estados.

O autor também destaca que no final do século XVIII e início do XIX os museus faziam
partem de projetos civilizatórios como instituições disciplinadoras e assumiam uma dimensão
educacional. A importância de sua dimensão educativa foi registrada em um documento escrito por
Franz Boas, em 1905. O Museu Nacional, em 1922, trazia em seu regulamento a dimensão
educativa, e o serviço educativo do Museu Histórico Nacional, institucionalizado em 1926,
configura-se como o mais antigo no Brasil. (CHAGAS, 2010).
Deste modo, observa-se que a interface entre museu e educação não se apresenta como algo
novo na história da instituição, porém, cabe ressaltar que as concepções mudam com o passar do
tempo ou pelo menos deveriam acompanhar as transformações que perpassam as sociedades, as
cidades. Nesta perspectiva, para além de expor objetos, essa instituição tem uma função ainda
maior, se pensada para provocar, instigar e ampliar seus públicos.
O museu de cidade, como qualquer outro, precisa hoje estar atento às experiências
proporcionadas aos sujeitos com suas ações. Quem é esse outro que frequenta e dialoga com a
instituição? Nesta perspectiva, o museu se torna um território de permanentes perguntas que se
renovam com novas visitas e mudanças que afetam a cidade e, logo, o museu.
De acordo com Valente (2009), a educação na história dos museus apesar de estar presente
nos documentos de referência para museologia, como na definição de museu do ICOM, Estatuto
Brasileiro de Museus, Mesa Redonda de Santiago de Chile, entre outros, é vista de diferentes
maneiras pelas instituições. A educação pode ser entendida pela instituição como um todo ou ser
relegada a uma tarefa do setor educativo, ou seja, quando há esse tipo de escolha temos uma perda
no sentido mais amplo de entendimento da dimensão educativa presente no museu. Ao se tratar
sobre dimensão educativa do museu, é preciso buscar uma perspectiva ampla que extrapola as ações
de um setor específico, pois é papel de toda a instituição olhar de forma mais global para o
potencial educativo que tem o museu. Valente (2009, p. 90) ressalta que
(...) no movimento de atualização da instituição, contrapondo-se a esses propósitos,
encontra-se na prática um cenário que confronta e confunde a educação mais ampla
com aquela das ações educativo-didáticas e de outras atuações que ocorrem no museu.
A dificuldade de equilíbrio entre as diferentes funções da instituição leva muitas vezes
a situações discordantes que são recorrentes há muito, e continuam como questão a ser
enfrentada.
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A relação entre museu e educação apresenta reflexões marcadas por polêmicas e
questionamentos são levantados confrontando tal entendimento justamente por não ser consensual
essa concepção entre os profissionais. Para Meneses (2003, p.259-260)
Não há qualquer justificativa em supor uma publicação didática ou uma exposição
para crianças, por exemplo, exijam menor domínio do objeto em causa, minimizandose o respeito à inteligência e expectativas do público; ao contrário, maior é o
investimento necessário, pois aqui, ao contrário de se nivelar por baixo, acrescenta-se
a necessidade de buscar ou formular linguagens (escritas ou expositivas) que sejam
eficazes para interação com o público.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM O CAMPO
Para atender aos objetivos propostos nesta pesquisa, optou-se por uma abordagem
qualitativa e o uso de instrumentos metodológicos como: a realização de entrevistas
semiestruturadas com registro através de áudio-gravação e a observação de uma visita mediada pelo
setor educativo da Instituição. Todos os procedimentos para coleta de dados respeitaram os padrões
profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 e 510/16 do CNS –
Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e
científicos.
No desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma visita exploratória ao Museu Histórico
da Cidade do Rio de Janeiro, movida também por um evento que aconteceria no Museu. Contudo,
naquele momento foi possível apenas observar o espaço e coletar alguns dados por meio de uma
conversa informal com um vigilante do Parque da Cidade, pois, por falta de energia elétrica, o
evento foi cancelado. Também nesse dia estabeleceu-se conversa com dois moradores, um do
Parque da Cidade e outro da comunidade ao entorno, que relataram com certa nostalgia que o
Museu vivia cheio e que as exposições eram boas. O morador mais jovem relatou que hoje em dia
“tem certa concorrência com outros museus modernos, vive faltando energia e que não há muitos
atrativos, por isso fica mais vazio”. O outro morador recomendou que se buscasse alguém da
Associação de Moradores, e o vigilante, também querendo ajudar, disse que seria interessante
procurar o outro vigilante que trabalha no Parque, “nascido e criado ali”, pois ele saberia muito
sobre as histórias do Museu.
Os dados preliminares obtidos na conversa informal com o vigilante do Parque da Cidade
colaboraram para a definição dos sujeitos da pesquisa que foram entrevistados, ou seja, para além
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dos profissionais do museu, considerou-se necessário incluir também os trabalhadores do Parque e
os moradores do entorno como atores sociais importantes para o alcance dos objetivos propostos.
Concordando com Machado (2012, p. 72-73), “o museu enquanto instituição sociocultural e
educativa nunca poderá ser dissociado do território onde se encontra implantado, nem deverá
mostrar-se indiferente à sua vizinhança, quando idealiza uma missão ou planeja estratégias de
atuação”.
A entrevista com os moradores ocorreu na sede da Associação de Moradores Vila Parque da
Cidade, visto que o local era conhecido por eles e isso gerou maior confiabilidade no processo de
coleta de dados. A entrevista com os profissionais do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro
ocorreu na sede do próprio museu. Assim, a pesquisa considerou um total de 10 (dez) moradores
(residentes do Parque da Cidade e da comunidade Vila Parque da Cidade), 01 (um) profissional que
atuava no cargo de direção do Museu, 01 (um) museólogo, 02 (dois) profissionais do educativo do
Museu, 02 (dois) profissionais que trabalharam no museu em gestões anteriores, 01 (um) vigilante
mais antigo que trabalha no Parque, perfazendo um total de 17 (dezessete) entrevistas e o
acompanhamento de uma visita mediada pelo setor educativo da Instituição.
CONCLUSÕES
É importante ressaltar que neste trabalho optou-se por trazer apenas os dados preliminares
da pesquisa. Considerando que durante o processo de revisão de literatura foi possível perceber uma
produção incipiente sobre a temática de museus de cidade e educação, este trabalho propõe um
avanço no campo com um estudo que compreende que tratar de um “Museu de Cidade” é pensar
também sobre a cidade, visto que os grandes centros urbanos estão em constante crescimento, ou
seja, aborda-se uma categoria que busca articular o museu e a cidade. Mais do que expor seus
objetos, o museu precisa criar canais de comunicação com seus públicos, com a comunidade do
entorno, com propósitos de se tornar um espaço privilegiado para se pensar o desenvolvimento da
cidade.
Refletir sobre a dimensão educativa do museu e fazer uma relação com seu processo de
musealização é ampliar o debate, levando-o para uma perspectiva mais ampla. Olhar para o setor
educativo como um mero espaço para traduzir o que se propõe a instituição comunicar com suas
exposições é diminuir a importância do seu papel dentro do museu. A exposição deveria ser
pensada de maneira a comunicar com os diferentes públicos, e a constituição do setor educativo
enquanto modo para ampliar trocas e debates em torno da exposição e não para se tornar inteligível
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algo pensado por outro, em uma fragmentação do processo de musealização. Deste modo, a
educação é entendida como um eixo condutor extremamente poderoso para a construção de uma
exposição que deseja realmente comunicar com os diferentes públicos e com a cidade, visto que o
debate aqui se refere ao museu que trata sobre a cidade.
Segundo Carvalho (2016, p. 45), “o papel educativo dos museus tem sido definido de forma
cada vez mais ampla, enfatizando-se a importância do sucesso na relação com o visitante e na
revisão constante das ações educativas realizadas em seu interior”.
A exposição, portanto, precisa ser pensada em diálogo com os diferentes setores da
instituição e seguida por um processo de reinvenção do museu, com intuito de acompanhar as
mudanças que ocorrem cotidianamente na comunidade. Por ter como temática principal a cidade,
que é um organismo vivo, esse museu tem por função estar atento as suas transformações e de
algum modo contribuir para o seu desenvolvimento, ou seja, pensar no processo de musealização
requer aliá-lo à dimensão educativa do museu em uma perspectiva mais ampla. A dimensão
educativa dos museus precisa servir de horizonte aos processos de musealização, de modo que esses
se constituam como meio e não fim de uma cadeia cujo objetivo maior é o estabelecimento de uma
relação que permita aos públicos, em sua heterogeneidade, que se apropriem da cidade, seus fluxos,
dinâmicas, agentes e agenciamentos.
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Resumo
Este trabalho é baseado nas descobertas e reflexões iniciais de uma pesquisa de mestrado que tem por
objetivo analisar as aproximações ou distanciamentos da categoria de “Museu de Cidade”. Pretende-se
verificar seu uso por meio do processo de musealização e das atividades educativas desenvolvidas pelo
MHCRJ, bem como sua relação com a comunidade do entorno e seus públicos. Propõe-se ainda
ampliar as discussões sobre museus de cidade, sua interface com a dimensão educativa e o patrimônio
cultural. Destaca-se algumas questões norteadoras que orientam a pesquisa, como: o museu está na
cidade, mas será que a cidade está no museu? Carregar a categoria de Museu de Cidade viabiliza um
diálogo efetivo e afetivo com esse território do qual faz parte? O Parque da Cidade é também museu?
O trabalho utiliza principalmente os seguintes referenciais teóricos: Canclini (1994), Carvalho (2016),
Chagas (2004), Pimentel (2016), Meneses (2203), Valente (2009) e Varine (2012).Os dados foram
produzidos a partir de uma abordagem qualitativa, adotando-se o uso de instrumentos metodológicos
como: a realização de entrevistas semiestruturadas com os profissionais do museu (educativo e/ou
administrativo), trabalhadores e moradores da comunidade que pertence ao espaço - Vila Parque da
Cidade - e observação das atividades educativas desenvolvidas pelo Museu. Com base na literatura foi
possível perceber uma produção incipiente sobre a temática de museus de cidade e educação, o que
demonstra a necessidade de pesquisas nesse campo que possam realizar uma aproximação profícua
entre essas áreas. Por outro lado, os dados preliminares da pesquisa apontam o quanto a comunidade,
principalmente os mais velhos, conhecem a história daquele Museu e podem destacar aspectos que
aproximem o espaço de seu entorno.
Palavras-chave: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro; Museus de cidade; Dimensão
educativa.
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Resumo
O painel tem como objetivo sistematizar, a partir das contribuições de três estudos sobre a educação de
surdos, os avanços, dilemas e lacunas sobre o tema, em especial, provocando um diálogo com a
formação de professores que vivenciam a inclusão escolar, em classe. O primeiro artigo dedica-se a
identificação de pesquisas sobre os termos “tecnologias assistivas, educação e comunicação dos surdos”
no período de 2019 a 2020. Por esse estudo foi possível compreender as lacunas no que se refere a
realização de pesquisas sobre tecnologias assistivas na educação de surdos e verificar que ainda há um
campo vasto de conhecimentos a serem explorados, relativos ao tema principal investigado. O segundo
trabalho buscou refletir acerca das práticas do intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) na
escola regular em 2017 e 2018, para avaliar como ocorre a inclusão das pessoas surdas na escola, em
salas de aula onde estudam turmas do ensino regular, heterogêneas, em que há pessoas matriculadas
com ou sem alguma deficiência. O terceiro estudo é parte de uma pesquisa de mestrado, defendida em
2018, intitulada "Redes sociais e aplicativos como ferramenta de comunicação dos surdos", a qual teve
como foco principal avaliar o uso das tecnologias da informação e comunicação digitais como
instrumento de inclusão social de alunos adultos, surdos, estudantes do Ensino Médio de uma Rede
Estadual Pública de Ensino,em 2016, numa cidade do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Um
eixo comum nos trabalhos tem como referência a fundamentação legal estabelecida pelo Decreto de
Lei 5.626/ 2005, que regulamenta a Língua de Sinais como primeira língua dos surdos. O referencial
teórico que transita com os conceitos de Levy (1999) e Selwyn (2017) contribuíram para que as
pesquisadoras (es) pudessem analisar criticamente a utilização das novas tecnologias no contexto
escolar, para a educação e comunicação.
Palavras-chave: Tecnologias assistivas; Educação de surdos; Inclusão.
AS POSSIBILIDADES E OS DESAFIOS NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA
EDUCAÇÃO DOS SURDOS.
Carlos Herivelto Santana - UNIP

INTRODUÇÃO
Essa pesquisa parte de duas premissas, a saber: todas as crianças são aptas a aprender, pois
esse processo é individual, e ao mesmo tempo, deve-se estar atento para as necessidades de
adequação no processo de aprendizagem dos estudantes, pois os alunos possuem diferenças e
particularidades, conforme as suas potencialidades e habilidades para aprender.
Assim, se torna proeminente valorizar a diversidade e estimular cada indivíduo a apresentar
seu melhor desempenho nos estudos. Em especial, destaca-se que há dentre os estudantes
matriculados regularmente em escolas públicas ou privadas a existência de alunos e alunas com
deficiência, o que requer a atenção dos educadores, com o intuito de promover a equidade no
processo de aprendizagem. Deve-se ter em vista a valorização e respeito a diversidade.
Para atender da melhor forma possível todos os estudantes, os docentes podem refletir sobre
os arranjos necessários a serem realizadas no ambiente escolar, de modo a vencer os desafios no
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cotidiano da sala de aula e a criar possibilidades para adequação no processo de ensino
aprendizagem onde o foco é o ensino de surdos e o uso das tecnologias tornando que facilitem o
acesso dos mesmos. Quando falamos de educação inclusiva, acredita se na utilização das novas
tecnologias como uma das estratégias pedagógicas mais eficazes das quais professor pode utilizar
em sala de aula.
As novas tecnologias digitais abrangem as tecnologias assistivas como uma de suas áreas do
conhecimento, em que as tecnologias assistivas são instrumento de apoio para facilitar e garantir a
acessibilidade nas aulas onde há estudantes com deficiência matriculados.
A proposta deste estudo foi pesquisar a bibliografia recente de 2019 a 2020 referente a
presença de estudos e pesquisas sobre as tecnologias assistivas na educação dos surdos no Google
acadêmico. Como as tecnologias assistivas contribuem para a inclusão escolar dos surdos na
educação básica?
A luz de teóricos como Selwyn (2017) e Filho e Damasceno (2008), entre outros autores,
procuraram examinar de forma crítica, as pesquisas com a temática, tecnologias assistivas na
educação dos surdos. Ressalta-se o foco na análise crítica dos diversos artigos científicos
encontrados.
No site do Google Acadêmico utilizaram como os descritores: “tecnologias assistivas,
educação e comunicação dos surdos” e foram encontradas 533 pesquisas no ano de 2019, porém ao
ler os títulos e resumos destes trabalhos nos mostraram que a maioria não estavam de acordo com a
temática. O estudo foi organizado da seguinte forma: uma seção sobre o uso das novas tecnologias
presentes na educação dos surdos, e, segue-se os resultados alcançados pela pesquisa realizada no
Google Acadêmico, no ano de 2019 até hoje, em 2020.
AS NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO.
O sentido etimológico da palavra tecnologia está relacionado a origem deste termo que de
origem grega e ‘Téchné’ significa ‘saber fazer’. De acordo com Stumpf (2010), “[...] a utilização de
um computador deve, antes de mais nada, resultar de uma escolha baseada no conhecimento das
possibilidades oferecidas pela máquina” (STUMPF, 2010, p.).
Igualmente, se pode ponderar que a tecnologia abrange vários saberes organizados e
voltados para a prática. E dentre estes conhecimentos, há uma área denominada Tecnologia
Assistiva, a qual se define por:
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Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que
engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a
funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social
(BRASIL, 2007).
O conceito de tecnologia assistiva como área do conhecimento e também um campo das
novas tecnologias digitais voltadas para ser apoio às pessoas com deficiência, no caso dos surdos,
muitas vezes é usada com o objetivo de facilitar a comunicação, a aprendizagem e principalmente
fazer adaptações e adequações necessárias para viabilizar a inclusão destes alunos facilitando sua
participação no cotidiano escolar, proporcionando autonomia no processo de aprendizagem.
Desta maneira, destacam Oliveira e Cardoso ( 2011, p. 212) em seus estudos ao relatar a
experiência vivida, por meio da atuação no programa PIBID Pedagogia Alfabetização, da
Faculdade de Filosofia e Ciências, em Marília _ SP, numa sala regular com duas alunas surdas
matriculadas , informaram sobre a“ a importância da observação e da adequação de recursos para
crianças com surdez, em processo de inclusão escolar. A bolsista destaca a atenção as
especificidades que a aprendizagem da criança surda oferece, [...] utilização de recursos adequados
de apoio e estimulação ao interesse do aluno”.
Ou seja, neste caso a tecnologia assistiva, ao ver destas autoras, somente serviu para
promover a acessibilidade e a autonomia das duas crianças surdas durante as aulas ministradas na
escola, como uma forma de promover a inserção no contexto escolar, daquelas estudantes surdas.
Todavia, segundo Filho e Damasceno (2008, p.69), uma possibilidade de: “Dispor de
recursos de acessibilidade, a chamada Tecnologia Assistiva, seria uma maneira concreta de
neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e inserir esse indivíduo nos ambientes ricos para a
aprendizagem e desenvolvimento, proporcionados pela cultura”.
No Plano Nacional de Educação, recomenda se o uso das tecnologias no processo de ensino
e aprendizagem (2014-2024), pois tem várias estratégias estipuladas por esta política pública, que a
caracteriza como uma política educacional vigente.
O Plano Nacional de Educação (2014-2024) aprovado pela lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014, estabelece desígnios norteadores e diretrizes para educação brasileira como objetivos, que
precisam ser alcançados para promover a equidade no ensino e melhorar os índices de
aproveitamento de todos os estudantes matriculados nas instituições escolares.
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Assim, há possibilidade de refletir sobre as novas tecnologias indicada no Plano Nacional de
Educação, lembrando de que essas tecnologias trouxeram mudanças significativas, tanto para a
sociedade como para o ambiente escolar em que há a presença de artefatos tecnológicos, como
computadores, tablets e lousas interativas para o uso de todos os estudantes.
Atualmente, nós podemos verificar que no espaço virtual, as interações das pessoas por meio
de aparelhos eletrônicos no ambiente da Internet, se tornaram uma realidade no cotidiano dos
cidadãos, como novas tecnologias digitais de informação e comunicação já estão consolidadas na
sociedade, assim como na educação na maioria das instituições escolares.
Como Selwyn (2017) nos alerta, hoje que convivemos num mundo envolto por tecnologias
digitais, com elementos, plataformas e aplicativos cotidianamente utilizados, o que nos remete a
imaginar o futuro e o presente da educação sem tecnologia.
a expansão temporal e espacial das práticas e processos educacionais por meios
tecnológicos. Tanto é que a negação das fronteiras constitui elemento-chave das
promessas ideológicas da educação digital. Pesquisadores, [...]deixaram para trás
preocupações iniciais sobre a “compressão do tempo-espaço”(SELWYN, 2017, p. 28).

Dessa maneira, o que se observa é que a analogia entre tempo e espaço foi alterada pelo uso
da tecnologia hoje, especialmente de computadores, telefones móveis, acesso à Internet, seja nas
conversas presenciais, mas primordialmente nos bate-papos virtuais, que ocorrem a distância e
modificou o modo de interagir das pessoas.
Com intenso desdobramento no campo pedagógico é preciso refletir sobre as TIC oa
atendimento das pessoas especiais.
[...] o mundo, com todas as suas representações sociais e culturais, vem sendo
profundamente modificado com o advento das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC). Os diferentes e inovadores ambientes de interação e aprendizado
possibilitados por essas tecnologias surgem como fatores estruturantes de novas
alternativas e concepções pedagógicas (FILHO & DAMASCENO, 2008, p.65).

O que se verifica, sobretudo no mundo virtual, é que se alterou como os seres humanos se
relacionam, de acordo com a probabilidade de utilizar a Internet para mediar os diálogos
estabelecidos entre as pessoas. E assim, se pode dizer que gerou transformações nas relações
humanas, por vezes, positivas, ora, negativas.
Torna-se necessário pensar sobre “as esperanças, crenças e promessas em torno da
tecnologia digital possam ter uma forte ressonância intuitiva, é preciso problematizar-se as
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“histórias” do senso comum sobre a tecnologia digital que se repetem e são “recontadas” em
discussões” (SELWYN, 2014, p.2).
Ressalta-se a importância de refletir sobre tecnologia e educação, de forma crítica, com a
proposta de desmistificar o pensamento, ao qual muitas vezes é de senso comum; em que o uso da
tecnologia na educação seria uma solução mágica para velhos problemas, como que um milagre
para consolidar e facilitar o processo de aprendizagem com ou sem a interação entre professores e
alunos.
De acordo com os as ideias difundidas por Selwyn ( 2017) “nem sempre de forma aparente
ou totalmente consistente, pode-se argumentar que a tecnologia digital tem sido entrelaçada com
um conjunto intimamente relacionado de ideologias contemporâneas dominantes – ou seja, [...] o
que pode ser chamado de o “novo” capitalismo” (SELWYN, 2017, P. 16).
Selwyn ( 2017) nos convoca a refletir sobre como devemos ficar atento ao caráter da
tecnologia para atender a uma ideologia dominante ou em favor de lutas de poder ou para favorecer
o acúmulo de capital, ou seja, a tecnologia educacional associada a negócios que envolvem grandes
negócios financeiros, muitas vezes para favorecer e beneficiar a poucos.
Ferreira e Lemgruber (2018) compreendem que a relação entre tecnologia e educação
associa-se a eficiência:
[...]dissemina-se uma imagem das tecnologias como simples suporte ou apoio as ações
envolvidas na educação, sobretudo, no processo de aprendizagem. Em particular, entra
em jogo a ideia de que tais tecnologias promovem formas mais eficientes de conduzir
ações previamente realizadas de outras maneiras. Com o uso de ferramentas, otimizase a realização de tarefas (Ferreira e Lemgruber, 2018, p. 12).

O pensamento crítico em torno da tecnologia supera a compreensão unicamente atrelada a
ferramenta, um instrumento a ser utilizado no contexto escolar, muitas vezes vislumbrado como
uma maneira mais eficaz de viabilizar e efetivar o processo de ensino aprendizagem, o que na
prática pedagógica nem sempre se concretiza conforme idealizado.
Filho e Damasceno (2008, p. 67) analisam as diversas mudanças as quais o uso das novas
tecnologias trouxeram à educação:
As Tecnologias de Informação e Comunicação mudaram definitivamente as formas da
humanidade se relacionar com o saber, com o ensinar e o aprender. As transformações
necessárias na escola tradicional, no sentido da reformulação do seu discurso e das
suas práticas, em direção a um maior diálogo com o que ocorre no mundo de hoje,
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tornam-se condição indispensável para a retomada da relevância do seu papel social e
para a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva.

Filho e Damasceno (2008) refletem, como uma condição imprescindível, o exame sobre o
modo de ensinar e aprender nas escolas, depois que a tecnologia passou a ser utilizada também no
contexto escolar.
Entretanto, mesmo com o uso das novas tecnologias, ainda estamos longe de atender todas
as necessidades do indivíduo com surdez. Apesar de Selwyn (2017) ter nos advertido sobre uma
visão sumariamente otimista entre os profissionais da educação, que muitas vezes, ofusca o pensar e
o refletir de forma crítica sobre o uso das novas tecnologias, sem aferir de forma mais aprofundada
os pontos positivos e negativos.
AS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO DE SURDOS: BREVE PANORAMA
Ao fazer a análise dos dados encontrados no site do Google Acadêmico, a respeito das
pesquisas realizadas no ano de 2019 até os dias atuais, os estudos relativos às tecnologias assistivas
na educação dos surdos, mais especificamente usando os seguintes descritores: “tecnologias
assistivas, educação e comunicação dos surdos”.
Deste modo, foi possível verificar que grande parte dos estudos publicados no site do
Google Acadêmico tem títulos e objetivos relacionados às novas tecnologias digitais para pessoas
com deficiência. Entretanto, apenas 16 trabalhos acadêmicos num universo de 561 pesquisas no
total, fazem parte da educação dos surdos com a utilização das tecnologias assistivas no contexto
escolar. Como pode-se observar no quadro a seguir:
Quadro 1. Trabalhos os quais se referem a "tecnologias assistivas, educação e comunicação dos surdos".
ANO

TÍTULO

AUTORES

2019

Tecnologia assistiva para educação de surdos sobre saúde sexual e
uso do preservativo.

Áfio, Aline Cruz Esmeraldo

2019

A comunicação de uma surda com ouvintes no ensino regular: um
estudo de caso sobre a utilização das tecnologias assistivas

Barbalho, Josimário Luiz Figueiredo

2019

Tecnologias assistivas nas bibliotecas universitárias.

Joseana Costa Lemos, Thelma Helena Costa
Chahin

2019

Game Design participativo com crianças surdas e com deficiência
auditiva: uma experiência no ensino fundamental.

Diego Zabot ,Saulo Andrade e Ecivaldo Matos
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2019

A Biblioteca Universitária e as Tecnologias Assistivas na
democratização do acesso à informação.

Giulianne Monteiro Pereira e Rosana Amâncio
Pereira

2019

As tecnologias assistivas para a inclusão de pessoas com
deficiência no Ensino Superior.

Mariza Gorette Seeger

2019

Uso das tecnologias digitais de informação e comunicação como
apoio aos processos de ensino e aprendizagem na Educação
Especial: Um relato de experiência.

Cristina Soares Fernandes e Ennio Willian
Lima Silva

2019

Necessidades formativas para uso pedagógico das tecnologias
assistivas.

Josiane Bertoldo Piovesan,Suzel Lima da
Silva,Claudia Smaniotto Barin.

2019

As novas tecnologias da informação e comunicação (TICS) no
ensino da língua portuguesa e sua importância como ferramenta
para promover a inclusão de pessoas com deficiência.

João Emerson Costa, Lucília Maria Goulart de
Andrade Bonfim.

2019

As possibilidades da Google for education como tecnologia
assistiva.

Louise de Quadros da Silva, Mariana Pinkoski
de Souza, Paulo Fossatti e Hildegard Susana
Jung.

2019

Uma revisão de estudos sobre o uso de tecnologias digitais
educacionais para o ensino-aprendizagem da comunidade surda.

Hellen Souza Luz

2019

O uso das tecnologias como suporte visual para a aquisição
linguística de crianças surdas.

Vanessa Paula Rizzotto

2019

Análise de acessibilidade de surdos à web.

Alessandra C. de Oliveira e Fábio Martins de
Oliveira.

2019

As contribuições de uma oficina para a divulgação de aplicativos
voltados para a comunicação de pessoas com necessidades
auditivas e visuais no ensino médio.

Jordana Goulart Felicio, Juliana Fernandes
Lima, Fernanda Cristina Vicente de Souza,
Wagner Pereira Lopes,Sandra Regina Longhin.

2019

Tecnologia assistiva: uma possibilidade com os vídeos de
matemática com libras do projeto mathlibras.

Thaís Philipsen Grützmann, Tatiana Bolivar
Lebedeff, Rozane da Silveira Alves

2019

A utilização de recursos tecnológicos na aprendizagem de
estudantes surdos: percepção de alunos surdos e seus professores.

Francisca Regina de Sá Teles

Pode-se notar ao averiguar as informações descritas no quadro acima extraídas do site do
Google acadêmico, que de 545 pesquisas, somente 16 realmente tem relação com as tecnologias no
contexto educacional, mas não tem relação direta com o uso das novas tecnologias na educação de
pessoas surdas, por este motivo não foram considerados relevantes pelos pesquisadores, neste caso
específico.
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Pode-se averiguar que apesar do grande número de pesquisas voltadas para investigar sobre
a tecnologia, podemos concluir poucas falam sobre a área da surdez mais especificamente, este
ainda é um campo vasto pode ser muito explorado e contribuir com o desenvolvimento de novas
tecnologias para auxílio do indivíduo com surdez, em diversos aspectos.
Destaca-se que a contribuição das 16 pesquisas anteriores encontradas no site, essas
estimulam a reflexão sobre o processo de aprendizagem dos surdos mediada pelas novas
tecnologias, principalmente a aquisição da modalidade escrita da língua portuguesa.
CONCLUSÕES
Ao analisar e refletir a respeito dos trabalhos publicados anteriormente sobre “tecnologias
assistivas na educação dos surdos”, se observa que a maioria das pesquisas precedentes está
relacionada a instrumentos, estratégias e artefatos referente ao apoio no letramento, no processo de
ensino aprendizagem de língua portuguesa como segunda língua para os estudantes surdos.
Há algumas exceções, pois parcos trabalhos são relativos às novas tecnologias digitais
como: uso de aplicativos, jogos, games, sites, programas entre outros aos quais se destinam a
mediar a comunicação do surdo com as demais pessoas seja por escrito em Língua Portuguesa ou
em Língua de Sinais.
Portanto, ao ler e examinar os títulos dos trabalhos e os resumos verifica-se que existe um
maior interesse e preocupação dos pesquisadores com o processo do surdo se apropriar da leitura,
escrita na segunda língua. Mas, ainda se faz necessário investir nas pesquisas sobre a comunicação
dos surdos e, como potencializar a inclusão escolar ou não destes estudantes, se for mediada pelas
novas tecnologias digitais enquanto a área do conhecimento denominada tecnologia assistiva.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo sistematizar as contribuições de diversas pesquisas sobre as
tecnologias assistivas no processo de ensino e aprendizagem de surdos, estudantes das escolas públicas,
especialmente os estudos sobre a utilização das novas tecnologias digitais no contexto educacional
destes sujeitos, por meio de análise de artigos científicos e demais trabalhos acadêmicos, no site Google
Acadêmico. Analisou-se estes estudos publicados desde o ano de 2019 até o presente momento, em
2020, com os termos "tecnologias assistivas, educação e comunicação dos surdos" usados como
descritores e verificou-se a existência de 561 estudos, sendo que 16 destes abordaram as tecnologias
digitais da informação e comunicação para efetivar a educação dos surdos. Destaca-se que utilizamos o
filtro, durante a pesquisa no site, de investigar e pesquisar somente nas páginas em língua portuguesa. A
metodologia a qual se baseou este estudo foi de abordagem qualitativa e quantitativa, porque teve
caráter subjetivo e ao mesmo tempo procurou quantificar os trabalhos anteriores com o mesmo tema
desta pesquisa. Com este estudo se concluiu que há lacunas no que se refere a realização de pesquisas
sobre tecnologias assistivas na educação dos surdos, devido o parco número de trabalhos na área.
Entretanto, também foi possível averiguar que entre as 16 diferentes pesquisas as quais se referem o
uso de tecnologias por surdos, a maioria ressaltava a importância do processo de ensino aprendizagem
de língua portuguesa por estes estudantes, como segunda língua. Foi possível perceber ainda uma
valorização da língua majoritária do país, do que a primeira língua desse grupo minoritário de pessoas
na sociedade, reflexo da identidade e cultura surda, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio de
comunicação oficial dos surdos.
Palavras-chave: Novas tecnologias. Tecnologias assistivas. Educação dos surdos. Comunicação.
Abstract
This article aims to systematize the contributions of several researches on assistive technologies in the
teaching and learning process of deaf students from public schools, especially studies on the use of new
digital technologies in the educational context of these subjects, through scientific articles analysis and
other academic works, on the Google Scholar website. These studies published from 2019 until the
present moment, in 2020, were analyzed with the terms "assistive technologies, education and
communication of the deaf" used as descriptors and the existence of 561 studies was verified, 16 of
which addressed digital information and communication technologies to effect the education of the
deaf. It is noteworthy that we used the filter, when searching the website, to investigate and search only
in Portuguese pages. The methodology on which this study was based was of a qualitative and
quantitative approach, because it had a subjective character and at the same time sought to quantify
previous works with the same theme as this research. With this study it was concluded that there are
gaps regarding research on assistive technologies in the education of the deaf, due to the small number
of studies in the area. However, it was also possible to ascertain that among the 16 different surveys
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referring to the use of technologies by deaf people, the majority emphasized the importance of the
process of teaching Portuguese language learning by these students, as a second language. And
indirectly, they valued the majority used language of the country more than the first language of this
minority group of people in society, reflecting the deaf identity and culture, the Brazilian Sign Language
(LínguaBrasileira de Sinais – Libras) as a means of official communication for the deaf.
Keywords: New Technologies. Assistive Technologies. Deaf Education. Communication.
O ENSINO DO SURDO NAS ESCOLAS PÚBLICAS
Tabata Oliveira Santana – IFSP

INTRODUÇÃO
Falamos sobre o surdo na escola, sobre sua forma de pensar e demonstrar seus
conhecimentos, sua escrita, seu comportamento mais dificilmente falamos sobre suas dificuldades
enfrentadas na escola pública; como alunos e professores estão interligados e o que tem sido feito
para que os alunos com surdez desenvolvam habilidades necessárias para se desenvolver na
aquisição do português como segunda língua na forma escrita. Quando falamos do papel da escola,
pensamos em conteúdos disciplinares sendo trabalhados em sala de aula, mas temos que ter claro
que na verdade o que é mais importante para o aluno no âmbito escolar é o ambiente onde ele está
inserido e que o mesmo, favoreça o desenvolvimento de suas competências habilidades. Ao se
desenvolver, o aluno tem mais facilidade, quando nos deparamos com os conteúdos adaptados para
os surdos observamos mudanças na aquisição de novos conhecimentos porém quando esses
conteúdos com atividades adaptadas, pensando na realidade do meu aluno com surdez, que sua
comunicação é gesto – visual, observamos grandes avanços na questão de aquisição de
conhecimentos pois sua forma de entender o mundo foi respeitada. Existem diferenças entre a
aquisição do português quando falamos de surdos e ouvintes estudando juntos na mesma unidade
escolar. Enquanto surdos constroem suas hipóteses baseadas no que vêem, os ouvintes, no que eles
ouvem, assim, ambos desenvolvem habilidades para seu crescimento.
Os surdos necessitam que além de conteúdos mais visuais, os intérpretes de libras estejam
presentes nas escolas dando um apoio na troca de experiências e vivências nas duas línguas. A
língua de sinais como primeira língua e o português como segunda língua. É importante lembrar
que a língua de sinais dará base para o indivíduo se desenvolver no português e o português se dará
por meio de textos com significado.
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SURDEZ
Segundo o minidicionário Luft, surdo é aquele que não ouve ou ouve mal, ouve pouco. O
Decreto 5296/04, diz que a deficiência auditiva é uma perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e
um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e
3.000Hz. Pesquisadores como SILVA, R.D.(2017, p.9),resume que o indivíduo com surdez é aquele
que tem dificuldade em perceber o estímulo auditivo independente se adquirida antes ou após o
nascimento.
A deficiência auditiva é dividida em leve, moderada, severa e profunda. A diferença entre
elas está relacionada ao grau de comprometimento do indivíduo, observe abaixo:
•

Perda Leve – entre 26 e 40 decibéis;

•

Perda Moderada – entre 41 e 70 decibéis;

•

Perda Severa – entre 71 e 90 decibéis;

•

Perda Profunda – acima de 90.

Quando falamos de números, não temos uma dimensão sobre o que na prática compromete o
indivíduo em sua alfabetização. No caso da perda leve, por exemplo, o indivíduo não consegue
ouvir o som de um relógio e algumas letras como f,s,p, são difíceis de compreender. Na surdez
Moderada, o nível de entendimento da voz humana foi comprometido e a voz da altura natural já
não é compreendida somente sons altos e choro de bebes; a comunicação é limitada. Na surdez
severa, não existe entendimento da voz humana, alguns conseguem ouvir piano em som
amplificado, buzina de carro. A comunicação é comprometida; na surdez profunda, nenhum som é
entendido, sons como serra elétrica e motocicleta em alguns casos pode ser captado.
Comprometimento total da comunicação. Dependendo do comprometimento da comunicação, faz –
se necessário o uso da língua brasileiras de sinais e do português (forma escrita), para a
comunicação entre surdos e ouvintes.
Quadros (2006, p.189), explica que pelo fato de surdos nunca terem ouvido o som, não
conseguem fazer associações auditiva, não tem lembranças de como são os sons. São incapazes de
ouvir a voz humana, quando são expostos a ruídos e vibrações, tem sensibilidade e compreende.
Segundo Sabaia (2008, P.26), conforme citado por Silva. (2017, P. 09) “Um bebê que nasce
surdo balbucia como um de audição normal, mas suas emissões começam a desaparecer à medida
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que não tem acesso à estimulação auditiva externa, fator importante para a aquisição da linguagem
oral”.
A família quando descobre a surdez, é encaminhada para área de saúde onde fará novos
exames e retornará ao médico onde juntos decidirão qual a forma que será trabalhada a
comunicação, muitas famílias optam pela oralização ficando comprometida a aquisição da língua de
sinais. Segundo Silva 2017, P.17) “... o surdo imerso em um ambiente ouvinte que não respeite sua
peculiaridade fica sempre perdido, como um estrangeiro recém - chegado a um país cuja língua
ignora”.
EDUCAÇÃO DE SURDOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS
Apesar de muitas pesquisas nesta área de alfabetização do surdo, desenvolvimento da
aprendizagem; temos observado que poucas mudanças estão presentes em sala de aula. A Lei
10.436 de 24 de abril de 2002, que em seu artigo primeiro fala sobre a língua brasileira de sinais
(Libras), ser reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda. A
Libras, tem um sistema linguístico de natureza visual - motora com estrutura gramatical própria
pela qual a comunidade surda do Brasil transmite ideias e fatos, ou seja, língua visual - espacial que
é articulada por meio da utilização das mãos, de expressões faciais e do corpo. Em 2005, com o
Decreto 5626 de 22 de dezembro de 2005, as escolas começaram a ter um olhar diferenciado com
relação aos deficientes auditivos, pois até este presente momento, os professores que trabalhavam
com estes alunos, ainda incentivavam os mesmo a falarem, não valorizando a língua de sinais. Hoje
com as mudanças na concepção da língua de sinais isto tem mudado.
Segundo Machado (2002, P.138), “... os currículos fixam as matérias, a grade horária,
organiza o tempo disponível para explorá-las”. Observa-se ano após ano escolas onde os
professores ministram os conteúdos na lousa, onde as atividades vão sendo passadas e corrigidas e
os alunos cada vez mais distantessendo um simples reprodutor do conteúdo de sala de aula. O
desenvolvimento de trabalhos realizados por professores e alunos, muitas vezes são pautados em
cópias, livros didáticos e apostilas esquecendo que para uma aprendizagem eficaz, é necessário que
ele tenha conhecimento sobre os assuntos e não só informação sobre os mesmos. Para conhecer, eu
preciso refletir sobre o mesmo.
Segundo Krasilchik(2004, p.78), em geral os professores repetem os livros didáticos
enquanto os alunos ficam passivamente ouvindo.O professor é visto como alguém que sabe,
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ensinando a quem não sabe e, assim, conduz a criança no processo de aprendizado da escrita,
PEREIRA ( 2009 p.54).
Segundo Salles et al. (2004), as dificuldades de aprendizagem do surdo se dão, também, pela
defasagem dos pré-requisitos (vocabulário amplo, experiência de mundo, facilidade de socialização
e interação) necessários ao ingresso escolar, uma vez que observamos uma transferência das
dificuldades da língua oral para a língua escrita, pois uma depende da outra.
Não é difícil de observar nas escolas que muitos surdos além destas dificuldades, chegam
sem ter conhecimento algum de língua de sinais, muitos pais ainda não aceitaram a deficiência e por
este motivo, estão investindo em outras formas de comunicação que não sejam por sinais; muitos
fazem sinais caseiros, a comunicação é restrita a alguns gestos com o dedo indicador, solicitando o
que quer, como apontarmos e ao chegar na sala de aula, no ambiente escolar,

precisará se

relacionar com diferentes pessoas que não conhecem os gestos ou formas de comunicação utilizadas
em casa, sendo assim, não conseguem se comunicar pois estes sinais não são padronizados e com
todas estas dificuldades ele precisa aprender a se comunicar de forma clara, elaborar hipóteses,
desenvolver habilidades, ler, escrever. Quando os surdos começam se apropriar de um meio de
comunicação claro, ele consegue estruturar o seu pensamento e elaborar hipóteses e adquirir novos
conhecimentos.
Leitura e escrita de textos
Crianças ouvintes e crianças surdas elaboram seus pensamentos sobre o texto de forma
diferente. Enquanto os ouvintes se baseiam em suas habilidades orais e criam suas hipóteses, os
surdos se amparam em habilidades visuais a respeito da escrita. Observando estes aspectos
relacionados ao texto, vemos que os alunos ouvintes e surdos passam também por diferentes
hipóteses de escrita já que o tipo de estimulo que os levará a criar hipóteses sobre a escrita difere
entre eles.
Para Pereira, (2009 p.14), o trabalho com o aluno e o seu texto, tem o objetivo de análise
linguística e reescrita do texto. Quando o aluno reescreve o texto, ele reflete sobre o mesmo
facilitando a aquisição da escrita.
Assim, SMOLKA (1993) explica que a escrita dentro dos padrões ortográficos da língua,
precisa acontecer de forma eficaz, ela deve ser baseada em repetição, treino, memorização e
reprodução da escrita. Sendo assim, o aluno precisa refletir sobre o conhecimento já adquirido, ter
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acesso a novos conhecimentos e utilizar o que já sabe para elaborar novas hipóteses partindo do que
ele conhece, do conhecido para o desconhecido.
Segundo Lemos (1998), “a criança deve estar exposta a diferentes tipos de texto e as
consequências desta exposição ao texto poderão ser vistas na escrita das crianças”.
Quando o aluno lê um texto que é imposto, segundo Solé (1991), este texto não tem
significado para o mesmo, ele se torna uma leitura mecânica. Para que haja compreensão do texto, é
necessário escolher o mesmo levando em conta o conhecimento prévio do aluno, assim, a leitura
tem significado e o mesmo se sente capaz de ler. O professor pode se utilizar textos do dia a dia,
texto de interesse, textos comuns para faixa etária do aluno. Segundo a proposta curricular para o
ensino de Língua portuguesa (1991 p. 27), a criança ouvinte chega na escola no 1º ano ciclo I
dominando a sua língua e utilizando – a para se comunicar perfeitamente. Está proposta deixa claro
que existem duas formas que são utilizadas para que o aluno se aproprie da escrita. A primeira fala
que a escrita é a reprodução do que ouvimos e não leva em consideração o que o aluno já sabe para
elaborar hipóteses para a escrita, já a segunda fala que a escrita aparece quando nos apropriamos de
um conhecimento construído tanto no âmbito cultural quanto no social e o aluno elabora hipóteses
que podem ser modificadas com os trabalhos em equipe e quando ele se apropria deste
conhecimento, sua escrita vai se modificando.
Pensando nestes aspectos citados acima, os surdos não baseiam – se no que ouvem e sim no
que veem; constroem seus conhecimentos pautados em suas experiências de vida e por isso é
importante que este conhecimento esteja presente em sala de aula por meio de atividades
significativas.
Segundo a proposta curricular (1979) vol1 p 50, o trabalho com o texto é um pretexto para
trabalhar palavras e sílabas, (muitas vezes usado pelos docentes). Partindo desta premissa, observase que é comum o professor pedir para que os alunos grifem palavras desconhecidas no texto que
está sendo lido, mas ao fazer isso, se dá ênfase as palavras e não ao texto que está sendo estudado.
Os alunos deveriam estar próximos não só de diferentes tipos de textos, mas também ter
acesso a jornais, revistas, salas de leitura e vídeos. Os docentes não ensinam gramática para as
crianças o tempo todo, mas elas aprendem ao ouvir as conversas com sua estrutura própria, já o
surdo, aprende ao ver as conversas em língua de sinais e também trazem está estrutura para a
escrita, em língua portuguesa.
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Ressalta-se que a ordem de escrita do português é diferente da forma em que se publicam os
sinais e isso dificulta o desenvolvimento do aluno com surdez. A criança quando tem contato com
outras pessoas que já fazem uso do português, na modalidade escrita, essas tendem a trazer para
sala de aula uma bagagem maior de conhecimento, pois fazem uso de alguns usos sociais da escrita,
ou seja, elas têm conhecimentos prévios relacionados a língua.
Entretanto, tem-se que destacar a língua portuguesa enquanto segunda língua para o surdo e
como veremos a seguir, o aprendizado desta língua ocorre de maneira diferente.
Português como segunda língua
Quando falamos da importância do português para surdos como segunda língua, falamos de
sua importância para se comunicar em português na forma escrita e que ser fluente na Libras( sua
primeira língua), também não ausenta o indivíduo da importância de estudar o português. Em 2002,
Góes afirmava que os professores não apresentam um objetivo amplo no que diz respeito ao
desenvolvimento lingüístico-cognitivo do surdo, enfatizando, na maioria das vezes, a utilização
correta das regras sintáticas, semânticas e morfológicas da língua, o que, em um primeiro momento,
não é o mais importante.
Quando o surdo tem conhecimento sobre língua de sinais, leva o mesmo para a escrita e por
terem estruturas diferentes, é natural que ao ler um texto escrito pelo surdo, você tenha a impressão
que está faltando algo mas isso se dá por termos em nossa mente as estruturas gramáticas do
português definidas. A metodologia de ensino da língua portuguesa escrita para os surdos na
maioria das vezes é ineficaz, pois os professores não compreendem essas diferenças que estão
presentes e querem trabalhar da mesma forma com surdos e ouvintes.
A Libras na construção do conhecimento do português
"O reconhecimento da língua de Sinais possibilita o desenvolvimento do surdo em todos os
seus aspectos como cognitivo, sócio-afetivo, emocional e linguístico". (PEREIRA 2009, P. 18). Por
este motivo, os alunos devem ser expostos ao maior número de textos e gêneros possíveis e os
intérpretes de sinais, traduzem todos os textos para a língua de sinais.
Quando lemos para a criança ouvinte, ela se apropria de alguns conteúdos e os coloca em
suas produções textuais. A aquisição da escrita dos alunos surdos deve ser mediada pela língua de
sinais que é uma língua gesto – visual com uma gramática própria.
Deste modo, para que o texto seja compreendido pelo surdo, Svartholmem (1998), deixa
claro que precisamos fazer com que os textos sejam significativos para o surdo, uma das formas que
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utilizamos para que isso aconteça é interpretar o texto em língua de sinais mas que esta tradução
não seja feita palavra por palavra e sim do texto como um todo.
Estes textos devem ser trabalhados desde a educação infantil para que desde cedo a criança
com surdez tenha acesso a sua primeira língua. Os textos com imagens mais o intérprete de libras,
vão facilitar o entendimento da criança mesmo que ela não saiba ler, terá acesso a leitura em sua
língua, ao português na forma escrita e como já explicamos antes, o surdo mesmo sem saber ler,
nesta fase ela tem o recurso das imagens que facilita seu entendimento.
Paralelamente é importante que o aluno tenha regularmente atividades de escrita. Iniciando
pela escrita do seu nome, nome dos colegas, nome de seus professores, relatos dos fins de semana,
experiências vividas entre outros ficando claro que não está escrevendo por escrever, mas com
significado. No momento em que ele está escrevendo, inicialmente, faz desenhos do que está
querendo escrever, em seguida, muitas vezes o aluno surdo utiliza as letras do seu nome, mas
diferente dos ouvintes, ele dá espaço entre uma palavra e outra; outra coisa interessante que
percebemos é que na escrita dos ouvintes, sempre os números se misturam com as letras no início
de suas produções de escrita e no caso das produções dos surdos isso não ocorre por se apoiarem
em recursos visuais.
CONCLUSÕES
Esta pesquisa veio contribuir para o nosso entendimento sobre quem é o meu aluno e a
importância da língua de sinais para sua comunicação e assim auxilia – lo em seu desenvolvimento.
Ficou evidente a falta de estímulo dos professores para com os surdos, porque o surdo se vale do
que ele vê para elaborar suas hipóteses sobre a escrita, enquanto o ouvinte está sendo estimulado o
tempo todo por meio da audição e se ampara no que ele ouve para elaborar a escrita. E ao realizar
este estudo percebeu-se que os docentes ainda privilegiam o sentido da audição durante as aulas,
pois dão aulas expositivas com pouco ou nada de uso de imagens.
Apesar de que com a Lei 10.436 (conhecida como a Lei de Libras), o surdo começa a ser
visto de outra forma, mas só em 2005 houve um Decreto 5.626 que regulamenta esta lei que
tivemos o início de grandes mudanças em nosso país.
Mesmo que, muitas vezes professores ouvintes e alunos surdos conviverem no mesmo
espaço, eles não se relacionam e isso se dá pois o professor muitas vezes desconhece o indivíduo
com surdez e não sabe como lidar e como os conteúdos podem facilitar seu entendimento. Com o
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intérprete de libras em sala este distanciamento quase não existe pois o mesmo media a relação
entre os mesmos.
Ressalta-se a extrema importância que o aluno com surdez frequente a sala de aula, ele tenha
conhecimento sobre a língua de sinais facilitando assim seu desenvolvimento no ambiente escolar.
Todo conhecimento adquirido por meio da língua de sinais, quando estamos escrevendo, acessamos
os mesmos para elaborar novas hipóteses de escrita. Assim, ainda estamos longe de atender todas as
necessidades do indivíduo com surdez, mas temos estudado e nos dedicado, para que eles sejam
aceitos e sua língua seja aprendida por todos.
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Resumo
No presente artigo se busca refletir sobre quem são os alunos surdos e quais os níveis em que a surdez
está existe; mais especificamente o que isso acarreta no processo de aprendizagem destes estudantes.
Espera-se atingir o objetivo geral de avaliar como ocorre a inclusão das pessoas surdas no contexto
escolar, em classes, onde estudam turmas do ensino regular, heterogêneas. Como objetivo específico,
almeja-se conhecer de que maneira ocorre o aprendizado da leitura e escrita por alunos surdos;
identificar qual é o papel do professor intérprete de Libras nas aulas e analisar se o uso da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) se funciona como agente facilitador para a aquisição da língua portuguesa,
na forma escrita. A metodologia utilizada para a realização deste estudo teve abordagem qualitativa, do
tipo documental, por meio de consulta a pesquisas anteriores, referente ao tema central do trabalho: a
inclusão escolar das pessoas com surdez e de que modo acontece o processo de aprendizagem destes
sujeitos, em classes do ensino regular. A fundamentação teórica baseou-se nos estudos de GOÉS (2000
e 2002), PEREIRA (2009) e FERREIRA BRITO (1993) ambas autoras buscaram pesquisar a respeito
do processo de aprendizagem dos surdos, no contexto escolar observando diversos aspectos,
principalmente a aquisição da língua portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua. Os
resultados obtidos ressaltam que ainda há um longo caminho para alcançar o êxito no processo de
aprendizagem e inclusão dos surdos, em escolas públicas de ensino regular, pois a inserção deles ainda é
precária devido a diversos fatores, como a falta de recursos, falta de adaptação curricular visual e de
comunicação efetiva em Libras entre os surdos e os demais. Baseando – se nessas diferenças descritas
acima sobre o processo de aquisição da língua portuguesa, a língua brasileira de sinais é de estrema
importância para que como primeira língua do indivíduo com surdez, ela sirva como um apoio para
aquisição da língua escrita (o português).
Palavras-chave: Alunos Surdos; Escola; Professor Intérprete de Libras.
AS NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADA POR SURDOS: ACESSIBILIDADE E
COMUNICAÇÃO
Regiane Cristina de Oliveira Morais – UNESA/UNITAU

INTRODUÇÃO
As tecnologias da informação e comunicação digitais servem como um meio de intercâmbio
entre as pessoas, pois os aparelhos eletrônicos como telefones móveis e computadores auxiliam os
indivíduos a interagir, em redes sociais digitais e aplicativos.
Assim, justifica-se a relevância desta pesquisa porque se amparou no seguinte objetivo
geral: de investigar e analisar o uso destas tecnologias digitais, por surdos adultos e usuários de
Língua Brasileira de Sinais (Libras), alunos do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual
Pública de Ensino, numa cidade do Vale do Paraíba.
Vygotsky ressaltou que no aprendizado a influência mútua são aspectos muito importantes,
pois “é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da
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solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através
da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes" (VYGOTSKY, 1935, p.97 apud REGO, 1995).
Verifica- se que a respeito da mediação entre as pessoas pode-se resolver problemas por
meio desta perspectiva de cooperação, ou seja, solucionar os questionamentos com auxílio de
pessoas mais experientes no cotidiano. A partir desta premissa, a influência de outros, os ditos mais
experientes, de mediação e por instrumentos descritos pelo autor, que passaram a existir os
seguintes questionamentos:
Quais as redes sociais e aplicativos mais utilizadas pelos colaboradores dessa pesquisa? E
para que fins utilizam essas tecnologias? Será que os surdos podem se valer das novas tecnologias
para sanar os problemas e as dificuldades de comunicação?
Sabe-se que por não conservar estritamente de forma verbal como as demais pessoas, em
especial os ouvintes, muitas vezes os surdos são estigmatizados, como relatou o estigma
(GOFFMAN, 1981), que se impõe devido a falta de audição.
Sugere-se que [...] O computador é, portanto, antes de tudo um operador de potencialização
da informação" (LÉVY, 1996, p. 41) e assim poderá servir de ferramenta para ajudar o surdo a se
comunicar.
Lévy (1996) ressaltou que as novas tecnologias da informação e comunicação (nesse caso
específico o computador) pode amparar as pessoas na questão de adquirir mais saberes e trocar
informações de forma mais rápida.O autor também adverte a respeito de um novo modo de
interagir, conversar e trocar informações das pessoas, que acontece no ciberespaço, no espaço da
Internet.
Contudo, ao pensar nas ideias de Lévy tornou-se atraente o desafio de pesquisar sobre a
relação interpessoal do surdo por meio do acesso e uso das redes sociais e aplicativos, assim
analisar porque alunos surdos adultos, as usavam.
Refletir sobre de que maneira essas práticas cooperaram para minimizar os desafios e
barreiras que foram criados pela sociedade aos surdos na comunicação.
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AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, SURDEZ E O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
Atualmente, as pessoas com surdez podem empregar os sinais ou a modalidade escrita da
Língua Portuguesa para estabelecer diálogo e se fazer entender, pois ao um tocar na tela do celular,
as pessoas conseguem enviar e receber informações visuais ou orais auditivas.
Assim, o que é tão natural hoje em dia pode ter introduzido um novo e insonhável caminho
na comunicação entre as pessoas na sociedade, como destacou Stumpf (2010):
Do ponto de vista dos surdos o uso do computador e da Internet inaugurou uma nova
dimensão às suas possibilidades de comunicação, pois são tecnologias acessíveis
visualmente. Se, para os ouvintes, elas abriram perspectivas que levaram a
modificações profundas nos usos e costumes de toda a sociedade, para os surdos, essas
mudanças podem ser ainda mais significativas (STUMPF, 2010, p.2).

De acordo com as ideias da autora Stumpf (2010), a relação entre surdos/surdos e
surdos/ouvintes pode permitir inovação e melhora nos relacionamentos interpessoais destes sujeitos,
pois estimulam a inclusão social mediada por comunicação usando um instrumento eletrônico.
Ponderar os desafios encarados por surdos para instituir comunicação com os demais
sujeitos na sociedade, assim refletir a respeito da utilização de redes sociais e aplicativos de
interação, numa perspectiva do uso das novas tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDIC) como práticas sociais, das pessoas com surdez.
Também de acordo com as pesquisas de Melo & Gomes (2013), que desempenharam um
estudo caracterizado por fazer um mapeamento sistêmico da literatura relativo às interações sociais
dos surdos na Internet, estes estudos desenvolvidos em países que tem como língua majoritária a
Língua Portuguesa e, por consequência , o que estes autores constataram que:
O mapeamento efetuado permite-nos reforçar a importância de estudar o fenômeno em
si, ou seja, a interação a partir da análise da rede social estabelecida pelos surdos entre
si e com os ouvintes [...] de modo a poder-se conceber estratégias de dinamização da
interação que propicie a criação de comunidades virtuais potencializadoras de uma
maior inclusão social na dimensão digital (MELO&GOMES, 2013, p.1086).

As autoras verificaram a possibilidade de idealizar estratégias de interação dos surdos
mediada por redes sociais na pesquisa que desenvolveram. Desta maneira, espera-se promover
importantes reflexões junto aos profissionais da área, no sentido de olhar para esses meios de
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comunicação como possibilidades de alargamento do diálogo no processo da inclusão social
mediada pelas novas tecnologias.
Lévy (1999) descreveu o surgimento do novo universal, p or meio de estabelecera comunicação
veloz, tendo como ferramenta as novas tecnologias, num espaço diferente, o qual existe e já está aliado ao
dia a dia da maioria das pessoas na sociedade, o novo espaço de comunicação e interação interpessoal que
ele nos mostra é o ciberespaço.
O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação
digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, assim como os
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo
‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem
juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 17).

Para Lévy (1999), existe a possibilidade de se estabelecer e criar uma inteligência coletiva,
por meio da troca de informações e de saberes no espaço virtual, no ciberespaço. Isso modifica as
formas de interação interpessoal com o uso das redes sociais e de aplicativos de interação na
Internet, ou seja, o advento da interação à distância na Rede Mundial de Computadores pode ter
transformado definitivamente a relação entre as pessoas.
Na sociedade contemporânea, navegar no ciberespaço e a interação interpessoal mediada
pelas novas tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) são uma realidade no diária
dos indivíduos. Assim, a relação entre tempo e espaço, o diálogo presencial ou virtual e o modo de
conversar e interagir com as pessoas, principalmente no mundo virtual, foram alterados devido à
possibilidade de navegar na Internet e se comunicar à distância com agilidade, o que provocou
mudanças significativas nas relações humanas.
Outra autora que refletiu em suas pesquisas a respeito da interação mediada pelas
tecnologias, pois conforme os estudos de Bento (2016), atualmente as pessoas fazem uso das redes
sociais digitais e tais recursos tecnológicos caracterizam-se por "facilitar o processo de
comunicação entre as pessoas, possibilitando um alargamento nas relações, mediante as diferenças
socioculturais" (BENTO, 2016, p.46).
No entanto, a facilitação do processo de comunicação e do diálogo interpessoal modificou
drasticamente as relações humanas trazendo assim aspectos positivos e negativos. E segundo
Selwyn (2017) deve-se questionar as promessas excessivamente positivas sobre as tecnologias e
com aparência de solução dos problemas da educação, de forma milagrosa.
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Morais (2018, p. 63) destacou que " Os novos meios digitais de comunicação não estão
sendo apontados somente com novas tecnologias, mas, sobretudo, como uma nova e singular
maneira de pensar e de viver".
Todavia, não necessariamente as alterações no modo de viver das pessoas na sociedade
devido o uso das novas tecnologias, tanto na comunicação como em outras áreas nem sempre
trazem somente benefícios.
METODOLOGIA
A realização da pesquisa foi baseada na abordagem qualitativa, conforme nos ressalta
Trivinos (1987), pois é uma pesquisa que buscou investigar e estudar os fatos da prática social de
um grupo de indivíduos surdos. E do Tipo de Pesquisa realizada foi exploratória, cuja definição
está relacionada ao seu intuito de “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em
vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”
(GIL, 2008, p.27).
Igualmente, o intuito deste trabalho baseou-se em investigar um tema pouco explorado, se
compararmos com pesquisas anteriores sobre o mesmo assunto, pois embora tenha permitido a
reflexão a respeito de um problema, que ocorre na sociedade brasileira, a saber: a dificuldade de
comunicação entre surdos e surdos e entre surdos e ouvintes, essas relações foram estudadas de
forma insuficiente em pesquisas anteriores, também não se pretendeu esgotar todos os aspectos
relativos ao assunto.
O instrumento usado para coletar dados foi um questionário com 12 questões escritas, sendo
11 objetivas e uma dissertativa. E a análise dos dados foi realizada pela pesquisadora tabulando os
dados quantitativos por meio gráficos e tabelas. Depois a análise dos dados qualitativos foi
organizada com o auxílio de um software o IRAMUTEQ.
RESULTADOS
Cinqüenta e quatro alunos surdos responderam o questionário, o que foi avaliada uma
amostra boa se comparada à população de alunos com deficiência, que frequentavam as aulas na
Rede Estadual do município onde foi feito o estudo, ou seja, 384 alunos com deficiência, segundo
os dados fornecidos pelo Censo Escolar de 2015.
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Na realização da tabulação de dados quantitativos referentes e dos aplicativos de interação
referentes as demais questões do questionário.
Gráfico 3. Meios de acesso à Internet

Fonte: gráfico elaborado pela pesquisadora.

Conforme verificamos os dados apresentados no Gráfico 3 são 48 surdos, que tinham acesso
à Internet, valendo-se, sobretudo, de seus telefones móveis para acessar redes sociais, ou seja,
usavam um aparelho portátil como facilitador de acesso a rede mundial de computadores, pois, em
qualquer local ou momento, se tem a probabilidade de navegar pela Internet valendo-se das novas
tecnologias.
Destaca-se ainda outros dados providos por meio do questionário de que, desses
colaboradores, cerca de quinze surdos também acessam por meio de notebook a Internet, além de
fazerem uso do telefone celular. Assim, observa-se que estes indivíduos podiam utilizar outros
equipamentos portáteis a mais do que o celular e estes também podem ser levados a diferentes
lugares, assim como o telefone móvel, com fácil acesso à Internet.
Segundo Bento (2016) o uso das novas tecnologias pode promover mais facilidade na
comunicação entre as pessoas, assim permitindo que as relações interpessoais se estendam, mesmo
havendo diferenças entre os indivíduos" (BENTO, 2016, p.46).
Uma outra informação observada nos resultados obtidos nos questionários trata dos motivos
para o uso dos aplicativos e das redes sociais, a qual confirma a reflexão de Bento (2016)
relacionada ao alargamento das relações interpessoais por meio do acesso a internet e as novas
tecnologias, pois os surdos responderam que usavam a web para: procurar trabalho; comunicar-se
com os familiares; comunicar-se com amigos surdos ou ouvintes; ter acesso a informações e
notícias, entre outros. Estes dados foram apresentados na tabela a seguir.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1263

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Tabela 21. Finalidade dos de acessarem as redes sociais e os aplicativos
Motivos do uso e acesso a redes sociais:

Quantidades de surdos que usam as redes sociais

Conversar com os amigos surdos

51

Conversar com as pessoas da família

38

Conversar com os amigos ouvintes

35

Para ver e fazer vídeos

28

Para ver e ler notícias

22

Procurar trabalho

21

Para fazer pesquisas

21

Conhecer novas pessoas

21

Procurar namorado (a)

14

Para fazer compras

19

Para diversão/ jogos

16

Para pagar contas e usar Internet Bank

16

Para manter comunicação

17

Para ver mapas

17

Fonte: tabela elaborada pela autora da pesquisa.

Nessa tabela estão apresentados os dados referentes à questão número 8 do questionário:
Para que você usa as redes sociais e a Internet?
A maioria dos participantes da pesquisa, 94,4% dos estudantes surdos, elencou como
principal motivo de acesso à Internet o uso das redes sociais e aplicativos e a necessidade de
conversar com seus amigos surdos. Além disso,64,8% relata a utilização da TIC para conversar com
os amigos ouvintes
Apesar de um número menor de colaboradores que afirmaram fazer uso das novas
tecnologias digitais para este fim se comparado à quantidade de discentes surdos que relataram
utilizar as redes sociais e aplicativos para conversar com os amigos surdos, 70,3 %deles também
indicaram utilizar estas TIC para conversar com seus familiares. Percebe-se, portanto, que o uso da
Internet pelos colaboradores desta pesquisa está intrinsecamente ligado à interação social, pois se
comunicam com outros sujeitos em Libras ou Língua Portuguesa neste contexto virtual.
CONCLUSÕES
O foco desta pesquisa foi de investigar, analisar o uso de redes sociais e aplicativos para
facilitar a comunicação dos surdos e verificou-se que há contribuição para estes indivíduos, pois
cooperam para instituir a comunicação .com os outros.
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Os dados coletados tanto quantitativos como qualitativos proveram informações esperadas,
pois as respostas levantadas referentes a potencialização do diálogo destes alunos mediado pelas
novas tecnologias foram obtidas nos resultados alcançados na pesquisa e, fomentaram a reflexão a
respeito da comunicação e inclusão dos surdos.
Todavia, no contexto contemporâneo, lócus do mundo virtual, da interação entre os
indivíduos mediada por computadores, celulares e outras ferramentas eletrônicas têm proporcionado
direta e indiretamente a inclusão social destas pessoas surdas, em virtude das comunidades e grupos
existentes na web, configurando-se um espaço de discussões livres de discriminação. Como pôde
ser verificado durante a pesquisa, pois os participantes relataram as pesquisadoras que eles usam a
Internet cotidianamente como meio de interação pessoal livre de barreiras e sem carregarem o
estigma (GOFFMAN ,1891) da deficiência.
Portanto, as novas tecnologias digitais usadas por todos na sociedade hoje, assim
representam uma ponte interessante e eficaz entre o mundo do surdo e do ouvinte, pois cumprem
um papel de intermediação importante, para que a inclusão social aconteça!
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Resumo
Neste estudo procurou-se pesquisar quais as redes sociais e aplicativos de interação mais utilizados
pelos alunos (as) surdos (as) e quais os pretextos para estas pessoas acessarem a Internet. Buscou-se
avaliar de que modo o acesso a redes sociais, a troca de mensagens de textos em aplicativos, por surdos,
alunos adultos da Rede Estadual Pública pode contribuir para o uso da escrita em Língua Portuguesa.
Os 54 participantes desta pesquisa são usuários de Língua Brasileira de Sinais Libras como primeira
língua e a língua portuguesa, enquanto segunda. A metodologia adotada para realizar o estudo foi
quantitativa e qualitativa, porque valeu-se de análise de dados quantitativos com uso de questionário e o
exame dos dados de forma subjetiva nas perguntas abertas do mesmo instrumento de coleta de dados.
A fundamentação teórica utilizada são os estudos de Pierre Levy (1999), Stumpf (2010), Vygotsky (1935
apud REGO, 1995) e Skliar (2015). Todos os autores colaboraram para o entendimento da autora a
respeito do processo de inclusão social e digital do surdo em diferentes aspectos.Os resultados
advertiram que os alunos surdos usam estas tecnologias, como facilitadoras da interação social e
profissional, pois os colaboradores da pesquisa asseguraram que trocam mensagens de texto escritas em
português e vídeos em Libras. Desta maneira, os surdos estabelecem comunicação mesmo a distância
com as outras pessoas,mediada pelas novas tecnologias digitais em redes sociais e aplicativos de
interação, o que colabora para potencializar e auxiliar o diálogo entre eles, o que facilita a troca das
ideias deles com os ouvintes.
Palavras-chave: Inclusão social; Redes sociais e aplicativos de interação; Surdos.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente relato de experiência traduz a organização sistemática de um Concurso de
Poesias que foi se moldando ao longo do tempo e tem contribuído para o desenvolvimento dos
estudantes de um município do interior do estado. Justifica-se a organização do Concurso em
moldes diversos porque, apesar de fazer parte da história de uma das escolas em que as autoras
trabalhavam, havia cada vez menos participantes e cada vez menos empenho em apresentar-se no
evento. Isso se devia, em parte, pela frustração e pelo fato de que havia sempre aqueles que
ganhavam e os estudantes que sempre perdiam, independentemente de seus esforços. Portanto, um
Concurso em que todos ganhassem passou a fazer parte do imaginário de alguns estudantes da 3ª
série do Ensino Médio e das professoras de Língua Portuguesa e Língua Inglesa da escola estadual
do município.
As professoras ancoraram a prática pedagógica na perspectiva histórico-cultural de
Vygotsky (1995) e de Bakhtin. O que se quer dizer é que houve, por todo o percurso, a preocupação
em desenvolver práticas socioculturais que viessem a respeitar a diversidade, as idiossincrasias dos
estudantes, suas vivências, as Zona de Desenvolvimento e o lugar que eles ocupavam na
organização e realização da atividade: seriam protagonistas ou seriam autores?
Assim, em formatos que foram se alterando ano após ano, os Concursos de Poesias
implicam em leitura, releitura, escrita, reescrita, interpretação e declamação de Poemas, sendo que é
trabalhado esse gênero literário em Língua Portuguesa e em Língua Inglesa, com os discentes de
maneira específica e com a comunidade escolar, de maneira geral.
Reforce-se o caráter de inacabado que sempre permeia a realização dos concursos.
Consideramos uma prática em andamento justamente porque estão sendo incrementadas
quantitativamente e qualitativamente, quando comparada aos eventos anteriores.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O dicionário Aurélio (2018, p. 01) define “autor” como:
Aquele que cria ou produz (apenas por faculdade própria).2 - A pessoa que escreve
uma obra. 3 - O artista que faz um trabalho. 4 - Aquele que inventa ou é causa
primeira de uma coisa. 5 - Livro de mérito científico ou clássico. 6 - O que intenta a
demanda ou é parte de acusação.
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Inicia-se desta forma a apresentação da categoria a ser estudada e, com sorte, compreendida
nesse pôster, para mostrar ao leitor que a pureza de um significado nem sempre acompanha o
símbolo que o pretendia representar arbitrariamente.
Segundo Jung (2008, p. 18-19),
O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja comunicar.
Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais
ou imagens não estritamente descritivos. (...) O que chamamos símbolo é um termo,
um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora
possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. (...)
Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além
do seu significado manifesto e imediato.

Essa convenção humana, a língua, é capaz de construir ou destruir civilizações e é
construída e destruída no seio dessas mesmas civilizações. O que se escreve, portanto, é sobre uma
compreensão da linguagem que a considera elemento imprescindível na constituição humana e traz
em si uma ideologia que perpassa pelas relações sociais.
Ao fazer parte de uma construção humana – a linguagem –, a palavra “autoria” também vai
se modificando e assumindo significações que, ao invés de esclarecer, tornam mais complexo o seu
significado. Os sentidos se movimentam fluidamente de acordo com a movimentação da própria
linguagem. Há uma espécie de transformação contínua que ora acompanha, ora conduz a construção
de sentido pelo sujeito. O que proporciona essas alterações e mudanças na constituição da
linguagem e dos sentidos que se atribui às leituras de realidade é, também, decorrente das alterações
e mudanças das relações sociais, protagonizadas pelos seres humanos e/ou assistidas por eles.
Nesse viés, é importante averiguar que compreensão se tem acerca de autoria, que pode ser,
conforme as definições de dicionários, característica de quem é autor, deu origem, produziu, fez,
inventou... E, além disso, o que, exatamente, significa “ser autor”.
Pensar o termo autoria é pensar que, em dado momento da história da humanidade,
entendeu-se haver a necessidade de substantivar uma ação humana. O que é produzido é produzido
por alguém, ainda que não seja de alguém.
O surgimento de um “autor” se dá em função do discurso como expressão da permanente
transformação da linguagem. Mas não se entenda a autoria apenas com relação à organização do
que se fala. Relacione-se esse constante movimento entre interpretações discursivas à organização
do que se faz e, em se tratando de autoria, do que se produz que não seja reprodução apenas.
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No processo de desenvolvimento de autoria, faz-se necessário que haja alguns elementos
que, segundo Ribeiro (2017, p. 23), são inerentes à formação de autores.
Como ninguém nasce autor, da mesma maneira a pessoa deve construir-se como tal,
numa relação com o aprender. Isto é, o sujeito não nasce desempenhando determinada
função, ou ocupando determinados lugares, mas é um ser em construção, projetando
na figura do autor uma dessas possíveis funções. Ao assumir determinada posição, o
indivíduo precisa desenvolver determinadas competências, pois não nascemos
prontos; somos sujeitos em constante processo formativo.

Destaca-se, nesse processo de construção, a hominização, a singularização e a socialização.
Tornar-se homem implica compreender a evolução que faz o homem distinguir-se pela capacidade
de desenvolver-se física e intelectualmente, em comparação com outros animais. A singularidade
compreende o fato de que, vivendo em sociedade, em comunidade, aprendendo a partir dela, sendo
social por natureza, ainda assim o sujeito é único.
Nascemos para aprender; porém, não se aprende sozinho, mas em processos de
relação, de contato com o outro, com o alheio. Essa construção de si atravessa o quem
eu sou, a minha relação com o mundo e com o outro. A utopia em formar autores não
escapa dessas premissas, pois os textos que eles produzem são frutos de uma
construção interna (subjetiva e identitária), a partir do contato com o meio ou a
comunidade em que vive e mantém relações, e somente dá sentidos novos aos seus
textos a partir do outro. Ou seja, ninguém se forma no vazio; construir-se supõe troca,
experiências, interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações (MOITA,
2000, p. 115).

O sujeito, ao ocupar a posição de autor, se constitui através do movimento que faz entre o
que é exterior ao discurso – o interdiscurso enquanto lugar do Outro – e o que lhe é interior – o
intradiscurso enquanto lugar da organização da língua.
As palavras e as maneiras de dizer do outro nos permitem o acesso – ainda que de forma
parcial – à subjetividade de uma pessoa (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1992). É na subjetividade
que se promove o desenvolvimento de autoria do sujeito. É no discurso que reside a subjetividade.
Cabe, nessa conversa, um argumento de que, para constituir-se e considerar-se autor, o
sujeito necessita do outro para legitimar sua própria autoria. Melhor dizendo, é nas relações sociais
que a autoria acontece enquanto fenômeno essencialmente humano. O Círculo Bakhtin, Medvédev,
Volóshínov (1992, p. 124) afirma: “assim, o discurso escrito é de certa maneira parte integrante de
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uma discussão ideológica em grande escala; ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa
as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc.”
Nesse estágio das reflexões trazidas, é importante pensar sobre a autoria enquanto
característica de um ser humano que se entende como sujeito, e não como objeto. Desenvolver a
autoria é, portanto, desenvolver o senso de si enquanto um ser capaz, dentre outras coisas, de dar
origem, inventar, fazer, pensar e ser.
Para alguns pesquisadores, o reconhecimento de si enquanto sujeito ocorre a partir da
convivência com os pares. Del Ré et al (2012, p. 41) afirmam que: “a relação com o outro é central
em nosso conceito de individualidade, uma vez que a relação estabelecida com a alteridade é
fundamental para a constituição do sujeito, bem como de seus textos escritos”.
Compreende-se que quem a pessoa é, e o modo como ela percebe quem é, faz parte de um
processo de formação conceitual que traz a relação com o outro como principal elemento
constituinte. A intencionalidade e a carga sócio-histórica é que constituem, do enunciado, um
elemento capaz de representar uma forma singular de compreensão da realidade. A compreensão
bakhtiniana acerca da constituição do sujeito-autor refere-se à capacidade de enunciação do sujeito.
É sobre essa perspectiva que se constrói o nosso conceito de autoria: estudamos a potência de
autoria de um sujeito que, segundo Bakhtin (1992, 1993 e 2003), se constitui nas suas relações com
a linguagem, a sociedade e o outro.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho apresenta o sumo de uma prática pedagógica fundamentada na leitura de
autores cujos estudos convergem para a perspectiva histórico-cultural, considerando que o
desenvolvimento omnilateral do sujeito se dá a partir da sua interação com os pares, com a
sociedade, em um movimento dialético. Para a realização do trabalho, enfatiza-se a pesquisa
bibliográfica e a reflexão acerca da prática pedagógica adotada em ambiente escolar.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O Concurso de Poesias apresenta-se como um evento – agora – interescolar, em que os
estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e os estudantes do Ensino Médio se autoorganizam em comissões responsáveis pelo planejamento, execução e avaliação do evento que
prima pela escritura, leitura e declamação de poemas, em um dia especialmente organizado para tal.
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A seguir, a título de apresentação e discussão dos resultados, um poema que sintetiza e relaciona o
evento ao referencial teórico e foi escrito por uma das autoras, na penúltima edição.
Um concurso diferente
Professora
A história aqui contada
Faz alusão à leitura
Aborda sonhos e planos
De estudantes de todos os anos
De variada idade e altura.
As rimas, aqui são livres
E podem causar risada
Mas contamos de um projeto
Em que o nosso objeto
Era um livro, e mais nada.
Há dois anos, implantado,
O Clube do Livro existe
Agora no nosso colégio
Nós temos o privilégio
De um grupo que resiste.
Resiste à falta de dinheiro
E às ideias elitistas
De que ler é para poucos
Pra poetas, alquimistas,
Em um caminho diferente
Acreditamos que quem faz a frente
É o jovem protagonista.
Nós falamos de leitura
Que se aprende, desenvolve
Quando o estudante se envolve
Não há mais linda mistura.
A ideia é simples e humilde
Entre leitor e livros
Oportunizar um encontro
Não importa se são histórias grandes,
Pequenas, tristes, alegres,
Poesias ou contos.
Os estudantes pensaram
Em criar uma festa que comemorasse a fundação do Clube
Uma festa de aprendizado e alegria
Em que todos se apresentassem
Premiação? Todos ganhassem...
Assim, surgiu esse Concurso de Poesia.
A competição, nesse caso
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Não é com o outro estudante.
Nem com qualquer inimigo.
Em uma batalha interna
O sujeito se autogoverna
E compete apenas consigo.
A superação se dá
Por conta do apoio docente
Sem falar nos estudantes
Do 9º ano, da escola
Que iam a toda hora
Motivar um passo pra frente.
E desse jeito complexo
Em um movimento contraditório
Estudantes e professores
Se apresentaram em um lindo auditório
Uns leram, ou declamaram...
Todos se superaram...
Foi bem mais que satisfatório.
Eu estive com todos eles
Por isso falo com propriedade
Não houve quem não entendesse
Não melhorasse, não crescesse
Não demonstrasse amizade.
Cada um em seu próprio tempo
Superando a sua dificuldade.
Houve quem tremeu? É claro.
Houve lágrimas e medo? Pode apostar.
Mas eu vi quem enfrentou e leu
Eu vi quem acreditou em si
Talvez de todos ali,
Quem mais aprendeu, fui eu!
Sempre pensamos em uma escola
Democrática e inclusiva
Embora o discurso seja lindo
Na prática, há quem fique à deriva.
Nosso concurso, contudo,
Demonstrou que a parceria
Muda o modo como eu me vejo
Como o outro me vê,
Tudo por causa da leitura... da poesia...
Não importou só espetáculo,
Se você é capaz de compreender
O caminho percorrido
Esse, valeu a pena ver.
Quem nem em pé se colocava
No final declamava
Para quem quisesse ver.
A voz que saia fraquinha
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A sílaba escondidinha
Tornou-se bem pronunciada
Dita por alguém que sabe ler.
Outro aspecto importante
É a autoestima e a sensibilidade
De quem, vendo o colega assustado,
Colocou-se do seu lado
Num arroubo de amizade.
Subiu no palco, silenciosamente.
Só pra acompanhar, verdadeiramente,
Quem tinha dificuldade.
Se você for desavisado,
Vai julgar e ir na contramão.
Houve poesias de um verso,
Outras, quase uma dissertação,
Mas pra quem leu Vygotsky
Ou Leontiev ou Davydov
Sabe que a interação
É para o aprendizado, uma condição.
É elemento fundamental
Pra que o sujeito se desenvolva,
E nem todos e ao mesmo tempo
Se desenvolvem por igual.
O que fica, de lição?
Muitas são elas, meu irmão!
Solidariedade, superação!
Amizade, evolução!
Novidades, Tradição.
Houve quem decorou a poesia,
Outros, leram com o celular na mão!
Houve poesia tradicionalista
E atividades de educomunicação!
Por exemplo, uma estudante
Afoita e bem confiante
Não quis a folha levar
Disse que não leria a poesia,
Que queria declamar
Porém, ficou nervosa e assustada
E um tanto apavorada
Desistiu de se apresentar.
Rapidamente, um colega
Com o smartphone na mão
Procurou a poesia
E como ler, também valia
Foi isso que aconteceu.
A menina, mais calma
Com o telefone na palma,
Subiu no palco... e Leu!
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O importante é que vimos
Olhares de aprovação.
Não dos outros, em um sistema tradicional de avaliação
Mas de si, sobre si mesmo
Quem compreendeu que ao segurar um bom livro,
Segura o mundo na mão
Pra resumir toda a história
E contar pra toda gente
Quem começa lendo um livro
Quem lê e entende uma poesia
Torna-se um ser humano diferente.
Em um paradoxo esquisito,
Vê o mesmo mundo, de modo diferenciado,
Torna-se cidadão ativo
Humanizado, participativo,
Não sai do lugar, mas é viajado.
Sem falar da autonomia
Da sociedade... da cidadania...
E Se é pra pensar bem grande
A nossa mente se expande
Quando a gente lê poesia.
Obrigada!!!

CONCLUSÃO
Três grandes diferenciais legitimam essa prática como sendo de autoria e reconhecimento
dos estudantes: Primeiro, que os estudantes definem e dividem as atividades a serem realizadas por
quem, quando, como e porquê. Segundo os próprios estudantes decidiram que nesse concurso, não
haveria perdedores. Portanto, todos os que se apresentam, ganham um prêmio. Eles costumam dizer
que é um prêmio por bravura e superação. Por fim, os estudantes avaliam o processo de organização
do evento, anotam pontos fracos e pontos altos e é comum em todas as edições o discurso de que é
possível perceber o quanto eles avançaram, apresentando-se de maneira mais clara e segura, quando
comparam o mesmo declamador em eventos anteriores. Isso nos faz pensar nas Zonas de
Desenvolvimento de Vigotsky e na capacidade de avaliar-se, não como diagnóstico, mas como
atividade de emancipação e autonomia. Outro aspecto perceptível nas quatro edições, nas duas
escolas em que elas ocorrem, é que eles mesmos têm desenvolvido uma rede de apoio e suporte, de
modo que os estudantes mais experientes ensaiam e preparam aqueles que estão em suas primeiras
apresentações. Ainda, é importante destacar que partiu dos próprios discentes, a ideia de organizar
por níveis de dificuldade e eles contribuem para adequar os textos apresentados à faixa etária dos
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declamadores, sendo que mais de uma vez notamos os organizadores incentivando os colegas a se
superarem, seja pela leitura de textos mais complexos, seja por uma interpretação mais ousada.
Para além do concurso em si, destaque-se que o rendimento escolar dos participantes
melhorou e muitos deles se associaram na biblioteca pública municipal. Por fim, destacamos que já
fomos interpeladas no dia seguinte a um Concurso, para opinarmos sobre poesias que seriam
declamadas no próximo ano. Pequenos estudantes de seis anos, jovens de dezoito anos, seus pais,
tios, irmãos e avós... Esses Concursos tem, mesmo, um chamado diferente. Talvez, porque
respeitem as diferenças e sejam construídos permanentemente em co-autoria entre professoras e
estudantes. Nenhum Concurso é igual ao outro, posto que as pessoas também não são.
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Resumo
O presente pôster tem como tema a organização e realização de uma prática pedagógica alicerçada na
perspectiva cultural concretizada a partir da estruturação de um Concurso de Declamação e Leitura de
Poemas em um viés inclusivo, cuja autoria fosse – prioritariamente – discente. Como objetivo geral da
prática em andamento, relatada nesse trabalho, delineia-se a realização de uma atividade pedagógica que
se destaca pela progressiva e contínua autoria dos estudantes, orientados por suas professoras.
Ancorada na perspectiva histórico-cultural e nos estudos de Bakhtin, levando em consideração o
conceito de atividade desenvolvido por Leontiev, o Concurso de Poesias que teve início envolvendo
apenas um nível de ensino de uma escola pública, agora abrange mais de 800 estudantes de duas escolas
públicas de um município do interior do estado. Os discentes organizam desde a seleção dos autores
cujos textos serão sugeridos para leitura e declamação, layout dos convites para pessoas homenageadas,
“premiação” para todos aqueles que se apresentarem, cenários, ensaios, divulgação para a comunidade,
protocolo da cerimônia até o gerenciamento das mídias utilizadas. Como resultados parciais, é possível
observar nos espaços escolares, o desenvolvimento da autoria dos estudantes, suas habilidades de
leitura e compreensão de texto, melhoria no repertório linguístico e aprimoramento das habilidiades de
interação social. Ao reconhecer a autoria, todavia, que se pense na relação existente entre o ato de ler,
de escrever, de criar e a capacidade do ser humano de pensar de maneira autônoma, transcendendo a
leitura primeira que limita a autoria à posse de alguma produção humana. O reconhecimento do sujeito
mostrou-se importante elemento para fomentar o desenvolvimento integral desses estudantes que tem,
ano a ano, organizado um concurso diferente porque, nele, não há perdedores.
Palavras-chave: Autoria. Interação. Reconhecimento do Sujeito.
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INTRODUÇÃO
No cenário atual as tecnologias digitais de comunicação e informação desencadeiam um
importante papel em nosso cotidiano, é por intermédio delas que o ser humano cria estratégias e
possibilidades para ter acesso a informações e recursos que oportunizam usufruto de bens e serviços
para seu desenvolvimento na sociedade. Entretanto, a falta de habilidades e apropriação das
ferramentas digitais, está inviabilizando que muitos sejam incluídos nas políticas públicas de
promoção e acesso de direitos para o exercício da sua cidadania.
Na circulação de informações e discussões referentes aos novos desafios guiados pelo
fenômeno da globalização e da cibercultura, Leal (2018) destaca o importante papel que os
smartphones possuem na realidade dos sujeitos sociais. É por meio dos chamados Software
aplicativos mobile ou apenas APP (popularmente), que são desenvolvidos e plataformas que
promovem a sociabilidade, a informação, o conhecimento, e até mesmo o acesso a direitos sociais e
fundamentais. Com funções e aplicações em praticamente todas as áreas, os dispositivos digitais
móveis (DDM) na atualidade se configuram como um importante elemento na simplificação de
tarefas diárias e no acesso para diversos serviços no âmbito das políticas públicas e sociais.
No entanto, a democratização do conhecimento digital não atinge todas as camadas sociais,
Ramos (2008, p.178) traz a discussão de que a tecnologia oferece alternativas que atendam às
necessidades dos cidadãos, entretanto “[...] boa parte destes não podem usufruir deste momento,
pois não sabem utilizar os diversos dispositivos eletrônicos que dão acesso a esses serviços”. Assim
para o autor, a acessibilidade dos serviços ofertados por órgãos públicos e privados por meio do
acesso on line implica por excluir alguns sujeitos de exercer direitos e cumprimento de deveres
legalmente estabelecidos dificultando o exercício pleno da cidadania.
Diante das discussões apresentadas, o estudo de caráter participante, ainda em
desenvolvimento pelo Programa de Mestrado Profissional GESTEC, traz uma breve discussão
teórica sobre formação para a cidadania utilizando como princípio formativo a leitura de mundo (na
perspectiva Freiriana) com um grupo de recicladores populares que utilizam em seu cotidiano os
dispositivos digitais móveis de forma trivial. Este trabalho parte da suposição de que a construção e
validação de um programa formativo em Educação Popular, utilizando enquanto ferramenta
facilitadora os DDMs, em especifico os smartphones, no acesso a plataformas de recursos, bens e
serviços ofertados pelo Estado e sociedade para atender as necessidades do cidadão, contribuirá na
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melhoria da realidade e engendrará descobertas para o aprimoramento de novas tecnologias
impulsionando a conquista pela autonomia e exercício da cidadania.
FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA UTILIZANDO COMO FERRAMENTA OS
DISPOSITIVOS DIGITAIS MÓVEIS
Ao longo da história o conceito de cidadania assume para o cidadão novas formas e
modificações que busque atender as emergências da sociedade e suas implicações no cumprimento
de deveres e na obtenção da garantia do acesso aos direitos civis, políticos e sociais. Conforme
Carvalho (2013) o exercício da cidadania proposto por Thomas H. Marshall, em 1949, perpassa por
acesso à liberdade, à vida, ao voto igualitário e à riqueza coletiva como saúde, educação, trabalho, e
repercute na formação das políticas e nas relações entre poder público e sociedade civil. Deste
modo, essas dimensões conferem ao sujeito status de cidadão, em meio às contradições sociais que
têm em seu bojo consagrado a ausência igualitária de bens e serviços.
Neste sentido, na sociedade contemporânea, o sujeito para exercer a sua cidadania além de
atender às dimensões apontadas por Marshall, também demanda pelo conhecimento e domínio das
tecnologias digitais de informação e comunicação- TDIC, em função da vasta potencialidade que o
ambiente virtual de socialização e informação pode oportunizar. Por meio dos artefatos
tecnológicos a sociedade vem criando novas formas de se comunicar, conhecer pessoas, produzir
conhecimento, pagar contas nos correspondentes bancários, acesso a documentos civis e políticas
públicas, levando os sujeitos viventes desta sociedade em rede à necessidade de busca por
habilidades e conhecimentos mínimos para ter acesso aos recursos ofertados pelos serviços públicos
e/ou privados, que hoje já não só dependem de espaços físicos.
Para Lima Júnior (2010a) apud Lima Júnior e Sales (2012, p.128) as tecnologias da
informação e comunicação, mais especificamente aqui, as tecnologias digitais de informação e
comunicação- TDIC, estão imbricadas no cotidiano individual e coletivo da sociedade, de modo
que: “[...] constituem-se elemento indissociável a qualquer análise e compreensão que se pretenda
construir sobre a Difusão do Conhecimento e seus processos”.
Compreende-se aqui que as mudanças exigidas pelo movimento da cibercultura oportunizam
contribuições positivas nas relações sociais e podem facilitar o acesso às informações e recursos.
Contudo, não se pode ter a ilusão de que todos acessem este espaço e consigam nele vivenciar sua
cidadania, o ambiente virtual também apresenta suas contradições sociais e educacionais. Os
sujeitos que possuem apenas conhecimentos rudimentares da leitura, escrita e interpretação de texto
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são impactados pelo fenômeno da exclusão sociodigital conforme aponta Ramos (2018, p.178) “os
mais atingidos por esta realidade é a população de baixa renda, a qual não tem qualquer tipo de
opção”.
Considerando essa necessidade, há uma ausência de formação para a população excluída ter
acesso a seus direitos fundamentais, e que na contemporaneidade têm se configurado muito por
intermédio de plataformas digitais e aplicativos vinculados aos equipamentos públicos e/ou
privados, que utilizam essas ferramentas para dinamizar e restringir os atendimentos presenciais.
Para Alencar et al (2008, p. 196-198) uma “exclusão socioeconômica desencadeia a exclusão digital
[...] De nada adianta acesso às tecnologias se não houver acesso à educação”. Dessa maneira, o
autor critica o fato das políticas públicas promoverem investimento e acesso aos bens de consumo
sem antes proporem uma melhoria social e educacional para aqueles ditos excluídos da sociedade.
Os benefícios neste caso, deveriam vir primeiramente no investimento no sujeito e seu
desenvolvimento para só depois inserir ações de caráter on line.
Deste modo, a tecnologia seja ela digital e/ou não, só promoverá desenvolvimento e
inovação se houver investimento na própria condição humana e sua formação. Sendo assim, a
produção do conhecimento e técnicas com esta perspectiva pode contribuir para atenuar a exclusão
educacional e social, permitindo a criação de ferramentas para o exercício da cidadania.
OS SUJEITOS DA RECICLAGEM POPULAR
A sociedade está estruturada em uma matriz econômica centrada no sistema capitalista da
livre iniciativa e lucro de capital. Apesar de todo arcabouço produtivo, a desigualdade em virtude de
um processo histórico não possibilita uma distribuição de renda igualitária. Como medida de
sobrevivência, a população dita marginalizada busca diariamente novas estratégias de sobrevivência
com vistas a atenuar suas mazelas.
Dentre essas estratégias destaca-se o movimento das cooperativas, regulamentadas por um
decreto federal de nº 5.764/71, fundamentado nos princípios da economia solidária da qual são
definidas como um conjunto de pessoas que se organizam para prestar serviços com objetivos
comuns, caracterizando-se por uma distribuição de renda igualitária, incentivo à autogestão,
responsabilidade e inclusão social. Deste modo, esse movimento em especifico os espaços
destinado ao exercício estratégico da logística reversa por meio da coleta seletiva, triagem,
compostagem e destinação final, atinge um público alvo de ex-catadores dos aterros sanitários que
se afina com os conceitos da desigualdade social e educacional.
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Baseado neste cenário, localiza-se o lócus desta pesquisa, a cooperativa de Recicladores
Unidade de Canabrava-COOPERBRAVA, que teve sua origem no ano de 2003, por meio da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, com decreto de nº 12.305/2010, na comunidade periférica do
bairro de Canabrava, município de Salvador-BA. Sediada em um espaço denominado galpão de
reciclagem, apresentando atualmente em sua composição técnica o quantitativo de 28 associados,
em sua maioria mulheres negras (quantitativo de vinte e três) na faixa etária dos 32 aos 66 anos e
cinco homens em idades dos 30 aos 45 anos. O nível de escolarização formal desses coletivos são
compostos por: não alfabetizado (01), fundamental I incompletos (15), fundamental II incompletos
(09) e ensino médio completos (03). Todos os atores sociais da cooperativa são moradores do bairro
e/ou circunvizinhos, possuem o histórico familiar e de vida laboral na catação de resíduos do aterro.
A renda média mensal dos seus associados varia entre R$ 350,00 a R$ 700,00. Podendo oscilar de
acordo com a produção. Destaca-se ainda que não há apoio financeiro por parte do Estado e
município, e todos são beneficiários de programas assistenciais municipais e/ou federais.
Por se tratar do lócus de trabalho da pesquisadora, foi possível traçar o perfil destes sujeitos
sociais e apontar informações relevantes que subsidiam a proposta do programa formativo para o
alcance da cidadania. A partir de uma pesquisa participante foi identificada uma carência de
pertencimento entre os cooperados com a cooperativa e dos cooperados enquanto empresários/
donos da organização. Ainda como resultado desta mesma pesquisa, identificou-se que o uso do
dispositivo digital móvel (DDM) smartphone localiza-se na parcela dos associativados com idade
inferior a 50 anos, enquanto os acima dessa faixa etária possuem baixo nível de escolarização
formal, não dispõem do aparato digital com acesso a aplicativos e apresentam um conhecimento
quase ingênuo das ferramentas digitais, afirmando não serem “simpatizantes das tecnologias”.
Entretanto, todos utilizam os serviços públicos que atualmente “[...] são oferecidos eletronicamente
sob forma de sites ou quiosques de auto-atendimento” (RAMOS, 2008, p.178).
Desta forma, a escolha do smartphone como artefato tecnológico e ferramenta para as
oficinas formativas, se deu, pela sua característica de um aparelho portátil multifuncional que
combina recursos como câmeras, telefone e uma série de aplicativos que facilitam o cotidiano do
usuário. Além de ser, um objeto acessível às camadas sociais a partir de um modelo simplificado
que permita o acesso à internet e seja operacionalizado por sistema a exemplo do android e IOS.
Considerando a importância do serviço prestado pelos recicladores para o meio ambiente e
para a sociedade, percebe-se que eles vivenciam o desprezo e a invisibilidade, tanto da sociedade
quanto das políticas públicas de apoio a esses trabalhadores. Tal fato afeta a auto estima, o estímulo
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para o trabalho e a valorização de aspectos necessários ao bem estar desses sujeitos sociais, que
vislumbram na reciclagem a única alternativa de geração de renda para sustentar suas famílias, e
minimizar o profundo processo de exclusão social.
PRESSUPOSTOS FREIRIANO COMO PROPOSTA NA CONSTRUÇÃO COLABORATIVA
DO PROGRAMA FORMAÇÃO CIDADÃ PARA OS RECICLADORES DA COOPERBRAVA
A pesquisa aqui apresentada propõe sob a forma de projeto piloto a construção e validação d
um programa para formação cidadã de recicladores na perspectiva da educação popular e tendo o
smartphone como ferramenta didático-pedagógica.
Este programa formativo em desenvolvimento se fundamenta nos pressupostos teóricos de
Paulo Freire, partindo das vivências e contexto dos recicladores, tendo como recurso, o artefato
tecnológico smartphone e os aplicativos de usabilidade nos espaços de acesso e promoção para o
exercício concreto da cidadania.
Compreendendo que muitos recicladores não tiveram acesso a uma educação formal ao
longo das suas vidas, e que esses aspectos são componentes históricos de uma lacuna sócio
educacional que inviabiliza a conquista de uma cidadania plena dentro e fora de seus espaços
laborais, o programa demanda provocar uma mudança na realidade destes sujeitos, através do
desenvolvimento de saberes e habilidades de utilização das tecnologias, considerando que “A
alfabetização tem de ampliar-se em diferentes linguagens. Não é só aprender a ler e escrever; é
apropriar-se de um conhecimento básico em todos os níveis da vida” (FREIRE,1989, p.90).
Desta forma, a opção pela construção coletiva de um Programa Formativo estruturado com a
utilização da TDIC, em específico o dispositivo digital móvel smartphone para este grupo, espera
possibilitar a apropriação de novas linguagens, oralidades e caminhos em seus processos
educacionais, propiciando impactos significativos na transformação da sua realidade social.
CONCLUSÕES
A partir dos estudos teóricos realizados, bem como da vivência com os sujeitos sociais, é
possível compreender a importância de se constituir processos formativos com base nas
experiências de vidas daqueles que lutam por sobrevivência diariamente. Propondo melhorias e
aprimoramento de novas tecnologias considerando a leitura de mundo, também se tornam
importantes instrumentos de construção/produção do conhecimento os dispositivos digitais móveis,
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posto que, estão imbricados na atual vivência cultural, social e educacional da sociedade
independente da classe social e formação educacional.
Diante dessas implicações, este estudo buscou apresentar parte de uma pesquisa em
desenvolvimento, que enfatiza a importância de se promover processos formativos na perspectiva
do saber popular e da utilização das TDICs em espaços comunitários,

atribuindo aos sujeitos

sociais e suas ferramentas de potencialidades uma formação crítica e participativa, que lhes permita
aproximar de elementos pedagógicos e sociais que supram carências e promovam acesso a uma
cidadania que os tornem empreendedores de si.
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Resumo
As discussões apresentadas neste artigo emergiram a partir de um estudo ainda em desenvolvimento no
programa de Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação-GESTEC. Trata-se
de uma pesquisa de caráter participante e cunho qualitativo, que apresenta como objetivo construir
colaborativamente um programa formativo em Educação Popular mediado por ferramentas dos
Dispositivos digitais móveis, analisando sua contribuição no acesso de bens e serviços para o exercício
da cidadania de Recicladores. Destacando um grupo de sujeitos sociais que atuam no ramo da
reciclagem popular no município de Salvador-Bahia, usuários e/ou não do artefato smartphone, com
nenhuma e/ou baixa instrução escolar, sobreviventes da catação de materiais recicláveis e participantes
de programas educacionais e sociais do governo. Neste contexto, esse texto almeja uma breve discussão
teórica sobre formação para a cidadania em tempos da sociedade em rede, as potencialidades dos
saberes populares e dos DDMs como ferramentas para o enfrentamento da exclusão socioeducacional,
digital e promoção da criticidade de atores considerados invisíveis no cenário das políticas públicas.
Para tanto, foram utilizados teóricos como Carvalho, Freire, Lima Júnior e Sales, entre outros. A
proposta do programa para formação cidadã busca validar como, a partir de uma leitura de mundo (na
perspectiva Freiriana), o uso do artefato smartphone e seus recursos, pode promover dimensões
formativas para que os sujeitos com conhecimentos rudimentares da leitura, escrita e interpretação de
texto interajam nos espaços on line de promoção de direitos e criem condições para o exercício da
cidadania.
Palavras-chave: Dispositivos digitais móveis; Educação popular; Formação cidadã; Teoria Freiriana;
Reciclagem popular.
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A CULTURA MATO-GROSSENSE RETRATADA NO
CONTO FUGA DO BURITY: UM PERCURSO PARA O
LETRAMENTO LITERÁRIO
Angela Maria de Jesus Sena Oliveira – UNEMAT/Sinop-MT

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O referido artigo faz parte da disciplina Leitura do Texto Literário, do Mestrado Profissional
em Letras (PROFLETRAS), e tem como objetivo mostrar algumas práticas para o desenvolvimento
do letramento literário na escola, por meio dos pressupostos de Cosson (2018). A turma escolhida
foi o 7º ano da Escola Estadual Luiz Carlos Ceconello em Lucas do Rio Verde-MT.
O texto literário a ser trabalhado é um conto da literatura produzida em Mato Grosso Fuga
do Burity do autor Gabriel de Mattos. A sequência básica foi elaborada no intuito de estimular o
gosto pela leitura literária, tão importante para a formação crítica do ser humano. Buscamos
incentivar, por meio da leitura do conto, a valorização da literatura regional, algo quase não
trabalhado nas aulas de língua portuguesa no ensino fundamental II.
As atividades foram planejadas no propósito de proporcionar aos alunos a oportunidade de
expressarem suas experiências referente à relação com a família e amigos, tema abordado no conto
Fuga do Burity. Foram aplicadas as etapas da sequência básica: motivação, introdução, leitura e
interpretação. Em seguida foram desenvolvidos os registros escritos das interpretações.
A IMPORTÂNCIA DA SELEÇÃO DOS TEXTOS
Para que aconteça o letramento literário no ambiente escolar, é necessário planejamento e
escolha consciente dos textos literários, de modo a dar preferência a textos que estão de acordo com
a faixa etária do aluno e que lhes façam refletir, fantasiar, se emocionar e expor sua experiência
como leitores do mundo.
Cosson (2018) propõe combinar três critérios de seleção de textos, permitindo-os agir
simultaneamente no letramento literário. O primeiro critério é não desprezar o cânone, pois é nele
que se encontra a herança cultural de uma nação. O segundo, é não apoiar-se somente na
contemporaneidade dos textos, mas em sua atualidade. No que diz respeito ao terceiro critério, o
autor propõe aplicar princípios da diversidade, entendida para além da simples diferença entre
textos. Levaremos em conta estes três critérios, com foco maior no último, pois as temáticas das
obras levadas para os alunos precisam ser diversificadas, para que mostrem outras realidades, outras
perspectivas e visões de mundo, por quê:
As obras precisam ser diversificadas porque cada uma traz apenas um olhar, uma
perspectiva, um modo de ver e de representar o mundo. Em lugar de relações
intertextuais e um discurso que se edifica justamente com a premissa de nada prender
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em seu interior, a literatura na escola precisa de obras, gêneros e autores diversificados
porque o importante é acumulá-los em um painel tanto mais amplo quanto mais vazio
de significado. Substitui-se, assim, a qualidade pela quantidade de textos lidos como
critério de letramento. (COSSON, 2018, p. 35)

Como forma de promover a diversidade de autores e obras literárias na escola, este trabalho
priorizou textos da literatura produzida em Mato Grosso, importante para a formação cultural e
identitária dos alunos. A maioria das escolas não estabelece como prioridade a literatura regional,
seja pela falta de incentivo do governo em proporcionar obras de autores mato-grossenses ou pelo
desconhecimento desta literatura pelos professores de língua portuguesa. Então, professores e
alunos, por falta de opção, ficam presos aos textos literários ou trechos destes, que o livro didático
oferece.
Desta forma, a escola precisa trabalhar a literatura regional, pois é por meio desta que alunos
vão ter contato com a cultura, linguagem e temáticas locais, favorecendo a ampliação do repertório
literário deles. A DRC (Documento de Referência Curricular do Estado de Mato Grosso) mostra
que:
No caso específico da literatura produzida em Mato Grosso, alguns autores
apresentam sua obra utilizando o espaço geográfico específico do estado, com seus
biomas, e aspectos culturais, como o linguajar da baixada cuiabana em contraste com
aquele trazido pelos migrantes de diferentes partes do país, enquanto outros abrem
mão dessa caracterização regional e universalizam seu discurso. (MATO GROSSO,

2018, p. 61)
O governo do Estado mostra-se contraditório em relação à literatura produzida em Mato
Grosso, pois nos documentos oficiais ele estimula e orienta práticas de leitura de Textos matogrossenses que tratam de aspectos regionais, mas não investe em formação dos professores e nem
em acervo de obras literárias, tornando difícil o trabalho nas escolas.
Para tentar amenizar esta situação, trouxemos como proposta o letramento literário, por
meio dos pressupostos de Rildo Cosson. O texto literário escolhido foi um conto do autor matogrossense Gabriel de Mattos Fuga do Burity do livro A geringonça.
O conto nos mostra a história de um garoto chamado Camilo que tem problemas de
comportamento. Seu pai, na tentativa de corrigi-lo tira-lhe tudo o que gostava, a bicicleta, a vitrola,
os discos, o rádio e o coloca num colégio interno de padres chamado Burity, localizado em Chapada
dos Guimarães. Porém, o menino não aceita ficar no colégio e foge de madrugada levando consigo
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um amigo chamado Batico. Percebemos ao longo do conto a tensão no relacionamento entre pai e
filho. O pai é um italiano que em várias passagens da história se mostra um homem ranzinza e um
pai rígido, mas que no fundo quer proteger e educar o filho. Ele se irrita facilmente com qualquer
um que fale mal de Camilo e sofre com a ausência do menino, como é descrito no trecho em que ele
briga com a empregada:
-O rádio do Camilo vai ficar é em silêncio até ele voltar!
-O senhor quer é que todo o mundo fique de luto, só porque o filhinho querido foi
cumprir pena no Burity!-A morena, já de avental e em frente à pia, era das poucas que
enfrentava seu Giuseppe, afora Dona Gracildes.
-Meu filho não é nenhum meliante, lava essa boca com sabão!...Ou melhor, eu mesmo
vou lavá-la!
Dona Gracildes teve que intervir, porque seu Giuseppe já mergulhara a bucha no
sabão de coco e caminhava para a desafiadora morena, que esperava de mãos na
cintura. (MATTOS, 2002, p. 80-81)

O seguinte conto traz a problematização do relacionamento no núcleo familiar por meio do
enfrentamento, da transgressão das normas dos adultos pela criança e a incapacidade da família em
lidar com esta situação. Num primeiro momento o pai tenta o castigo e a ruptura do garoto com o
convívio familiar, mas como nenhuma dessas atitudes deu resultados, então ele resolve mudar seu
comportamento com o filho.
Durante toda a narrativa observamos um pai severo, que tenta através da força educar o
filho, mas o desfecho nos surpreende com a mudança de atitude do Seo Giuseppe, que a partir desse
momento acolhe o filho, lhe devolve todos os objetos e o conto termina com o convite do pai para
caçar perdiz com o garoto, como podemos observar no final da história:
A porta se fechou atrás dele, um apagado “pai...”saiu da boca do garoto.
E em seguida ouvi-se a voz tonitruante de Seo Giuseppe:
-Gracildes, meu filho voltou! Pode botar o rádio pra tocar! Pega a vitrola dele e os
discos! Acende as luzes desta casa, porque meu bambino voltou! e nunca mais volta
praquele Burity! Amanhã, a gente vai sair pra caçar perdiz juntos!...(MATTOS, 2002,
p. 84)

Essa última atitude deixa claro que o pai busca o diálogo, o amor e a compreensão para
mudar o filho. Para Turchi (2009), há uma tendência nas narrativas infantis e juvenis de
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apresentarem temas voltados para as relações interpessoais e as descobertas das crianças e jovens,
priorizando o diálogo e a compreensão, pois:
As obras têm procurado estabelecer uma ponte de diálogo entre a voz do adulto e a
voz da criança, tornando mais maleável a condição de normatividade que não se ﬁxa
nem num pólo nem no outro, mas no diálogo e na compreensão mútuas. Nesse
sentido, o caminho narrativo que se manifesta mais intensamente é o da simbolização,
da valorização poética como caminhos para a humanização das relações
interpessoais.(TURCHI, 2009, p. 100)

A obra A Geringonça não é para o público infantojuvenil, mas a temática do conto levanta
esta questão de relacionamento entre crianças e adultos no seio familiar. Por este motivo foi
escolhido o conto Fuga do Burity, pois observamos que muitos alunos são carentes de amor e
estabilidade familiar. Alguns sofrem com problemas de abandono, fome, divórcio e brigas, como
relatados em algumas produções. Outros ainda, usufruem de boa convivência e descreveram fatos
corriqueiros, lembranças boas, viagens, brincadeiras, histórias contadas por pais e avós.
Percebemos que por meio da leitura do conto, os alunos se colocaram no lugar de Camilo e
começaram a discutir em sala sobre seu relacionamento com a família, as travessuras, as rebeldias
de adolescentes. Muitos concordaram com os castigos do pai do menino e ficaram surpresos com o
final do conto. De acordo com (COSSON e PAULINO, 2009, p. 69), “É assim que a literatura
permite que o sujeito viva o outro na linguagem, incorpore a experiência do outro pela palavra,
tornando-se um espaço privilegiado de construção de sua identidade e de sua comunidade”.
Diante do exposto, fica evidente o poder de reflexão e de fabulação dos pensamentos que o
texto literário proporciona, faz com que o ser humano seja capaz de expor seus sentimentos, suas
experiências e sobretudo perceba a beleza da vida pelo olhar da literatura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Promover o letramento literário na escola não é uma tarefa fácil para os professores de
língua portuguesa. Lidar com a falta de recursos, a falta de incentivo da família e do estado, faz com
que os alunos fujam da leitura, principalmente a literária. Buscar estratégias que os façam
compreender a importância da literatura na vida de todo ser humano é função da escola, que precisa
mudar sua forma de abordar o texto literário. É importante que a escola crie um ambiente favorável
e se dedique a ensinar a literatura, “porque a ficção, ao mesmo tempo que ilumina a realidade,
mostra que outros mundos, outras histórias e outras realidades são possíveis, libertando o leitor de
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seu contexto estreito e desenvolvendo nele a capacidade de imaginar”, (PERRONE-MOISÉS, 2006,
p.28)
Com a aplicação da sequência básica, percebemos que os alunos começaram a despertar o
interesse pela leitura literária e por meio desta puderam expor seus sentimentos, pensamentos e
experiências de vida. Observamos ainda, que a turma recebeu com entusiasmo e curiosidade a
literatura mato-grossense, a maioria dos estudantes nunca tiveram contato com esta literatura e
ficaram surpresos ao perceberem que existem textos literários que tratam da cultura, do povo, dos
lugares de Mato Grosso.
Diante do exposto, fica evidente que é possível mostrar aos alunos o mundo cheio de
significados e interpretações da literatura. O texto literário é algo complexo e fascinante e exige que
a aprendizagem seja realizada ainda na juventude. Se a escola e a família motivar a leitura literária
nesta fase da vida dos alunos, então teremos leitores assíduos e cidadãos críticos.
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ALGUMAS PRODUÇÕES DOS ALUNOS:
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Resumo
Neste artigo apresentamos uma proposta para promover o letramento literário na escola, por meio de
um conto da literatura produzida em Mato Grosso, a fim de formar uma comunidade de leitores que
valorizem a sua cultura e identidade. O conto trabalhado foi Fuga do Burity do escritor Gabriel de
Mattos, que revela além de aspectos da literatura regional, também conflitos de relacionamentos
familiares, algo tão importante na vida de todos os alunos. O trabalho consiste na proposição de uma
sequência básica a partir dos pressupostos de Rildo Cosson, com a turma do 7º ano da Escola Estadual
Luiz Carlos Ceconello em Lucas do Rio Verde-MT. O artigo é um recorte do projeto de dissertação de
mestrado do programa de pós-graduação do governo federal PROFLETRAS (Mestrado Profissional
em Letras.
Palavras-chave: Letramento literário; Literatura mato-grossense; Gabriel de Mattos.
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A ESCRITA ESPONTÂNEA NA PERSPECTIVA DO
MÉTODO NATURAL DE CELESTIN FREINET: DA
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A proposta pedagógica de Celestin Freinet é uma prática inspiradora, para o trabalho na
escola e na sala de aula. Assim sendo, o objetivo deste artigo é apresentar uma experiência vivida,
com a prática da pedagogia Freinet, onde as crianças aprendem a se expressar e a escrever “sem
medo de errar”.
Vários estudos e pesquisas vêm mostrando a inadequação das escolas ao trabalhar a
linguagem escrita, descontextualizada e com metodologias que não levam em consideração o
processo de desenvolvimento social e cognitivo das crianças. É muito comum encontrarmos de um
lado, alunos que não utilizam a escrita como forma de expressão e de outro, professores que não
conseguem identificar as causas das dificuldades dos alunos para escreverem e consequentemente
não obterem soluções para um ensino mais eficaz na escrita.
Segundo Teberosky (2003), foi preciso superar a ideia de que a escrita e a leitura eram
matérias exclusivamente escolares, perguntar o que as crianças sabiam antes de aprenderem na
escola, para em seguida dissociar o conhecimento sobre a linguagem escrita da habilidade de ler e
escrever.
Seguindo uma linha de investigação evolutiva no campo da escrita, Ferreiro (1988) traz a
possibilidade de melhor se entender sua questão específica, oferece um instrumental de
possibilidades de ver a criança em seu processo de aquisição de escrita, de ver o que ela sabe, se
precisa de ajuda e como o professor pode atuar contribuindo para o ensino/aprendizagem.
Entendendo a criança em todo seu movimento, compreensão do mundo e ação sobre ele,
Celestin Freinet formulou sua pedagogia com o intuito de atender suas necessidades de expressão,
comunicação, afetividade, e organização, pretendendo auxiliá-la a desenvolver o máximo de seu
potencial.
Para isso, utilizamos no processo de alfabetização o método global ou natural, como Freinet
(1977) aponta como ponto de partida para a ação pedagógica. A valorização da expressão livre da
criança e sua produção oral, é transcrita inicialmente pelo professor e posteriormente pelo o aluno
quando domina a escrita. A espontaneidade verbal, associada ao aprendizado da escrita, cria
condições favoráveis para o seu desenvolvimento, pois, para o autor, a escola não deve buscar a
aquisição da linguagem e da escrita por meios exteriores aos indivíduos.
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Segundo Freinet (1979 p.113), aos quatro anos de idade se inicia a fase do trabalho, ou seja,
o “trabalho jogo e o jogo trabalho”. O jogo-trabalho é uma atividade compensadora da não
realização de um verdadeiro trabalho, mas que tem as mesmos fundamentos e ligações com a
atividade adulta e que se chama trabalho, bem como satisfazem as necessidades imediatas das
crianças, como por exemplo os jogos simbólicos. O trabalho-jogo representa, de um lado, atividade
provida de conteúdo, e do outro, a satisfação de tê-la desenvolvido, sendo um trabalho socialmente
produtivo, como a confecção de um avião, por exemplo.
Praticar a expressão livre é dar a palavra à criança, é dar-lhes meio de se exprimir e de se
comunicar. É criar um meio dessa palavra ser discutida, acolhida e valorizada. Não se pode pensar
que basta esperar que a expressão da criança se torne livre e brote espontaneamente. A participação
do professor é essencial, pois auxilia a criação de um clima de confiança e relações necessárias para
o desabrochar do indivíduo.
No pensamento Freinetiano a criança ocupa posição central, pois o educador a vê como um
ser atuante no processo de aprendizagem, sujeito que pensa, age, constrói e reconstrói seu
conhecimento. O Método Natural de aprendizagem trata-se de uma pedagogia experimental capaz
de trazer a liberdade para os alunos, tornando-os seres conscientes, responsáveis e autônomos,
através de práticas reais de suas vivências. Tal proposta pedagógica “traz em si uma harmonia nova
que suscita uma ordem profunda e funcional, uma disciplina que é a própria ordem na organização
da atividade e do trabalho, uma eficiência que resulta de uma racionalidade humana de vida
escolar” (FREINET, 1969, p.27-28)
Freinet em suas aulas e através de observações de seus alunos criou técnicas de trabalho
fundamentando a relação dialética que era sua proposta para o ambiente escolar. Santos (1996, p.
158) demonstra que ao desenvolver diferentes técnicas “Freinet dotou a sala de aula de condições
estruturais e funcionais para uma prática educativa baseada na liberdade de expressão, no
intercâmbio de ideias, no tateio experimental, no trabalho criativo e na cooperação.”
As crianças na escola Freinet aprendem a ler e escrever pelo Método Natural de leitura e
escrita. É contando, desenhando, pintando que integram de forma global a escrita e a leitura em suas
experiências.
É nesse espaço que se coloca a possível contribuição do presente trabalho. Quando falamos
em produção de textos, nos referimos a algo natural, com sentido e com conteúdo significativo para
aquele que escreve. A criança passa a ter noção de um texto com início, meio e fim, pois ao praticar
a escrita espontânea ou texto livre, organiza seu pensamento ao colocá-la no papel, organiza de
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acordo com sua vivência, com o que conhece, sabendo o que aconteceu no início, durante o fato e
como terminou.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O presente relato de experiência pretende versar sobre uma experiência com alunos de um 1º
ano com o objetivo de estimular a criança a escrever sem se preocupar com os possíveis “erros”,
visto que as mesmas revelam uma atuação intensa de construção sobre a escrita. Nesse cenário o
professor apresenta-se como mediador entre a criança e a escrita, oferecendo condições para que o
sujeito experimente e produza textos espontâneos. Para tanto, toma-se como principais referenciais
teóricos o Método Natural de Aprendizagem (FREINET, 1977), a livre expressão na Pedagogia
Freinet (SANTOS, 1991) e reflexões sobre alfabetização (FERREIRO, 1988; TEBEROSKY, 2003).
PERCURSO METODOLÓGICO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA EDUCATIVA
O presente trabalho tem sido desenvolvido com os alunos de um primeiro ano, em uma
escola cuja proposta pedagógica está baseada nos princípios da Pedagogia Freinet. Pretende-se aqui
desenvolver sobre a forma como esse trabalho tem sido desenvolvido e alguns resultados.
Acreditando na necessidade das crianças estarem em contato desde muito cedo com o texto
literário, ouvir histórias, poesias ou quadrinhas fazem parte da rotina diária da classe, para Freinet
(1977) a escrita no método natural, baseia-se na vivência das crianças e inscreve-se numa
perspectiva de educação global através das mais diversas relações. Dessa forma, a rotina de
atividades com a roda de conversa e contação de histórias proporcionam um contato natural com a
linguagem escrita e suas funções, estimulando a necessidade e o interesse do aluno, levando ao
desejo de conhecê-la e dominá-la para dela poder se utilizar. O objetivo então está relacionado ao
produzir textos da forma mais natural possível.
Na roda de conversa ou reunião inicial, a criança tem direito à palavra, ou seja, conta sua
novidade (texto). Assim, desde o início as crianças têm contato com textos ou com a linguagem em
situações reais de vida, em sua forma oral e escrita: não é a palavra, nem a sílaba, mas o texto
contextualizado. Nesse momento os alunos escolhem um texto (falado) de um colega para ser
explorado pelo grupo.
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A partir do texto escolhido na roda de conversa, podem ser desenvolvidos vários trabalhos:
escrever o texto no computador, na lousa ou na imprensa e ilustrá-lo (leitura global e afetiva);
retirar palavras significativas desse texto para fazer fichas para o fichário da sala; desenvolver uma
pesquisa sobre o tema; fazer desenhos ou atividades de texto e imprimir o texto para o jornal da sala
etc (Figura 1 – Anexo)
Um ponto importante é que ao escrever determinada palavra a criança faz o desenho ao lado,
estabelecendo dessa forma a relação do desenho com a escrita (do significante com o significado).
O desenho, para Freinet, é a primeira forma da escrita.
Durante esse processo, o professor transcreve a escrita da criança de forma correta atrás da
folha, sempre ressaltando seus avanços e nunca seus fracassos. Esse momento é muito importante
para que a criança avance em suas elaborações no processo de formulação de hipóteses sobre
formas intermediárias, até a produção do modelo adulto desejado. As crianças passam a utilizar a
escrita como forma de expressão em tudo que faz e à medida que percebe o sucesso a autoestima
aumenta, assim extraem elementos gráficos, e as combinações grafia-fonia para a escrita
convencional.
Após dominarem a escrita correta de muitas palavras, é necessário avançar e então, ao invés
de ajudar a escrever a história de seus desenhos como sempre fazemos, começamos a deixar que
eles próprios escrevam.
Com o tempo as crianças produzem um material considerável de elaborações, classificações
e raciocínios, estabelecendo a compreensão quanto à função social da escrita. Aos poucos a
professora vai deixando de ser a única escriba da classe e encorajando-as a terem autonomia para
escreverem. Progressivamente a escrita sem medo, se encaminha para uma escrita “quase perfeita”,
ou seja, conseguem passar seu pensamento para o papel, e o mais importante: pode ser lido e
compreendido pelos adultos. Assim, o domínio da língua escrita é extremamente facilitado quando
impulsionado pelo desejo de aprender a ler e a escrever. Nesse processo, o professor não é o único
mediador entre a atividade e o aprendiz, pelo contrário, os próprios alunos se colocam como
mediadores quando trabalham juntos e compartilham seus conhecimentos.
Em outro momento, trabalhamos com histórias em duplas, sendo importante o agrupamento
produtivo entre as crianças. Após, a dupla combinar o texto oralmente, um escreve com a ajuda do
outro. Embora os dois possam discutir à vontade devem estar em comum acordo sobre as
ideias.Durante a realização da atividade, eles costumam fazer muitas perguntas para a professora,
nesse processo de perguntas e respostas (processo de aprendizagem) pretendemos concluir nossas
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histórias e compartilhar com os pais e amigos. A troca e a cooperação são fundamentais durante a
realização da atividade permitindo que as histórias fiquem bem criativas. As duplas lêem suas
histórias para a sala e, juntos chamamos a atenção para algumas correções de concordância e
palavras grudadas. A história escolhida é escrita na lousa e transcrita no caderno.
Em outro momento, trocamos as duplas para criação de novas histórias, o que nos permite
observar grandes avanços em relação à primeira história. O número de palavras grudadas se
apresenta muito menor e as crianças ousam escrever mais, as histórias ficam mais elaboradas.
As duplas digitam suas histórias no computador ou as escrevem usando a imprensa (após a
correção do professor com o grupo) e montam um livro, para socialização com os pais. Durante a
digitação, também cada um desempenha um papel: enquanto um aluno dita as letras, o outro digita.
O grupo participa da ilustração das histórias, cada criança ilustra as histórias que vão compor o seu
livro. Os trabalhos realizados durante as atividades de escrita são arquivados em um álbum,
documentando a evolução da escrita de cada aluno. Assim desenvolvemos todos os anos, realizando
adequações aos interesses dos alunos e suas necessidades.
Neste processo, o envolvimento do professor é fundamental no sentido de assumir o papel
de mediador e encorajador. Isto requer acreditar na importância do seu valor, pois para realizá-la o
educador deve colocar-se à disposição junto à criança para ler e fazer a devida “correção”. Num
clima de aceitação, a criança é estimulada a produzir cada vez mais. Passadas algumas semanas,
cada aluno orgulhosamente pode levar para sua casa, para que seus familiares conheçam o
exemplar: “Nossas Histórias”.
A evolução da produção de textos mostra que inicialmente as crianças produzem seus textos,
refletindo tanto características da narrativa oral quanto informações retiradas dos objetos escritos
com os quais tomam contato. Gradualmente, vão avançando na compreensão do texto escrito e
passam a trabalhá-lo com particularidades próprias.
CONSIDERAÇÕES
O processo de alfabetização, enquanto aquisição e apropriação da linguagem escrita em seus
aspectos cognitivos e discursivos é intrinsecamente uma experiência significativa, dialógica e
efetiva. Ele torna-se significativo na medida em que o aluno aprende realmente a ler e escrever,
quando encontra e constrói um sentido para isso, mais ainda, quando reconhece e é capaz de
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realizar a função social do que está aprendendo. Isto é, a criança “aprende a ouvir”, a entender o
outro pela leitura; aprende a falar, a escrever o que gostaria de dizer.
A concepção da linguagem como uma atividade construtiva permitiu que as crianças
manifestassem a linguagem em situações reais de vida, não só com a palavra, mas o texto. Não
existem textos descontextualizados. Todos os textos que lemos ou produzimos apresentam-se em
situação “verdadeira”, como dizem as crianças. Sabemos com certeza que existem palavras
isoladas, porém claramente contextualizadas, que funcionam como textos e que as crianças
entendem como tais.
Através desse trabalho, pode-se comprovar e deixar de lado a ideia de que, para se chegar ao
texto, é preciso um treinamento controlado e exaustivo de aspectos formais da escrita, é preciso sim
envolver a criança em uma atmosfera de aceitação, criando situações para que ela experimente e
produza textos espontâneos. Portanto, o envolvimento do professor é fundamental, como mediador
e encorajador, estimulando a criança a produzir cada vez mais e melhor.
Para favorecer as práticas de escrita, algumas condições são consideradas essenciais, como o
reconhecimento da maturidade e capacidade das crianças para escrever e dar legitimidade e
significação às escritas iniciais, uma vez que estas possuem intenção comunicativa e a elaboração
de atividades de escrita que façam sentido para as crianças, isto é, que elas saibam para que e para
quem vão escrever, revestindo a escrita de seu caráter social.
Por fim, a construção do livro de histórias visa possibilitar aos alunos a participação de uma
obra escrita, composta, ilustrada e divulgada por eles próprios, revelando um real envolvimento
com a tarefa de escrever e, principalmente, o prazer de ser um autor.
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ANEXO
Figura 1 (Texto registrado via Imprensa)

Resumo
O presente trabalho apresenta uma experiência que é desenvolvida com crianças de 05 e 06 anos (1 º
ano do ensino Fundamental de 9 anos), em uma escola de São Carlos – São Paulo, cuja proposta
pedagógica baseia-se na Pedagogia Freinet. O Método Natural, proposto por Célestin Freinet é a base
do desenvolvimento do trabalho em que as crianças são incentivadas a escrever textos de acordo com
suas vivências, estimuladas ao sucesso e à cooperação. Como resultados observam-se a evolução da
escrita das crianças, sem o receio de errar, o desenvolvimento da leitura e oralidade, assim como o
desenvolvimento pelo prazer da leitura e escrita.
Palavras-chave: Alfabetização, Pedagogia Freinet, Método Natural.
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INTRODUÇÃO
A linguagem é o instrumento pelo qual o ser humano se comunica, tem acesso à informação,
expressa seu pensamento, articula ideias e produz cultura. E para tanto, faz-se necessário o domínio
de uma língua. Aprender uma língua significa conhecer e compreender os signos linguísticos e seus
significados e refletir sobre a natureza da comunicação, suas intenções nas diversas situações de
interação sociais que exigem modos diversos de expressão da linguagem.
Atualmente, discute-se sobre a falta de interesse dos alunos nas escolas brasileiras pela
leitura. Isso porque, grande parte não está contribuindo para a aproximação com o livro de forma
prazerosa e livre de qualquer cobrança, assim sendo, tornando-a cansativa e sem sentido
(MEIRELLES, 2010).
Há a preocupação em estimular a poesia na escola e oportunizar aos alunos o contato com o
gênero poético, pois este é “provedor de estímulo intelectual, formação cognitiva e estética do
aprendiz mirim, consequentemente, como provedor de prazer” (AMARILHA, 1997).
A poesia associada a diferentes formas de arte (desenho, pintura, música, dança e teatro)
contribui inegavelmente para uma aprendizagem significativa da língua materna e desperta o gosto
pela literatura, pois de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais/Artes (2001):
O conhecimento em arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão
do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que é possível
transformar continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada
momento, ser flexível. Isto quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis e a
flexibilidade é a condição fundamental para aprender. (p. 21)

Portanto, para que as atividades que envolvem linguagem oral e linguagem escrita, leitura e
produção de textos venham contribuir para um ensino-aprendizado eficiente e eficaz da Língua
Portuguesa e a da Literatura, faz-se necessária a elaboração de projetos de leitura e escrita, pois são
formas organizadas significativas e contextualizadas nas quais todos os envolvidos compartilham
um objetivo e buscam um produto final.
JUSTIFICATIVA
Este Projeto surgiu da necessidade de se trabalhar com poesias e músicas para que os alunos
do ensino fundamental possam compreender a importância do Poeta Patativa do Assaré em seus
versos, bem como as músicas de Luiz Gonzaga. Este projeto surgiu a partir dos Recitais trabalhados
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pelos acadêmicos da Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN) nos cursos de enfermagem e Nutrição
com o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura com proficiência na perspectiva de prepara-los
para a pesquisa e extensão.
O Objetivo é proporcionar aos alunos momentos de aprendizagem e construção de saberes;
pois a poesia possui, em muitos casos rimas e muito encantamento, o que facilita a alfabetização e
desperta o gosto pela leitura e envolvimento com as atividades propostas.
Busca-se também estimular a oralidade, a criatividade e a reflexão a respeito de fatos da
vida de cada aluno. E através desse contato estimular a escrita de poesias, recitais e atividades
pedagógicas que proporcionem conhecimento e descobertas acerca do gênero.
Adquirir conhecimentos e habilidades através dos textos de Patativa do Assaré e das
músicas de Luiz Gonzaga que contribuam na formação de atitudes e valores, desenvolvendo o pleno
exercício da cidadania ativa, utilizando a língua oral e escrita em diferentes tipos de textos e
contextos para expressar experiências, ideias e sentimentos bem como valorizar e resgatar as
memórias.
METODOLOGIA
O projeto recital de leitura foi desenvolvido pelas acadêmicas do curso de enfermagem da
Faculdade Juazeiro do Norte na cadeira de Português Instrumental, acompanhada pela professora,
realizado em 10 de fevereiro a 13 de junho de 2018.Na escola de Ensino Fundamental Heloísa
Sobreira.
A metodologia foi diversificada, sendo dividida em etapas.
A primeira etapa constou de uma visita a Escola de Ensino Fundamental Heloisa Sobreira
onde os primeiros contatos foram com a coordenadora pedagógica, a qual manifestou interesse em
participar do projeto.
A segunda etapa se deu em reunir as acadêmicas para iniciar o trabalho nas vistas as salas de
primeiro ano e falar do projeto, bem como esclarecendo sobre o que seria o projeto e como seria
desenvolvido.
A terceira etapa foi fazer a seleção dos alunos nas turmas de primeiro ano. Foram
selecionadas 30 crianças que já haviam iniciado o processo de leitura e que mesmo assim
apresentavam dificuldades. Ao tempo em que selecionávamos as crianças, as acadêmicas faziam a
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seleção dos textos a serem trabalhados durante o projeto e já fazendo a divisão dos textos
correspondentes ao número de acadêmicas e as crianças que seriam acompanhadas por elas. Tudo
isso acompanhado pela professora de Português Instrumental.
A quarta etapa foi à realização do projeto, onde as crianças recebiam os textos e as
acadêmicas iniciavam o projeto utilizando a técnica de leitura, a predição. Tudo isso acontecia na
biblioteca da escola, no contra turno, pois iniciamos no turno de origem e as crianças não queriam
mais assistir as outras aulas, só queriam o projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas vivências e observações dos resultados torna-se comum colocar a responsabilidade do
fracasso escolar nos alunos, sempre enfatizando a falta de interesse das crianças e dos pais, que
demonstram ausências e seu interesse pelos problemas emocionais de seus filhos, na tentativa de
retirar a responsabilidade da escola e dos educadores.
Para se ofertar um ensino significativo é essencial que partamos da alfabetização
compreendendo que não basta alfabetizar, é importante trabalhar o letramento como afirma Soares
(2006, p.20): “ o letramento é muito mais amplo do que a alfabetização [...] condição de interação
com diferentes gêneros e tipos de leitura e escrita, com diferentes funções envolvendo tais práticas”.
Compreende-se que o método a ser trabalhado na alfabetização os procedimentos devem ser
fundamentados em teorias e princípios para que sejam construídas asaprendizagens inicialmente
com a leitura e a escrita como afirma Soares (2016, p.16).
Partindo dessa compreensão, utilizando uma diversidade de textos, poemas e textos
musicais. As crianças demonstravam envolvimento e as acadêmicas se sentiram instigadas com as
atitudes de seus alunos.
O ponto culminante do projeto foi uma apresentação de um recital na rua em frente da
escola, onde pais e professores e toda a comunidade do entorno puderam assistir ao espetáculo.
O recital foi um trabalho desenvolvido que nos deu respostas acerca dos objetivos traçados.
Os contatos que as crianças tiveram com os textos, poemas e textos musicais, despertaram nelas o
prazer pela leitura, demonstrando os sentidos construídos a partir do prazer e da emoção ao subir no
palco.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados obtidos no projeto tanto por parte das acadêmicas como por parte das
crianças, em contato com a poesia na rotina escolar, de modo lúdico, foi possível contribuir para
despertar o prazer pela leitura no sentido de construir e reconstruir saberes e consequentemente efetivar
significativas aprendizagens.
Ficou evidenciado que as crianças que participaram do projeto do Recital, elas avançaram
significativamente para a aquisição da leitura e da escrita.
Por outro lado, as acadêmicas ficaram elegantemente satisfeitas em ter contribuído para o
desenvolvimento das crianças.
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Resumo
A linguagem é o instrumento pelo qual o ser humano se comunica, tem acesso à informação, expressa seu
pensamento, articula ideias e produz cultura. E para tanto, faz-se necessário o domínio de uma língua.
Aprender uma língua significa conhecer e compreender os signos linguísticos e seus significados e refletir
sobre a natureza da comunicação, suas intenções nas diversas situações de interação sociais que exigem
modos diversos de expressão da linguagem. Este projeto deseja proporcionar para os alunos momentos de
aprendizagem e construção de saberes; pois a poesia possui, em muitos casos rimas e muito encantamento,
o que facilita a alfabetização e desperta o gosto pela leitura e envolvimento com as atividades propostas.
Adquirir conhecimentos e habilidades através dos textos de Patativa do Assaré e das músicas de Luiz
Gonzaga que contribuam na formação de atitudes e valores, desenvolvendo o pleno exercício da cidadania
ativa, utilizando a língua oral e escrita em diferentes tipos de textos e contextos para expressar experiências,
ideias e sentimentos. A população juazeirense é composta especialmente de romeiros que vêm de outros
estados, especialmente do Nordeste, e aqui fixam moradia. Apenas cerca de 30% da população tem raízes
na cidade.
Palavras-chave: Leitura; Linguagem; Poesia; Música.
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INTRODUÇÃO
A inclusão da Educação Física Escolar, no Brasil, foi marcada por práticas pedagógicas
centrada no desenvolvimento do homem para atingir o mais alto grau de aperfeiçoamento físico,
práticas essencialmente esportivas, ou seja, práticas essas ligadas às abordagens militarista, médica
e esportivista que visavam apenas o desenvolvimento do aspecto físico sem a preocupação do
desenvolvimento integral do aluno.
A partir dos anos dos 80, com a criação de novas abordagens pedagógicas no campo da
Educação Física Escolar ligadas ao desenvolvimento integral do aluno, ou seja, aos aspectos
afetivo, cognitivo, motor e social e com a promulgação da Lei nº 9.394/96, a aula de Educação
Física passa ter por objetivo desenvolver o aluno, por meio do movimento corporal, favorecendo de
maneira relevante a estruturação do conhecimento corporal, das futuras aquisições e aprimoramento
cognitivo, vivência e controle das emoções, bem como, na construção e evolução dos princípios
norteadores que envolvem o convívio social (LE BOULCH, 1983; BRASIL, 1988).
Contudo, pesquisas apontam (PEREIRA, 2008; CUNHA, 2009; FORTES et. al., 2012;
WATANABE; BIM, 2012) que a prática pedagógica do professor de Educação Física está ainda
aquém do que estabelecido pela lei e pelas novas abordagens pedagógicas do campo da Educação
Física Escolar, o que contribui tanto para fragilização da disciplina Educação Física quanto no
impacto direto para o desenvolvimento do aluno.
Os resultados da pesquisa de Vasconcelos e Campos (2016) mostram que, os professores de
Educação Física caracterizam suas aulas pelo trabalho corporal por meio do movimento, do esporte
e da ludicidade objetivando alcançar o desenvolvimento global do aluno. Os elementos
apresentados em questão, segundo os professores entrevistados contribuem para o aprimoramento
dos aspectos do desenvolvimento psicomotor, ou seja, os aspectos afetivos, cognitivos, motores e
sociais. Contudo, não é possível identificar, de forma consistente, uma abordagem teórica que
embase o a prática pedagógica dos professores de Educação Física pesquisados.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para o presente estudo foi utilizado como base, a Teoria das Representações Sociais,
seguindo a linha da abordagem estrutural, no intuito de compreender e analisar os elementos de um
possível núcleo central e do sistema periférico de professores de Educação Física, acerca do
desenvolvimento psicomotor.
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De acordo com Abric (2003), a organização de uma representação social é um conjunto
organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes. Ela constitui um sistema
sócio-cognitivo particular, composto de dois subsistemas: um sistema central (ou núcleo central)
ligado às condições históricas, sociológicas e ideológicas, associadas aos valores e normas,
definindo os princípios fundamentais em torno dos quais se constituem as representações. O outro
sistema (periférico) que possui determinação mais individual e contextualizada associada às
características individuais e ao contexto imediato e contingente, nos quais os indivíduos estão
inseridos.
Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar e compreender a representação
social do desenvolvimento psicomotor por professor de Educação Física.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O grupo pesquisado foi composto por 103 professores de Educação Física, da Baixada
Fluminense, com no mínimo de três anos de experiência no magistério, atuantes em escolas
públicas e privadas, em turmas de segundo segmentos do ensino fundamental II.
Para a coleta de dados aplicou-se um questionário aberto aos professores de Educação
Física, com uma questão do tipo evocação que tem por finalidade introduzir uma palavra ou
expressão indutora (objeto representado) ao sujeito, onde o mesmo deve fazer uma associação livre
a partir dessa expressão. O participante deveria dar no mínimo três e no máximo oitos respostas
(ABRIC, 2003).
O tratamento dos dados coletados nas questões de livre evocação foi realizado por meio do
software EVOC (Vergès, 1992, 1994; Flament, 1981) que permite a identificação de hipóteses
estruturais, ou seja, permite levantar hipóteses sobre quais elementos são centrais e quais são
periféricos. Em seguida, pediu-se aos sujeitos que, de acordo com as palavras ou expressões
evocadas na questão anterior, selecionassem, dentre as suas respostas, em ordem de importância,
indo da mais importante para menos importante, quais seriam as duas mais importantes e justificálas. Este método tem como objetivo complementar a questão de evocação possibilitando que os
participantes justifiquem a sua escolha, aumentando as chances de análise por parte do pesquisador
das palavras ou expressões citadas enquanto sua frequência e ordem de aparecimento.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Serão apresentados na tabela 1, os resultados divididos por quadrantes de distribuição das
evocações

dos

professores

com

relação

ao

termo

indutor

“DESENVOLVIMENTO

PSICOMOTOR”, após a análise dos dados com o auxílio do Programa EVOC.
Tabela 1. Quadrantes de distribuição das evocações dos professores com relação ao termo indutor “desenvolvimento
psicomotor”, após a análise dos dados com o auxílio do Programa EVOC.
Frequência
>18

Ordem média de evocações
Inferior a 3,1

Superior a 3,1

65. Coordenação (2,646)

28. Equilíbrio (3,571)

38. Movimento (2,474)
33. Lateralidade (2,545)
32. Cognitivo (2,969)
19. Noção de Corpo (2,842)

<17

15. Atividades (2,933)

14. Agilidade (3,929)

13. Afeto (3,000)

10. Social (4,500)

13. Capacidades (2,692)

7. Noção espaço temporal (3,854)

11. Desenvolvimento (1,818)

7. Ritmo (3,857)

11. Noção de espacial (2,818)
9. Aprendizagem (2,889)
8. Motor (2,000)
6. Corpo (2,000)
6. Habilidades (2,833)

Em uma primeira aproximação da identificação da estrutura e organização da Representação
Social do “Desenvolvimento psicomotor”, temos a seguinte configuração: no quadrante superior
esquerdo estão localizados os elementos considerados como constituintes do que seria um possível
núcleo central da representação elaborada pelos professores de Educação Física: “coordenação”,
“movimento”, “lateralidade”, “cognitivo” e “noção de corpo”, o que indica uma representação cujo
núcleo central possivelmente está organizado em torno destes elementos. A presença destes
elementos aponta uma associação do desenvolvimento psicomotor aos elementos relacionados à
coordenação dos movimentos como meio de conhecimento e controle corporal.
Na primeira periferia, presente no segundo quadrante está à palavra “equilíbrio”. Segundo
Abric (2003), os elementos presentes neste quadrante estão próximos do núcleo central, por
apresentar maior média de evocação, neste caso, pode se dizer que, eles são relevantes para a
organização e estruturação do núcleo central.
No quadrante inferior esquerdo as palavras e expressões que se sobressaem são “atividade”,
“afeto”, ”capacidades”, ”desenvolvimento”, “noção espacial”, “aprendizagem”, “motor”, “corpo” e
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“habilidades” que são elementos também pertencentes ao sistema periférico, da chamada zona dos
elementos contrastantes e, portanto com baixa frequência e ordem média de aparecimento nas
primeiras posições. Os elementos que revelados neste quadrante apresentam uma forte relação com
os elementos do núcleo central.
Os resultados dos elementos mais evocados: “coordenação”, “movimento” e “lateralidade”
apontam uma associação da prática pedagógica do professor de Educação Física ligada à utilização
dos movimentos para o desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina, auxiliando na
estruturação da noção corporal, ou seja, conhecendo as partes que compõem seu corpo, e também,
no intuito de contribuir para outras aprendizagens, como a escrita.
ANÁLISE DA SELEÇÃO DAS PALAVRAS PRINCIPAIS
Posteriormente à análise dos resultados da etapa anterior, foi pedido ao professor nessa
questão, que selecionasse (dentre as suas respostas), em ordem de importância, quais são as duas
mais importantes e justificá-las. De acordo com os objetivos propostos pelo presente estudo, esta
questão nos proporcionará uma compreensão e análise das palavras ou expressões que os
professores de Educação Física consideram importantes na estruturação da sua prática pedagógica.
Na tabela 2 serão apresentados os resultados da seleção de palavras mais frequentes.
Tabela 2. Resultado da seleção de palavras mais frequentes
Palavra ou expressão mais frequente

Frequência de seleção

Coordenação

31

Movimento

20

Noção de corpo

12

Podemos observar na tabela acima, que as palavras ou termos mais frequentes são:
“coordenação”, “movimento” e “noção de corpo”. Estes elementos indicam que a aula de Educação
Física está norteada pela prática de movimentos corporais, que por meio deles, a coordenação
corporal pode ser desenvolvida e aprimorada, e também, esta última possui ligação com o
desenvolvimento da noção de corpo.
A partir das justificativas e dos elementos evocados pelos professores, podemos observar
que, o desenvolvimento psicomotor está relacionado ao desenvolvimento da coordenação motora
que, por meio do movimento, possibilita a criança conhecer melhor seu corpo, ter a percepção e o
controle de seus limites, bem como, contribui para exploração do ambiente. Esta visão, por parte
dos professores de Educação Física deixa evidente, uma forte relação do desenvolvimento com o
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1312

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

aspecto motor em detrimento a outros aspectos do desenvolvimento psicomotor, ou seja, os
aspectos afetivos e sociais.
Ao relacionarmos o presente estudo com de Pereira (2008) e Cunha (2009), percebemos que
os professores de Educação Física possuem uma representação diferente à da utilização do
movimento corporal apenas rendimento físico, gasto energético e seleção dos mais aptos. Também
podemos apontar que, tanto na pesquisa de Vasconcelos e Campos (2016) quanto na nossa, os
elementos e as justificativas apresentadas pelos professores, indicam a falta de consistência teórica
na compreensão do objeto desenvolvimento psicomotor na prática pedagógica dos sujeitos
pesquisados.
CONCLUSÕES
O presente estudo teve como objetivo principal compreender e analisar o conteúdo e a
estrutura da representação social do desenvolvimento psicomotor elaborada por professores de
Educação Física.
Pôde ser verificamos, no presente estudo que os professores pesquisados ainda possuem
uma visão genérica do desenvolvimento, enfatizando o aspecto motor como prioritário para o
desenvolvimento. De acordo com o discurso dos professores, o movimento seria a base para o
desenvolvimento psicomotor, contudo, o desenvolvimento psicomotor é a interação dos aspectos
afetivo, cognitivo, motor e social e não apenas do aspecto motor. O movimento (aspecto motor)
auxiliaria no desenvolvimento e no aprimoramento dos outros aspectos do desenvolvimento
psicomotor.
Ao apresentar uma visão genérica em relação ao desenvolvimento psicomotor da criança, o
professor de Educação Física introduz em sua prática pedagógica atividades sem ter o embasamento
teórico de como elas contribuem para o desenvolvimento integral do aluno. Isto nos leva a uma
interpretação no sentido que estas atividades ao serem desenvolvidas nas aulas de Educação Física
não possuem um objetivo claro para o desenvolvimento do aluno acarretando prejuízos de ordem
afetiva, cognitiva, motora e social ao longo da vida.
Um ponto a ser destacado é a falta de estudos sobre Educação Física Escolar,
Representações Sociais e o desenvolvimento, sendo importante novas investigações para contribuir
para o avanço deste campo.
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Portanto, podemos apontar uma lacuna na formação dos professores pesquisados em relação
à noção de desenvolvimento, mais precisamente do desenvolvimento psicomotor da criança e como
este professor pode contribui para a formação da criança.
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Resumo
A inclusão da Educação Física Escolar, no Brasil, foi marcada por práticas pedagógicas que visavam
apenas o desenvolvimento do aspecto físico sem a preocupação do desenvolvimento integral do aluno.
Contudo, após os anos 80, com as novas abordagens pedagógicas oriundas do campo das Ciências
Sociais e da Psicologia e com a promulgação pela Lei nº 9.394/96, a disciplina de Educação Física passa
a priorizar o desenvolvimento psicomotor do aluno. Entretanto, a partir de uma revisão bibliográfica,
pôde-se observar que, ainda existe por parte do professor falta de consistência teórica e práticas
pedagógicas alicerçadas ao desenvolvimento físico. O presente estudo teve como objetivo identificar e
conhecer as representações sociais do desenvolvimento psicomotor elaborado por professores de
Educação Física. O grupo pesquisado foi composto por 103 professores de Educação Física, atuantes
em escolas públicas, em turmas de segundo segmento do ensino fundamental II. Como instrumento,
foi utilizado um questionário contendo uma questão de livre evocação e o tratamento dos dados
coletados foi realizado por meio do software EVOC. Os resultados dos elementos mais evocados
foram “coordenação motora”, “movimento” e “lateralidade” como constituintes do que seria um
possível núcleo central. Esses elementos apontam uma associação da prática pedagógica do professor
de Educação Física ligada à utilização dos movimentos para o desenvolvimento da coordenação
motora, auxiliando na estruturação da noção corporal do aluno. Após, observamos nas justificativas
dos professores uma visão genérica acerca do desenvolvimento psicomotor, pois, pôde ser percebido
que não existe uma explicação clara e consistente da importância da aula de educação física para o
desenvolvimento dos aspectos afetivo, cognitivo e social do aluno. Neste sentido, podemos apontar
uma lacuna na formação dos professores pesquisados em relação à noção de desenvolvimento, mais
precisamente, a importância da aula de Educação física para o desenvolvimento psicomotor da criança.
Palavras-chave: Representações Sociais; Desenvolvimento Psicomotor; Educação Física Escolar.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o Museu X da Universidade U tem produzido diversos recursos didáticos
como estratégia de complementação de suas atividades de pesquisa com a extensão universitária,
visando principalmente uma interlocução com escolas. Compreendendo que recurso didático é
“todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser
aplicado pelo professor a seus alunos” (SOUZA, 2007, p. 111), estes materiais foram desenvolvidos
em diversos suportes como maquetes, textos, vídeos, jogos etc. Tendo como base a cultura grecoromana a partir de uma abordagem baseada em documentos materiais para além dos documentos
textuais, os conteúdos comunicados por esses dispositivos disseminam heranças culturais do
Mediterrâneo Antigo.
Estes materiais podem contribuir com o ensino de História nas escolas, no âmbito do Mundo
Antigo, uma vez que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao definir as “aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica” determina objetos de conhecimento designados sob os termos “povos antigos” e “mundo
antigo” (BRASIL, 2018, p. 7).
A fim de evitar a criação e produção de materiais didáticos distanciados da realidade da
educação básica, os laboratórios Y e Z têm se dedicado a sistematizar uma participação colaborativa
de escolas nos processos de pré-produção e produção de recursos didáticos.
Desse modo, esta pesquisa de recepção de tais materiais nos permite não somente investigar
uma recepção de dispositivos didáticos no ensino de História, mas inova ao possuir o diferencial de
ser capaz de examinar os possíveis efeitos de tais participações colaborativas na recepção. Afinal,
como afirma Lopes (1996, p. 43), “investigar a recepção exige pensar tanto o espaço da produção
como o tempo do consumo, ambos articulados pela cotidianidade (usos/consumo/práticas)”.
Os aprendizados decorrentes deste estudo influenciarão as próximas produções de materiais
educativos (nas linguagens audiovisual, visual e/ou escrita) realizadas por esses laboratórios.
Para isso, temos firmado a construção de parcerias colaborativas com escolas públicas e
privadas do Estado de São Paulo, localizadas principalmente na Região Metropolitana deste.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O projeto pressupõe a importância de que as pesquisas educacionais dialoguem e levem em
consideração o cotidiano escolar para não incorrer num problemático abstracionismo pedagógico,
como acautela Azanha (2011). Reflexão que encontra ressonância no que diz Freire (2016), ao
ressaltar que ensinar exige pesquisa e apreensão da realidade.
Ao encontro dessas ideias, este projeto considera como fundamental pautar-se numa
epistemologia da prática elaborada por Schon (1987), atentos para não cair em mero pragmatismo e
utilitarismo que desvaloriza a formação ou profissão da/o professor/a. O autor interpreta a ação
docente como momentos de construção de conhecimento. Com isso, chama-nos a atenção para a
“reflexão na prática”, ou seja, os saberes construídos na ação do ensinar.
Além disso, entendemos, ainda, que este projeto de divulgação e pesquisa de recepção é
desenvolvido numa perspectiva freireana pelo fato de considerar a importância da reflexão crítica
sobre a prática e a avaliação da prática, como sugere Freire (2016, 1994), bem como por pautar-se
no respeito aos saberes das/os educandas/os, afinal, a recepção investigada é em relação a esses
sujeitos.
Praticamos uma ação de extensão universitária tomando, porém, como referência o conceito
de “Comunicação” de Paulo Freire (1985), o que implica em considerar que
é necessário que, em primeiro lugar, a universidade tenha um olhar crítico sobre o que
vive, o que pensa e o que faz, para que num segundo momento, se abra a outras
realidades, oferecendo e buscando subsídios, num ato dialético em busca de um
redimensionamento de sua prática formativa, de seus currículos e de seu projeto
pedagógico. Isso significa agir "comunicavelmente". (MACHADO, 2004, p. 45)

Para a pesquisa de recepção estritamente, nos baseamos teórico-metodologicamente em
Lopes (1996, 2014) especialmente pela proposta de direcionar o foco não para os meios e sim para
o uso que as pessoas fazem das mídias (livros, vídeos etc.). Nesta abordagem, compreende-se que a
produção e a recepção não são operações estanques e isoladas em si mesmas. Pelo contrário,
pressupõe-se um importante processo de mediação que é estruturante na (re)configuração tanto os
fundamentos da produção quanto dos usos.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo tem se desenvolvido tanto enquanto pesquisa qualitativa como quantitativa, dada
a importância desta complementação metodológica como estratégia para atingir uma compreensão
mais ampla e completa dos fenômenos investigados (GRÁCIO; GARRUTTI, 2005).
Em decorrência da concepção dialógica do projeto, os trabalhos começam com o contato,
construção de um relacionamento e consolidação de parcerias colaborativas com as escolas. Por ser
concebido também sob um compromisso com a ideia de reflexão sobre a prática, uma etapa
importante desta pesquisa é a obtenção de dados, que tem sido realizada por meio da realização de
entrevistas e conversas informais com estudantes e agentes escolares, bem como via observação
direta e, especialmente, utilizando-se da aplicação de questionários. Foram adotados dois tipos de
questionários: não estruturado e estruturado não disfarçado, ou seja, constituídos por perguntas
abertas e por perguntas fechadas, respectivamente (CARNEVALLI; MIGUEL, 2001; LIMA, 2016).
Por não contar com aporte financeiro e possuir recursos humanos limitados, o projeto tem se
desenvolvido de forma vertical, ou seja, uma quantidade de escolas envolvidas limitada a algumas
unidades, porém, com uma abordagem profunda, obtida por um trabalho de médio prazo (pelo
menos dois anos). Ainda assim, a investigação tem envolvido centenas de estudantes
(principalmente de Ensino Médio), dezenas de professoras/es e algumas secretarias de educação.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES
O projeto encontra-se em andamento, nas etapas de coleta, tratamento e análise dos milhares
de dados já coletados, situação na qual já pudemos notar que será necessária uma análise e
teorização sob uma perspectiva tanto pedagógica quanto sociológica, devido a apresentar conteúdos
relacionados tanto à aprendizagem quanto ao papel social da Universidade.
Os resultados desta pesquisa têm apontado para diversas questões interessantes no campo da
Educação, Comunicação e Tecnologia. No entanto, nos limitaremos aqui a apresentar apenas alguns
pontos observados ao longo deste processo até o momento:
i) notamos que é um exercício desafiador de comunicação descobrir quais escolas utilizam
os recursos didáticos produzidos pelo Museu X. Para contornar isso, o projeto trabalha numa linha
de divulgação dos materiais junto às escolas convidando-as a utilizarem tais recursos em suas aulas;
quando isso ocorre desenvolvemos em conjunto um trabalho de pesquisa desta recepção;
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ii) os dados têm sugerido que o envolvimento colaborativo de escolas nas etapas de
produção de recursos didáticos diferencia/influencia de forma complexa a respectiva recepção
deste. Um indício promissor que nos exigirá análise e teorização numa abordagem didática e
também sociológica profunda para compreender melhor esse fenômeno;
iii) considerando que esta pesquisa de recepção situa-se no espaço e no tempo do atual
contexto sócio-político brasileiro (tempos de pós-verdade, fake news, ataques à Educação e à
Ciência) e indo além de sua dimensão didática estritamente, o desenvolvimento deste trabalho tem
mostrado que a parceria universidade-escola é, em si, um ato político cuja dimensão de seu impacto
não é desprezível e reforça o papel social da Universidade. Temos notado o quanto a inserção da
Universidade (material e simbolicamente) no cotidiano escolar é promissora pedagógica, ética e
politicamente, uma vez que notadamente contribui no complexo processo de construção da
autoridade docente - ainda que não se limite apenas a este efeito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concordando com Freire (2016, p. 40) ao afirmar que “é pensando criticamente a prática de
hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”, apesar de termos ainda muito trabalho a
ser feito, neste processo os aprendizados não foram poucos.
Em síntese, notamos que o relacionamento universidade-escola demanda um esforço
comunicativo tanto num sentido técnico prático quanto ideológico, mas com resultados muito
promissores científica e politicamente para ambas instituições. Esta experiência tem nos mostrado
que a parceria universidade-escola é um trabalho relacional que pode ser beneficiado quando
mediado por dispositivos didáticos produzidos de forma colaborativa e que o conhecimento
construído em conjunto com as escolas pode levar a Universidade refletir sobre o que tem
produzido e como pode melhorar suas práticas de divulgação científica.

Nota de fim
______________________________________________________________________

Projeto coordenado pela Prof.ª Dr.ª X e pelo Prof. Dr. Y e subsidiado pela Pró-Reitoria de Graduação da
Universidade X, por meio do Programa Z.
[1]
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Resumo
Apresentamos aqui um projeto de parceria entre o Museu X e escolas públicas do Estado de São Paulo, que
consiste em realizar divulgação e pesquisa de recepção dos produtos didáticos produzidos pelos laboratórios Y e
Z e do grupo de pesquisa W quando do uso por parte dos/as educandos/as. É uma pesquisa quali-quantitativa
que toma como fundamento teórico a concepção de professores reflexivos de Donald Schön. Alinha-se ainda às
ideias de Paulo Freire, uma vez que se propõe dialógica na relação junto às escolas. Apesar de tratar-se de uma
atividade de pesquisa e extensão universitária, o trabalho é metodologicamente desenvolvido considerando a
crítica de Paulo Freire elaborada sob o antagonismo dos conceitos de “comunicação” e “extensão”, optando
pelo primeiro conceito dada a proposta dialógica pretendida. Apesar de estar ainda em andamento, a partir dos
resultados obtidos até o momento já constatamos que: i) diversos recursos produzidos no Museu têm sido
utilizados de maneira proveitosa na prática escolar das escolas pesquisadas; ii) ao investigar a recepção de
recursos didáticos em escolas que participaram colaborativamente de suas respectivas produções, os dados
coletados têm proporcionado promissores aprendizados pedagógicos e sociológicos que deverão contribuir para
a compreensão dos complexos efeitos deste trabalho colaborativo; iii) para além do seu potencial pedagógico
estritamente, conscientes de que toda prática educativa implica num inevitável posicionamento político, notamos
que em tempos de pós-verdade, fake news e ataques à ciência, a presença de representantes da Universidade
dentro do espaço escolar é, em si, um ato de apoio às/aos educadoras/es na luta contra ataques à Educação e à
Ciência.
Palavras-chave: Parceria Universidade-Escola; Pesquisa de Recepção; Recursos Didáticos; Ensino de História;
Mundo Antigo.
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ANÁLISE DA MODELAGEM APLICADA A
METODOLOGIA DE ENSINO DA FÍSICA
Reginne Michelli Silva Iocca – UNEMAT

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente estudo está focado na investigação e análise do que está sendo desenvolvido
quanto a Modelagem aplicada ao Ensino de Física, nas diversas modalidades de Ensino. Com o
objetivo de realizar um levantamento sobre projetos e pesquisas relacionado ao uso da modelagem
no ensino da Física nos diversos níveis de escolaridade, verificar os conteúdos por estes abordados,
bem como o método em que a modelagem fora aplicada nesses trabalhos e, após o levantamento e
análise de dados, apresentar possíveis temáticas da Física em que a modelagem pode ser utilizada
como recurso didático diferenciado, o presente trabalho foi estruturado em três partes.
O referencial teórico, que conceitua a interdisciplinaridade, abordando a concepção da
prática docente e, de forma sucinta, a modelagem como estímulo no ambiente de aprendizagem.
Por seguinte, com base na metodologia de “estado da arte”, após pesquisa e filtragem dos artigos
por periódicos Qualis de educação, são realizadas análises quanto ao tema abordado por estes,
público alvo bem como temáticas discutidas e estrutura da modelagem aplicada. No fechamento, a
visão geral da pesquisa realizada, bem como as contribuições da mesma, não somente para o ensino
de física, mas para a formação dos futuros professores da área.
SEÇÕES DO TRABALHO
Referencial Teórico
Construção de Conceitos na Prática Docente.
Incorporar novos conceitos ou análises, sobre um referencial teórico, na execução de uma
atividade, torna a prática em sala de aula mais agradável e, referindo-se ao processo de ensino e
aprendizagem, amplia o conhecimento adquirido, de modo interdisciplinar, este se faz mais
significativo. Nessa perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, corrobora um
engajamento com a educação num contexto amplo, visando superar a fragmentação do
conhecimento, que está associada a abordagem disciplinar com que se trabalha os conteúdos,
distanciada da realidade do aluno, fundamental para facilitar a compreensão do que é exposto, bem
como oportunizar a centralidade, no processo ensino aprendizagem, para o aluno. (BNCC, 2017,
p.15)
É necessário um novo olhar para as tendências e recursos metodológicos voltados ao
aprimoramento da prática docente, favorecendo a aprendizagem dos alunos. A Modelagem prevê
possibilidades de exibir os conteúdos de modo mais atrativo, permitindo ao aluno desenvolver um
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raciocínio lógico e reflexivo, com olhar crítico quanto a formular e resolver problemas diversos.
Através de interpretações e discussões de temas teóricos, relacionados a situações práticas de seu
cotidiano, o ensino-aprendizado torna-se mais amplo e proveitoso.
Conceituando a Interdisciplinaridade
Interdisciplinaridade pode ser descrita como uma ação mútua que visa proporcionar
excelência de resultados de uma determinada prática, entre áreas com mesmo pensamento
específico, assim a interdisciplinaridade cria vínculos entre diferentes áreas do conhecimento,
facilitando a percepção dos eventos cotidianas, buscando soluções de forma complexa.
FAZENDA (2013, p.101), coloca que “muito mais que destruir barreiras que existem entre
uma e outra, a interdisciplinaridade propõe sua superação [...]. Ação que depende, antes de tudo, da
atitude das pessoas”. Entretanto é comum projetos multidisciplinares serem considerados
interdisciplinares, fato que ocorre devido ao desconhecimento dos professores, da teoria e a também
centrada em uma visão de senso comum. (FAZENDA, 2013, p.105).
É valido reforçar a importância do professor quanto a aplicação de novos recursos em
atividades integradas, não só para o ensino em sala, mas em sua formação continuada, isto lhes dará
domínio sobre o ensino, permitindo o desenvolvimento de uma prática pedagógica, diversificada,
coerente e atrativa.
A Modelagem na Fomentação do Ambiente de Aprendizagem
Para aplicação da modelagem no ensino, é preciso compreender sua essência, na busca de
definições sobre sua concepção, para GRANGER (1969) a definição de modelo, é como uma
gravura gerada em nosso consciente quando, intelectualmente, se busca entender e exteriorizar uma
sensação ou pensamento associado a algo familiar, promovendo suposições.
A modelagem é um recurso inovador quanto a abordagem da problemática em sala, eleva a
visão de modo comparativo a um problema cotidiano do aluno, permitindo a este uma solução
crítica de melhor compreensão, conforme BASSANEZI (1999), “a modelagem aplicada ao ensino
pode ser um caminho para despertar maior interesse, ampliar o conhecimento do aluno e auxiliar na
estruturação de sua maneira de pensar e agir”.
METODOLOGIA
O presente estudo está focado na investigação e análise do que está sendo desenvolvido
quanto a Modelagem aplicada ao Ensino de Física, nas diversas modalidades de Ensino.
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A pesquisa se desenvolveu pela análise do banco de dados composto por 2963 periódicos
Qualis na área de ensino, cuja fonte de referência para levantamento dos dados foi a plataforma
Sucupira, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES, acessado nos
meses de junho e julho de 2019. Almejando maior organização dos dados, devido ao acesso aos
artigos que nem sempre estão disponíveis em texto completo, a seleção do material de pesquisa,
fora dividido em quatro etapas.
Inicialmente refinando a pesquisa para periódicos que possuem acervo online, no segundo
momento, reduziu-se aos que apresentaram artigos pela busca direcionada do descritor modelagem,
em seguida foram avaliados os títulos dos artigos relacionados ao conteúdo de física e por fim, a
lista de artigo foi verificada pelo resumo, se realmente refere-se ao ensino de Física.
Neste trabalho, na busca e análise dos periódicos, optou-se por verificar individualmente
cada uma das edições on-line dos periódicos disponíveis, verificando os títulos, validando-os pelo
resumo de cada artigo, visando expandir a área de abrangência da pesquisa, bem como legitimá-la.
Embora este processo tenha demandado maior tempo e desgaste físico, foi fundamental para
ampliar a confiabilidade da pesquisa, considerando que muitas publicações não são exibidas em
toda plataforma de busca, por mais eficaz que ela seja, muitas publicações não permitem o acesso
do resumo ou palavra chave em sites dispares a sua publicação.
RESULTADOS
Mapa Conceitual da Concepção da Modelagem
Objetivando compreender melhor o processo da modelagem, foi estruturado o Mapa
Conceitual, onde apresenta o processo estruturado de modo aberto, para sua utilização como recurso
metodológico de ensino em todos os níveis de aprendizagem, como ele se molda no ensino e quais
suas principais vertentes (Figura 1)
Definiu-se 3 conceitos principais para elaboração do Mapa Conceitual: primeiro a proposta
da modelagem, apoiadas em pesquisas do tipo exploratória, embasada em livros, artigos e
monografias publicados, foram elaborados modelos com resultados de cunho teórico visando
minimizar possíveis erros no processo.
O segundo ponto é a essência da modelagem, sua investigação na criação de
questionamentos sobre a realidade, com base em conhecimentos científicos adquiridos de modo
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conceitual e experimental, diretamente relacionados, que confirmam os resultados práticos com os
modelos teóricos.
O último ponto delimita as necessidades para a aplicação da modelagem que, argumentando
quanto a insuficiência dos modelos tradicionalmente utilizados, demanda o uso de modelos
tradicionais que especifiquem os conteúdos e requisitos chaves para envolver e preservar as
interações de conteúdo, aluno e professor.
Classificação dos Artigos pelo Currículo
A filtragem inicial dos periódicos, classificou os artigos quanto ao grau de instrução dos
envolvidos, 29 trabalhos apresentaram resultados condizentes ao foco deste estudo, gerando um
total de 65 artigos, aceitos e publicados no período de 2001 a 2019, que foram classificados, de
acordo com o público para o qual a pesquisa fora direcionada, em 5 grupos de ensino. (Tabela 1)
Por apresentar maior número de artigos, o Ensino Superior foi subdividido entre distintas
modalidades. (Tabela 2)
Divisão dos Artigos por Tema Abordado
Definiu-se 15 temas sob os quais os experimentos e/ou análises dos artigos foram
contextualizados, verifica-se que a temática com mais incidência de abordagem foi dos Conceitos
Físicos gerais (Gráfico 1).
Análise de Recursos de Modelagem e aplicação.
O agrupamento dos artigos pela aplicação em cada uma das modalidades do recurso de
modelagem utilizado. Subdividindo os artigos pela forma em que o método foi aplicado, verifica-se
a concentração dos estudos e pesquisas em primeiro lugar nas abordagens didáticas, e em segundo
nas atividades experimentais. (Tabela 2)
CONCLUSÕES
A prática da modelagem no ensino ocorre com maior frequência no ensino Superior, porém,
se o método didático desenvolvido na base do aluno, ensino médio regular ou técnico, deixa a
desejar, torna-se questionável a qualidade quanto a aprendizagem dos alunos no ensino superior, se
esta limita-se ao conteúdo abordado ou é expandida aos demais conteúdos interligados a disciplina
em que a prática fora aplicada.
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A pesquisa também apontou a um grupo específico de temas abordados no ensino da Física
com uso da modelagem, gerando novos questionamentos sobre a escolha dos temas trabalhados e
quanto as possibilidades de abordagem existem, ainda inexploradas.
Muito ainda deve ser explorado quanto ao desenvolvimento de sequencias didáticas
aplicando os recursos da modelagem, assim, para continuidade do estudo o levantamento realizado
neste servirá de base para o desenvolvimento de projetos futuros, com foco de identificar novas
problemáticas do ensino da Física e propor soluções utilizando a modelagem como recurso
metodológico.
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ANEXOS
Figura SEQ Figura \* ARABIC 1 - Mapa conceitual da concepção da Modelagem
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Tabela 1. Classificação dos artigos pelo currículo.
ORDEM

GRUPO DIRECIONADO

N. DE ARTIGOS

1

FUNDAMENTAL

7

2

MÉDIO REGULAR

17

3

TÉCNICO INTEGRADO

2

4

SUPERIOR E PÓS

28

5

EJA

3

X

: 2 GRUPOS ou +

8

Total:

65

Tabela 2. Divisão por modalidade dos Artigos do Currículo de Nível Superior.
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR

Nº DE ARTIGO

GRADUAÇÃO

22

ESPECIALIZAÇÃO

2

MESTRADO

2

EAD

2

TOTAL

28

Gráfico 1. Divisão dos artigos pelos temas abordados.
Figura SEQ Figura \* ARABIC 2 Distribuição de artigos por
aplicação em cada recurso de modelagem
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Resumo
O presente trabalho analisa as publicações de todos os Qualis-periódicos da área de ensino, abrangendo
a temática – Modelagem no ensino da Física, listados pela plataforma Sucupira do quadriênio 20132016. Visando conhecer e retratar como e quais as modalidades da modelagem se aplica a metodologia
e a prática de ensino dos conteúdos de física, verificando as temáticas abordadas nos mesmos, para os
níveis de ensino, fundamental, médio, técnico e superior e o período em que os textos foram
publicados. A metodologia aplicada ao estudo foi de cunho qualitativo do tipo estado da arte. As
análises apontam para um número discreto de trabalhos relacionados a área de interesse, destaque para
o Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos (EJA), a necessidade de investimento na formação
continuada dos educadores, a aplicação real dos métodos de modelagem no ensino e não seu uso
concentrado em aulas experimentais desestruturadas ou na análise de dados pós experimentos. As
análises, demonstram uma abertura para pesquisa e desenvolvimento de estudos com novas
possibilidades do uso da modelagem no ensino-aprendizado dos conteúdos de Física na perspectiva
interdisciplinar, sendo a modelagem compreendida de diversas formas pela sua inserção nas áreas em
que é utilizada, seu uso pode ser uma tentativa de transcrever situações cotidianas para um modelo de
linguagem matemática mais formal que, através de prática metodológicas diferenciadas, propicia
ferramentas para prática interdisciplinar do professor, novas possibilidades para o ensino aprendizado,
aprimorando o desenvolvimento cognitivo, pensamento crítico, compreensão e assimilação de
conteúdo pelo aluno.
Palavras-chave: Ambiente de aprendizagem; Interdisciplinaridade; Metodologia diferenciada.
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ATIVIDADES ORGANIZADORAS DE ENSINO:
INTERVENÇÃO À LUZ DA TEORIA HISTÓRICOCULTURAL DA ATIVIDADE PARA PROMOVER A
APRENDIZAGEM DA LEITURA
Marion Rodrigues Dariz – UFPel

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
As concepções que explicam os processos de ensino e de aprendizagem são inúmeras. Há de
se compreender, pois, como esses processos ocorrem. Deve-se observar como se processa essa
relação de ensino e de aprendizagem, assim como se há de buscar estratégias para que essa
aprendizagem ocorra. O trabalho a ser descrito constitui-se em uma dessas estratégias. Trata-se de
uma intervenção cujo objetivo é promover a prática de multiletramento (KLEIMAN, 2010; ROJO
2012, 2013) em turmas de 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental. Para tanto, buscou-se suporte
teórico nas concepções da Perspectiva Histórico-Cultural da Atividade, a qual defende que a
aprendizagem ocorre por meio da interação social. O autor confere destaque ao papel da interação
social no desenvolvimento do ser humano e vai além, defendendo, dentro do processo de
aprendizagem, a mediação como ponto principal a qual acontece por meio da linguagem – signo
mediador por excelência, e de instrumentos. Para Vygotsky (2009), tal conceito refere-se ao
importante papel que as outras pessoas têm na vida dos aprendizes. É uma forma de interação entre
o sujeito que aprende e o sujeito que ensina.
ATIVIDADE ORGANIZADORA DE ENSINO: O PERCURSO METODOLÓGICO TRILHADO
De caráter qualitativo, o trabalho se caracteriza como uma pesquisa intervencionista que vai
auxiliar o pesquisador a resolver uma situação-problema: resistência à leitura de textos de referência
da nossa literatura. Essa intervenção foi dividida em dois momentos distintos: a intervenção
propriamente dita (descrição) e a avaliação desta intervenção. (DAMIANI, 2012 e DAMIANI et al,
2014).
Assim, com base nas ideias de Damiani, passa-se a apresentar o método da intervenção,
descrevendo as etapas da intervenção pedagógica a qual se constituiu de Atividades Organizadoras
de Ensino.
DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO
A intervenção

é constituída por diferentes atividades

denominadas

Atividades

Organizadoras de Ensino, tendo por base a leitura de narrativas curtas de referência da nossa
literatura (contos). Todas essas atividades consistem na produção de diferentes gêneros textuais.
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Para a execução do trabalho, dividem-se os estudantes em grupos de, no máximo, 4 (quatro)
componentes e sorteia-se um conto para cada grupo. Distribui-se um texto de referência de autores
da nossa literatura para a leitura e propõe-se o estudo pormenorizado do período histórico e literário
do qual esses autores fazem parte. Sob mediação da professora, o grupo pesquisa e prepara material
para apresentação em um seminário marcado antecipadamente, tendo por finalidade o
desenvolvimento cognitivo de todos e a aprendizagem conjunta. Para esse seminário, exige-se dos
grupos o uso de qualquer software para a criação das apresentações dos trabalhos, sejam estas em
forma de slides ou vídeos.
Após esse seminário, as leituras continuam, pois é, a partir daí, que os discentes vão se
preparar para as próximas fases do trabalho. Há, assim, estudo e produções de diversos gêneros
textuais, quais sejam: a produção da resenha crítica, produção de book trailers, produção da
releitura do conto, transformando-o em história em quadrinhos, produção de uma poesia de cordel,
confecção/elaboração de uma revista digital, produção do cartaz de divulgação e, finalmente,
produção do roteiro e do vídeo (curta-metragem). Por questões de espaço, neste artigo, não serão
descritas todas as atividades. Focar-se-á na descrição e breve análise dos trabalhos de HQ e dos
curtas.
Para o estudo das Histórias em Quadrinhos (HQ), são utilizadas estratégias de estudo nas
quais os alunos leem, discutem inúmeras HQ, estudam elementos característicos do gênero como:
estruturas, elementos constitutivos (personagens, tempo, espaço), recursos linguísticos, abordagens
comportamentais, elementos específicos, como uso de diferentes balões, legendas, onomatopeias.
Após o estudo desse gênero, os alunos são orientados a produzir suas traduções intersemióticas – a
produção de uma HQ em um software educativo gratuito, apresentado antecipadamente, com base
na obra lida, ficando a criatividade na criação de responsabilidade de cada grupo.
Além de ser um importante gênero textual, é importante salientar que, neste contexto, as HQ
podem ser aproveitadas como uma espécie de storyboards para os curtas, ou seja, servirem de base
para uma outra obra de entretenimento que conta uma história: os filmes. (FURINI E
TIETZMANN, 2012). Segundo Togni (2008),
[...] storyboard é o roteiro desenhado em quadros, semelhante aos quadrinhos, porém
não possuem balões de fala. Traduzindo, "story" significa história e "board" que pode
ser quadro, tábua, placa. Esta tradução justifica-se pelo fato de os artistas/diretores de
cinema esboçarem o roteiro e os fixarem em uma placa com tachinhas.
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A produção dos cartazes de divulgação do vídeo e a produção do vídeo propriamente dito
acontecem paralelamente e constitui-se a última etapa das atividades. É dado o momento de colocar
as ideias em prática. Talvez a máxima “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça" do cineasta
Glauber Rocha, um dos diretores brasileiros mais aclamados de todos os tempos, encaixe-se
perfeitamente aqui.
Anterior à produção do vídeo, os alunos, com ensinamentos em um pequeno workshop
ministrado por um estudante do curso de cinema ou, na falta deste, com orientações da professora,
preparam seus roteiros, escolhem cenário, figurino, distribuem as falas entre os personagens,
ensaiam inúmeras vezes, e partem para a gravação do vídeo. Este vídeo é gravado com câmeras
digitais simples, não profissionais, e/ou com celulares. Inicia-se, então, o ponto culminante do
trabalho e, talvez, o mais esperado: o momento da gravação dos curtas (vídeos com duração de
aproximadamente 10 min.), com base no conto lido, estudado, trabalhado das mais diversas formas.
Todas as produções artísticas são realizadas na íntegra pelos educandos – desde produção, direção
até atuação e são apresentadas em momento destinado a tal.
AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO
Feita a descrição do método da pesquisa, passa-se à avaliação do processo de intervenção.
Os dados para a avaliação da intervenção foram coletados, principalmente, por meio dos seguintes
instrumentos: a) observação (as observações foram realizadas por uma das professoraspesquisadoras e registradas em um caderno de campo durante todo o processo da intervenção; b)
análise das atividades produzidas (esta ferramenta metodológica é utilizada com o objetivo de
investigar as aprendizagens dos estudantes e analisar, com base na Semiótica Discursiva , os efeitos
de sentido que emergem a partir da leitura do conto); e c) registros/relatos escritos pelos alunos
(coletados ao final de cada unidade sobre o desenvolvimento do trabalho, apontando impressões,
sentimentos e dificuldades sobre ele e sobre suas aprendizagens). Os dados coletados por meio
desses instrumentos formam a massa de dados que será analisada posteriormente.
Tendo em vista que a análise está em processo de construção, serão apresentadas breves
reflexões no que tange à produção de sentido que emergiu a partir das produções dos alunos. As
primeiras observações apontam para o sucesso da proposta de Atividade Organizadora de Ensino. É
possível perceber, por meio dos trabalhos, das apresentações e dos questionamentos realizados pela
professora-pesquisadora, que houve aprendizagens por parte dos estudantes no que tange à leitura e
à escrita.
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BREVES REFLEXÕES ACERCA ATIVIDADES “CURTAS-METRAGENS E HISTÓRIAS EM
QUADRINHOS” PRODUZIDAS PELOS ESTUDANTES À LUZ DA SEMIÓTICA
DISCURSIVA
Grandes são as dificuldades de leitura e escrita percebidas pela professora-pesquisadora nas
séries finais do Ensino Fundamental. Dentro das AOE, uma das propostas feita aos alunos consiste
em “trazer uma história do papel para as telas”, com a utilização da tecnologia, por entendermos
que “ao utilizarem-se das linguagens verbal, visual e sonora terão um “percurso diferente” de
incentivo à leitura. Não queremos com isso dizer que os textos verbais não sejam capazes de
desempenhar essa função leitora, mas como afirma Marroni (2013) essas manifestações
[sincréticas] possuem um fazer persuasivo. Segundo a autora:
essas manifestações articulam diferentes tipos de linguagens, possibilitando uma
estrutura complexa de significação. Isto não quer dizer que os textos que articulam um
único tipo de linguagem sejam menos complexos. Todo texto, cada um com sua
especificidade, é portador de uma significação e todos têm algo a dizer, expressando
ideias que lhe são peculiares. O uso de diferentes tipos de linguagens é um artifício a
mais, que tem, dentre outras funções, um alto grau de persuasão para o destinatário do
texto. (MARRONI, 2013, p.343)

Procurando incentivar nossos alunos de forma a lhes produzir sentido, propusemos, como
mencionado, a tradução intersemiótica utilizando, para tal, os recursos tecnológicos de que os
alunos dispõem. Essa tradução, definida como tradução de um determinado sistema de signos para
outro sistema semiótico, tem sido estudada por muitos autores contemporâneos como Nelson
Goodman, Michael Benton, Mario Praz, Júlio Plaza, Solange Oliveira e outros. De posse desses
“curtas”, analisaremos, nessas produções, os efeitos de sentido despertados por meio da articulação
das diferentes linguagens.
Na análise empreendida a essas produções, partiremos de um tema, procurando imagens que
lhes deem cobertura figurativa. Focaremos, pois, no nível da concretização/ figurativização dos
temas. Na proposta de produção dos curtas, cada grupo, então, concretiza a linguagem verbal do seu
jeito, fazendo uso da liberdade proporcionada pela professora para recriar, fazer a releitura
audiovisual do texto literário em prosa. Percebe-se, então, que essa tradução intersemiótica
(produção/adaptação de obra literária, “transpor a história do papel para a tela”) resulta em produtos
diferentes do texto original.
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A análise será feita mediante as imagens apresentadas e retiradas dos curtas-metragens
produzidos pelos alunos. Tais traduções intersemióticas constituem-se artefatos privilegiados de
uma análise.
Nessa produção audiovisual, nas cenas produzidas, e não apenas no texto lido, o enunciador
dispõe de muitos recursos, além do texto escrito, para persuadir o enunciatário, como a organização
do cenário, a iluminação, o som, o figurino e a atuação das personagens. Os elementos são
colocados de forma a criar efeitos de realidade, procurando estabelecer um contrato de veridicção,
ao enunciatário do texto. Esse contrato recebe esta denominação por ser estabelecido com base na
confiança e crença; que estatui sobre o parecer-verdadeiro.
A produção de histórias em quadrinhos (HQ), ou seja, a tradução intersemiótica a partir de
uma narrativa ou de uma biografia em prosa trata-se de mostrar como se deu a tradução do texto em
prosa para a história em quadrinhos, ver como essa história foi elaborada e quais os efeitos de
sentido que tal elaboração proporcionou.
A análise desse gênero textual refere-se ao conteúdo de alguns balões e quadrinhos do texto
produzido. Procura-se selecionar os quadrinhos consoante as peculiaridades do que é proposto pela
Semiótica de Greimas, na qual se analisam, na visualidade, topologia, cores, formas e de como
esses elementos estão associados ao plano do conteúdo.
Alguns elementos assinalam as relações semissimbólicas entre imagem e texto. O
semissimbolismo é quando ocorre uma correlação/articulação entre dos dois planos (conteúdo e
expressão), possibilitando uma nova leitura do mundo, ao associar diretamente relações de cor, de
forma (plano de expressão) com relações de sentido (plano de conteúdo), contribuindo, desse modo,
para tornar o aluno um leitor proficiente de textos/imagens.
Apesar de, muitas vezes, fazermos uma separação entre as palavras e as imagens, nas HQ,
imagem e palavra se juntam para compor um gênero mesclado, constituindo-se um importante
instrumento para os alunos, no sentido da conexão da expressão com o conteúdo. Assim, deve-se
aproveitar esse gênero para fazer com que o aluno perceba que as imagens, os aspectos visuais mais
os elementos verbais formam uma unidade de sentido e possibilitam, com interdependência, as
apreensões de sentido.
A partir das análises realizadas sobre o conteúdo temático das HQ por meio das figuras
encontradas no texto, pensa-se em um direcionamento à prática pedagógica e o trabalho com o
objeto analisado em sala de aula. Com a importante tarefa de uma leitura interligada à conexão do
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plano de expressão com o plano de conteúdo, ou seja, a relação das figuras que levam ao tema cujos
aspectos apontam para uma unidade de sentido, em correspondência com os elementos visuais
presentes nas imagens. Além da comunicação verbal, nas HQ, é encontrada também a comunicação
visual, já que são (as HQ) formadas de textos e imagens.
CONCLUSÕES
Embora o interesse inicial da professora-pesquisadora em desenvolver esse trabalho fosse o
estímulo à leitura, como pesquisadora cabe destacar que, durante o desenvolvimento do estudo,
surgiram outros pontos importantes que merecem ser elencados aqui, quais sejam: a colaboração na
aprendizagem; o controle dos estudantes no desenvolvimento do trabalho de planejamento,
execução e avaliação; e maior controle na escrita e na oralidade: os aprendentes apresentaram
maior “qualidade” nos textos escritos e falados.
Destaca-se, assim, a importância dessa materialidade nos processos de ensino e
aprendizagem, constituindo-se uma forma de transformar o ensino tradicional da Língua
Portuguesa. Para Marcuschi (2008, p. 62), “a escola não pode passar à margem de [novos gêneros]
sob pena de não estar situada na nova realidade dos usos linguísticos”.
A intervenção adotada evidenciou uma renovação do contexto escolar. Surge como uma
possibilidade de apropriação e internalização do conhecimento, com o intuito de chamar a atenção
de que a “educação formal” é necessária, todavia, com o advento das tecnologias, tornam-se
indispensáveis outros mecanismos nesse processo educativo. Tem-se que acreditar em uma
mudança na escola contemporânea, investindo em uma juventude criadora de conhecimento. A
escola deve ser um corpo vivo (MOSÉ, 2013).
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Resumo
Esta pesquisa constitui-se uma intervenção pedagógica, cujo objetivo foi planejar Atividades Organizadoras
de Ensino, implementá-las e avaliar os impactos de sua utilização para o incentivo à leitura de textos
literários de referência, com alunos das séries finais (8ª série/9º ano) do Ensino Fundamental de uma escola
pública da cidade de Pelotas. A intervenção implementada procurou auxiliar a professora-pesquisadora a
resolver uma situação-problema e foi dividida em dois momentos distintos: a intervenção propriamente dita
(descrição) e a avaliação desta intervenção. Toda a intervenção foi planejada com base na Teoria HistóricoCultural da Atividade, e a avaliação foi por meio de um procedimento qualitativo (BAUER & GASKELL,
2002). Para a análise dessa intervenção foram utilizados dados colhidos a partir de registros escritos pelos
alunos, a partir da observação da professora, assim como entrevistas e grupos focais, com os alunos
participantes do trabalho, mais as produções dos aprendentes. Todos esses achados formam uma massa de
dados que está sendo analisada por meio dos procedimentos da Análise Textual Discursiva (MORAES,
2003): um misto de análise de conteúdo e análise de discurso e por meio da Semiótica Discursiva de
Greimas. Embora o interesse inicial da professora-pesquisadora em desenvolver esse trabalho fosse o
estímulo à leitura, na análise que está em andamento, tem-se percebido a importância dessa materialidade
nos processos de ensino e aprendizagem, constituindo-se uma forma de transformar o ensino tradicional da
Língua Portuguesa, destacando, também, outros resultados como a colaboração na aprendizagem; o
controle dos estudantes no desenvolvimento do trabalho de planejamento, execução e avaliação; e controle
na escrita e na oralidade, gerando desenvolvimento mental nesses participantes.
Palavras-chave: Textos Literários; Atividades Organizadoras de Ensino; processos de ensino e de
aprendizagem; prática pedagógica.
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COMO O ENSINO DE GEOGRAFIA REALMENTE
DEVERIA SER? DA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO 7º
ANO ÀS PRÁTICAS ESPACIAIS EM SALA DE AULA
Bruno Sobral Barrozo – UFRR

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente Trabalho buscou conhecer as relações da Geografia com o ensino escolar, e
como os alunos do 7º ano da Escola Estadual Jesus de Nazareno Sousa Cruz gostariam de aprender
a disciplina de Geografia. Esta obra nos traz na teoria, diversas questões possibilistas, que ecoa de
forma instigante em professores, alunos da graduação, sobre tudo, nos cursos de licenciatura.
Quando o pensamento espacial se faz importante no dia a dia de alunos e professores, Castellar,
(2017) afirma que,
O pensamento espacial é complexo, requer observar, comparar, relacionar, analisar,
argumentar e elaborar crítica, portanto, os estudantes de graduação, sejam eles da
geografia ou da pedagogia, precisam ter uma formação inicial que garanta a
compreensão dessa categoria geográfica importante para ler mapas e interpretar
situações do cotidiano. (CASTELLAR, 2017. P.210)

Este relato se fundamentou no pensamento de crianças no qual estão no 7ª ano do ensino
fundamental, portanto, não poderia deixar de mencionar o quanto foi preocupante ver duas turmas
no qual eram compostas por crianças entre 11 e 14 anos ser tão rejeitadas por todo o corpo de
professores que a escola tinha. Ao me inserir no Programa Institucional de iniciação à Docência –
Pibid, me vi em uma grande responsabilidade, pois como aluno da Graduação, tive que passar pelo
ensino regular. Perceber o oque passava no então momento com aquela turma, me fez relembrar
minha trajetória discente. Conforme nos ensina Vesentini (2008), para compreender a geografia que
hoje denominamos tradicional, seus temas chaves, sua estrutura lógico conceitual, suas dicotomias e
contradições, suas funções na sociedade moderna e sua crise atual se faz necessário situá-la na
história, averiguando o tipo de práxis que a constituiu. Mas a educação em Geral, e principalmente
o ensino de Geografia, sempre esteve nesta linha de pensamento? No contexto escolar no qual estar
inserida, ela vai nos motivar e possibilitar uma reflexão no qual provavelmente no decorrer do
processo nos questionaremos. Não podemos mais negar a realidade ao aluno. Conforme nos ensina
Straforini (2001), a geografia necessariamente, deve proporcionar a construção de conceitos que
possibilitem ao aluno compreender o seu presente e pensar o futuro com responsabilidade, ou ainda,
preocupar-se com o futuro através do inconformismo com o Presente. Seguindo nesta linha de
pensamento, Callai (2005) enfatiza que:
para romper com a prática tradicional da sala de aula, não adianta apenas a vontade do
professor. É preciso que haja concepções teóricometodológicas capazes de permitir o
reconhecimento do saber do outro, a capacidade de ler o mundo da vida e reconhecer a
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sua dinamicidade, superando o que está posto como verdade absoluta. É preciso
trabalhar com a possibilidade de encontrar formas de compreender o mundo,
produzindo um conhecimento que é legítimo. (CALLAI, 2005)

Além disso, o ensino de Geografia não apenas nos anos iniciais, mas também nos anos
finais, tem deixado a desejar. Porém, a Geografia neste contexto tem o dever de revolucionar em
vertentes tão emergentes no ensino escolar. Hoje no cenário atual de muitas injustiças, a
globalização como um todo, se torna um dever para o professor de Geografia no ensino regular,
externar os acontecimentos, os fatos realmente como são, sem distorção.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O pensamento espacial no Processo de ensino e aprendizagem
A geografia escolar, contem parâmetros preestabelecidos quantos aos assuntos contidos no
livro didático. Azambuja (2019) cita que na Escola essa organização curricular é orientadora das
práticas de ensino.
Os tempos e espaços da organização escolar, as condições profissionais, intelectuais e
materiais de trabalho dos professores podem constituir obstáculos ou trazer
dificuldades para fazer diferente, para produzir rupturas necessárias. - [...]
(AZAMBUJA, 2019 p.110)

A geografia como ciência, altamente atuante nos diversos campos do espaço geográfico, terá
um papel importante, quanto as ilustrações do planeta terra, as dinâmicas da paisagem e
manifestações sociais etc. A cartografia que o diga, quando nos deparamos com a sala de aula com
mapas expostos, ilustrações das diversas formas, um ambiente simbólico estampado nas paredes de
uma simples sala de aula, faz a diferença no dia de estudantes da graduação em geral, quem dirá
para uma turma de Crianças que recentemente foram alfabetizadas. Na atual conjuntura que se
encontravam os alunos do 7º ano, a Simbologia cartográfica nos primeiros momentos de aula trouxe
muito valor para o desenvolvimento das aulas. Berguer e Luckman (1996) apresentam a ideia de
simbologia sendo como uma matriz de todos os significados socialmente objetivados e
subjetivamente reais”.
A sociedade histórica inteira e toda a biografia do indivíduo são vistas como
acontecimentos que se passam dentro deste universo. O que tem particular
importância é que as situações marginais da vida do indivíduo (marginais no sentido
de não estarem incluídas na realidade da existência cotidiana na sociedade) são
também abrangidas pelo universo simbólico. (BERGUER, LUCKMAN, 1996. P. 127)
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1340

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Nesse sentido, foram colocados em práticas as diversas formas de imaginar o planeta e a
relação da Geografia com esse espaço Geográfico. Nem preciso dizer as possíveis angustia que
sentir ao escutar o relato dos alunos. Mas a partir desse processo, percebi o quanto eles eram
bastantes críticos e ao mesmo tempo ingênuos, surge então o ensejo da pratica espacial em sala de
aula. Partindo dessas primícias Kaercher (2009) ao afirmar, que quando a escola não desperta o
desejo de aprender, ela nos rouba a alma, se enquadrou naquele momento de maneira instigante,
instigante, pois a vontade de procurar fazer a diferença naquela realidade de ensino. A partir dos
momentos de diálogos, a importância da geografia no ensino escolar, que os mesmos foram sendo
encorajados e querer saber mais, aprender e entender os processos que atuam no espaço geográfico
foram se concretizando. A sala de aula não era meramente um local receptivo geograficamente.
Fazer uma mudança naquelas paredes pintadas de azul e branco se tornou um desafio, no qual foi
efetivado um processo de exposição voltados para o ensino de Geografia produzidos por eles.
Portanto, as artes plásticas tiveram um papel fundamental. A partir das pinturas nas
cartolinas com temas no qual foi sugerido para exposição em sala, que finalizaria um ciclo de
aprendizagem que teria um valor cognoscível para assimilação do conteúdo proposto, assim nos
ensinar Castellar, (2003) ao dizer que:
nessa perspectiva, consideramos que a aula tem uma função relevante, pois é o
momento no qual se pode organizar o conhecimento e pensamento do aluno, a partir
de atividade de aprendizagem. (...) sobre o conhecimento cotidiano, ainda há muitos
equívocos, o mais comum na pratica docente é considerar o cotidiano ou as
experiencias dos alunos apenas como referência inicial da aula, para em seguida serem
colocadas de lado e retomar os conteúdos/ informações que serão desenvolvidos em
aula, característico de um ensino tradicional e conteudístico. (CASTELLAR, 2003)

Para que se promova toda a autonomia e criticidade em sala e fora dela, primeiramente é
preciso prática, e o “pensamento espacial” vai contribuir de maneira exorbitante.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quanto ao procedimento, foi feito uma Sequência Didática como proposta de enfatizar bem
os conteúdos contextualizados em sala de aula. Com base na sequência Didática de Castellar
(2010), podemos então seguir vários caminhos, sendo assim, fica a critério do professor como
efetiva-la, portanto a Sequência didática será um conjunto de atividades que serão colocadas em
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práticas em determinado tempo em sala de aula e fora dela, onde serão valorizados os Objetivos,
conceitos e Atividades.
As práticas desenvolvidas em sala de aula, nos fez perceber o quanto a troca de experiencias
se faz significante em ambos os processos. Nas primeiras duas semanas foram efetivadas, aulas
expositivas, com a utilização de Datashow, para exibição de filmes e curtas voltados a região
Nordeste do Brasil, onde foram apresentadas as sub-regiões. Logo em seguida, as atividades foram
elaboradas com base nos conteúdos externados. A utilização do quadro, foi de grande valor, apesar
de ser duas turmas com características diferentes, ambas mostraram interesse em atividades mais
arcaicas e brincadeiras com músicas no termino das aulas teóricas. Com o passar das semanas, a
teoria foi dando espaço para as práticas em sala, onde foram realizadas atividades de pinturas
voltadas aos aspectos econômicos, culturais em sala, e apresentados aos colegas. Para a Finalização,
O estudo de campo, se realizou em duas etapas, onde foi feito um único trajeto, da Orla Taumanan
até a igreja Matriz no centro histórico de Boa vista. Em outra nomenclatura, Castellar (2010) vai
enfatizar a importância do trabalho de campo, estudo no qual foi feito com os alunos da Escola
estadual Jesus de Nazareno Sousa Cruz
[...] o trabalho de campo é um momento especial para o aluno na medida em que o
professor pode articular os aspectos teóricos do conteúdo desenvolvidos em sala de
aula com a observação dos fenômenos e objetos do lugar em questão. (CASTELLAR,
2010, p.7)

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Das praticas Vivenciadas em sala, ao estudo de Campo no Centro Histórico.
Segundo Azambuja (2019) A palavra realidade está presente em falas de professores da
Educação Básica, sugerindo que os conteúdos escolares precisam interagir com a vida ou com o
meio socio histórico. Partindo desse pressuposto, foi o que nos motivou a fazer uma aula
extraclasse, já que o processo de aprendizagem trouxe resultados positivos em sala de aula, quando
utilizados objetos de ensino como, documentários, músicas e jogos. As atividades realizadas em
sala, sempre trouxeram qualidade no processo de aprendizagem, já que os mesmos gostavam muito
das aulas expositivas, onde foram apresentadas as diferentes formas de inserção dos conteúdos de
geografia. A intercalação do que era representado no quadro, com a realidade dos mesmos, sempre
conduzia a uma aula de Geografia mais crítica.
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As atividades voltadas as artes, foram dando mais vigor aos alunos com o decorrer do
bimestre, já que estaria próximo, o estudo de campo. Contemplar a felicidade dos alunos aos
estarem indo a campo conhecer o Centro histórico de Boa vista – RR foi gratificante. A aula era
continuação do assunto Nordeste, no qual a migração Nordestinas teve grande valor para o
surgimento de Boa vista, pois foi a partir do fenômeno migratório, e disputas pelo território que o
espaço foi sendo ocupado, urbanizado.
Antes de seguimos viagem, até mesmo em sala de aula, foram estabelecidas regras no qual
os alunos deveriam seguir para a segurança e bem-estar de todos, porém, a aula não saiu como
esperado. As turmas do 7º ano nunca tiveram uma aula de campo, que resultando para maioria um
simples passeio, mas algo positivo conseguimos extrair daquele momento, além da felicidade dos
alunos, um trabalho de equipe foi concretizado e de fato foi dado um recado, quanto aos alunos
antes não terem acesso a aulas de extraclasse no ensino regular, um ciclo se finalizaria naquele
processo, afinal, sempre haverá algo bom para se aprender. Os temas que foram fortemente
discutidos em sala de aula, sejam eles nos filmes, músicas e brincadeiras, na prática se tornou real e
a certeza de que a teoria se fez presente em pratica na vida dos alunos é o que faz ter certeza de que
valeu a pena todo o esforço para com os alunos. As angustia que sentir no momento de dispersão
dos mesmos, logo mais tarde me fizeram refletir as possíveis causas, muitas questões passaram pela
minha cabeça, e que futuramente nos próximos trabalhos serão aprimoradas e colocas em práticas.
CONCLUSÕES
Ensinar sempre foi um desafio, porém hoje se torna um desafio mais complexo e instigante,
pelo fato de muitos alunos se encontrarem desmotivados e despreparados nos respectivos anos.
Portanto, é preciso que haja interdisciplinaridade no campo educacional, pois a partir de interações,
o processo de aprendizagem, sendo por várias vias, ela vai se estabelecer de modo significativo no
que diz respeito ao ensino. Com tudo, o processo de Docência com os alunos do colégio estadual
Jesus de Nazareno Sousa Cruz, não nos fez desanimar na continuação da objetificação educacional,
pois é a partir das práticas vivenciadas que serão pré-estabelecidas ações transformadoras do futuro.
Quanto as práticas espaciais, ela se fez significante na vida dos alunos, contribuindo o pensamento
crítico, e garantido autonomia em sala de aula. Portanto, quanto o estudo de campo não ter
oportunizado um retorno esperado na parte docente, de fato algo naquele espaço vivido, foi
garantido no processo de ensino e aprendizagem. Assim como afirma Freire, (1996), “quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. A busca pelo conhecimento se dá por
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diversas vias, e uma delas é pelo acesso aos bens culturais. Por meio da arte, o sujeito amplia sua
capacidade de reflexão e percepção, assim como sua sensibilidade.
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ANEXOS
Mapa 01. Trajeto feito com os Alunos no Centro histórico.

Fonte: autores, 2019
Figura 01. Visita técnica no Perímetro Urbano

Fonte: Paulo Cardoso, 2019
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Figura 02. Alunos Expondo os Mapas em Sala

Fonte: Autores, 2019

Resumo
Este trabalho tem por objetivo revelar a partir do contexto educacional, o relato de alunos do 7º ano.
Como o ensino de Geografia deve ser ou deveria ser em sala de aula. Na atual conjuntura educacional
que as escolas se encontram, os questionamentos no qual discorreremos neste trabalho, nos instigou a
fazer uma análise da visão de alunos dos anos finais. O programa institucional de iniciação à Docência
– PIBID, vai ter um papel importante no processo de ensino e aprendizagem desses alunos, com base
nas vivencias na Escola Estadual Jesus de Nazareno De Souza Cruz, no qual tivemos experiencias
transformadoras. Disponibilizamos para as duas turmas do 7º ano, que eles promovam do modo deles,
de como o ensino de Geografia vai se estender no decorrer do ano, metodologia no qual utilizamos
para promover mais autonomia em sala de aula. Vale destacar que o ensino de Geografia no cenário
atual, no qual a utilização de tecnologias, e jogos educativos vão reverberar. Portanto, no decorrer do
Trabalho enfatizaremos o ensino de Geografia como agente transformador, quando se refere ao
processo de aprendizagem, os métodos usados para realização do processo de ensino e aprendizagem,
na finalização um estudo de campo para efetivação da pratica espacial, onde a teoria se torna realidade
na prática no Centro Histórico de Boa vista – RR, local no qual começa então o crescimento urbano,
econômico do estado de Roraima.
Palavras-chave: Pibid; Ensino de Geografia; Práticas espaciais.
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DISCURSOS DE ÓDIO CONTRA PROFESSORES (AS)
COMO RESSONÂNCIA DO “ESCOLA SEM PARTIDO”
Telma Brito Rocha – UFBA

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), garante, em seu Art. 4º “O dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de: educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade [...]”. (BRASIL, 1996) Além disso, em seu Art. 3º, dentre outras coisas,
garante que,
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: II - liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à
tolerância. (BRASIL, 1996)

O “Programa Escola Sem Partido” recebeu críticas de diversos educadores por todo o Brasil,
pois, o mesmo, limitaria a autonomia do professor (a) em mediar conhecimentos dentro do espaço
escolar, impossibilitando-os de cumprir com o texto da Lei 9394/96 acima supracitada em pontos
como, por exemplo, a efetivação do pluralismo de ideias no processo educacional, como pensa
Frigotto (2016), de que “[...] liquidam a função docente no que é mais profundo – além do ato de
ensinar, a tarefa de educar.” (p.11)
A notícia do arquivamento dos PL’s 7180/2014 e 867/2015 foi veiculada pela mídia
brasileira no dia 11 de dezembro de 2018 e compartilhada nas redes sociais, como foi o caso da
página do Facebook “Quebrando o Tabu”, que compartilhou uma matéria do jornal “O Globo”. Os
seguidores da página reagiram com diferentes opiniões a respeito da decisão tomada pela Comissão
da Câmera. Alguns com discursos de ódio e ataques a profissão docente, outros com discursos em
defesa da autonomia desses profissionais no exercício da docência.
ABORDAGEM METODOLÓGICA
A abordagem metodológica dar-se-á através da análise de conteúdo proposta por Bardin
(2011), na qual capturou-se prints com os comentários dos usuários da rede internet em postagens
no Facebook sobre o caso em questão e inferiu-se reflexões acerca das intencionalidades ofensivas
desses sujeitos. Buscou-se levantar os discursos de ódio como ressonância dos PL’s “Escola Sem
Partido” direcionados aos professores na rede. Para além da análise de conteúdo, utilizar-se-á
também como aporte metodológico a revisão de cunho bibliográfico, com foco em estudos sobre o
Manifesto do Pioneiros da Educação, a laicidade da escola e a autonomia docente.
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No decorrer da primeira etapa da pesquisa PIBIC, foram identificados duzentos e noventa e
quatro prints de doze publicações veiculadas nas redes sociais e, aqui neste escrito, apresentar-se-á
cinco prints de uma matéria do jornal “O Globo” compartilhada pela página do Facebook intitulada
“Quebrando o Tabu”.
O ESCOLA SEM PARTIDO E O ENTRAVE A AUTONOMIA DOCENTE
O texto de justificativa do PL 867/2015 apresenta uma desconfiança ao trabalho docente, o
que fere o respeito, a sua valorização e integridade profissional, prevista no Art. 3º da Lei 9.394/96,
parágrafo VII, “valorização do profissional da educação escolar.” (BRASIL, 1996) O escrito afirma
que,
É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm-se utilizando de suas
aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas
correntes políticas e ideológicas; e para fazer com que eles adotem padrões de
julgamento e de conduta moral – especialmente moral sexual – incompatíveis com os
que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis. (BRASIL, 2015)

E continua afirmando que,
Diante dessa realidade – conhecida por experiência direta de todos os que passaram
pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos –, entendemos que é necessário e
urgente adotar medidas eficazes para prevenir a prática da doutrinação política e
ideológica nas escolas, e a usurpação do direito dos pais a que seus filhos recebam a
educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. (BRASIL, 2015)

Os trechos acima trazem acusações por parte do autor do PL 867/2015 de que os professores
vêm, tanto nas aulas como na construção de livros didáticos, manipulando ideologicamente os
educandos. Afirma também que todos que passaram pelo sistema de ensino nos últimos vinte ou
trinta anos ratificam tal informação, porém não apresenta qualquer dado estatístico ou pesquisas que
comprovem essa afirmação. O PL 246/2019, apresentado a Câmara no ano em curso, fez uma
alteração no texto de justificação. Ele diz que,
Diante dessa realidade – amplamente comprovada pela Comissão Especial destinada a
proferir parecer sobre o PL 7.180/2014 e apensados, conhecida como “Comissão
Escola sem Partido” ‒, entendemos que é necessário e urgente adotar medidas eficazes
para prevenir a prática da doutrinação política e ideológica nas escolas e a usurpação
do direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo
com suas próprias convicções. (BRASIL, 2019)

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1349

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Isto é, o novo texto afirma que a Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o PL
7.180/2014 e apensados, conhecida como “Comissão Escola sem Partido” comprovou que “[...]
professores e autores de livros didáticos vêm-se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar
obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas [...]”. (BRASIL,
2019) Todavia, o escrito continua sem apresentar as provas para suas acusações aos profissionais
docentes. O PL 246/2019, em seu Art. 7º, afirma que,
�assegurado aos estudantes o direito de gravar as aulas, a fim de permitir a melhor
absorção do conteúdo ministrado e de viabilizar o pleno exercício do direito dos pais
ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico e avaliar a qualidade dos
serviços prestados pela escola. (BRASIL, 2019)

O Art. acima viola a Lei nº 9.610/1998, conhecida como a Lei dos Direitos Autorais, que em
seu Art. 46, IV, diz que “o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem
elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de
quem as ministrou.” (BRASIL, 1998) Face ao exposto, entendemos que a autonomia docente será
limitada com a aprovação do PL 246/2019. Partindo para compreensão formal, docência é o
trabalho dos professores, cujo seu desempenho articula um conjunto de saberes, que ultrapassam a
tarefa de ministrar aulas, ter conhecimento sobre os componentes curriculares, métodos de ensino e
instrumentos de avaliação. Ao tratar desses desafios, não podemos deixar de mencionar que o
trabalho docente está ligado à inovação pedagógica e tecnológica; para isto, é preciso romper com o
conservadorismo de pesquisar, ensinar, aprender e avaliar e, dar lugar a inventividade e criatividade
conquistados pela sua capacidade de autonomia prevista na lei Lei Nº 9.394/96:
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação
básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e
administrativa (grifo nosso) e de gestão financeira, observadas as normas gerais de
direito financeiro público. (BRASIL, 1996)

Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, define os saberes indispensáveis à prática
docente, com ênfase na sua responsabilidade ética e criticidade. Aqui, destacamos alguns deles,
relevantes para compreender que o trabalho de professores/as requer responsabilidades para não
ferir direitos fundamentais: “Ensinar exige estética e ética.” (Freire, 1996, p.32); o rigor da crítica
não pode ir à contramão de uma rigorosa formação ética e estética. “Ensinar exige risco, aceitação
do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação.” (Freire, 1996, p.35).
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OS DISCURSOS DE ÓDIO COMO RESSONÂNCIA DO ESCOLA SEM PARTIDO
A partir dessa discussão, analisamos os comentários ofensivos que podem ser observados na
figura dois. Neles, percebemos que, em sua grande maioria, ofendem a “representação do
professor”; isto é, atacam a classe docente de maneira geral. Há também xingamentos aos
profissionais docentes como, por exemplo, “vagabundos”, “filhos da puta” e “maconheiro”. Estes,
são caracterizados como crime de injúria, previsto no Art. 140 do Código Penal, Decreto-Lei
No2.848, de 7 de dezembro de 1940, que diz “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decoro: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.” (BRASIL, 1940)
No comentário dois, da figura dois, um usuário da página do Facebook afirma que os
professores “[...] querem usar as crianças como cobaias para experimentos sociológicos”. Esta
afirmação, sem a devida apresentação de argumentos e provas que a ratifiquem, pode ser
enquadrada como crime de Difamação, prevista no Decreto-Lei No2.848, de 7 de Dezembro de
1940, que diz “Art. 139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena –
detenção, de três meses a um ano, e multa.” (BRASIL, 1940)
No comentário três, da figura dois, outro usuário da rede relata um momento ocorrido dentro
da sala de aula em que um colega começa a gravar o professor acusando-o de doutrinação, mas,
segundo informações do comentário, o profissional docente estava apenas lendo passagens da
Constituição Federal Brasileira de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. O Art. 32 da Lei Nº
9.394/96, que define os objetivos da educação básica no Ensino Fundamental, afirma, em seu
parágrafo segundo, “a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.” e continua a afirmar em seu Art. 35, que
define os objetivos do ensino médio, etapa final da educação básica, “o aprimoramento do
educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico.” (BRASIL, 1996) Ou seja, é função da escola mediar com seus
educandos as compreensões acerca do sistema político brasileiro, e o estudo e análise da
Constituição Federal é necessária para a efetivação desse objetivo. Discutir a legislação em sala de
aula não é doutrinação política, mas sim parte fundamental para o desenvolvimento intelectual e do
pensamento crítico dos discentes, necessários ao exercício da cidadania.
Ainda sobre o comentário três, salienta-se também que a prática de gravar e compartilhar a
aula de algum professor sem a devida autorização do mesmo viola a Lei nº 9.610/1998, conhecida
como a Lei dos Direitos Autorais (como já fora supracitado no subtítulo anterior), que em seu Art.
46, IV, diz que “o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1351

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as
ministrou.” (BRASIL, 1998) Isto é, as aulas e o material de apoio produzido pelos docentes, como
slides e apostilas, não podem ser divulgados ou reproduzidos sem prévia autorização.
Assim, é indispensável notabilizar que o melhor caminho para prevenir e minimizar os
discursos de ódio contra professoras/res na rede está em práticas educativas escolares. O debate
sobre a crescente violência virtual abriu portas para elucidar, questionar e refletir sobre temas como
a desigualdade, os preconceitos e as discriminações que, por vezes, são geradores de condutas
violentas em nossa sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos que existem três submissões de projetos na Câmara dos Deputados sobre o
Escola sem Partido; nos anos de 2014, 2015, sem sucesso, agora em 2019, outra submissão,
modificando alguns trechos dos textos anteriores. Com o mesmo objetivo dos projetos de 2014 e
2015, a nova submissão de 2019 também é inconstitucional, pois visa retirada da autonomia
docente e liberdade de cátedra dos professores (as).
Destarte, neste escrito, tivemos a oportunidade de apresentar argumentos para a defesa de
que, discutir política social e o sistema político no ensino escolar básico não é doutrinação política,
mas sim o cumprimento da legislação brasileira. As instituições de ensino são responsáveis pelo
desenvolvimento intelectual e cidadão dos sujeitos que estão em formação e, para isso, é necessário
possibilitar aos educandos uma formação que englobe uma diversidade de ideias presentes na
história e na cotidianidade social.
REFERÊNCIAS
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Nº 246, de 2019. Institui o "Programa Escola sem Partido". Apensado
ao PL 867/2015. Brasília: 04 fev. 2019.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Nº 7180, de 2014. Altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. Brasília: 24 fev. 2014.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Nº 867, de 2015. Inclui, entre as diretrizes e bases da educação
nacional, o "Programa Escola sem Partido". Apensado ao PL 7180/2014. Brasília: 23 mar. 2015.
BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Poder Executivo, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940.
BRASIL. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 20 fev. 1998. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 16 set. 2019.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1352

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

BRASIL. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário
Oficial
[da]
República
Federativa
do
Brasil,
Brasília,
21
dez.
1996.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm Acesso em: 16 set. 2019.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 28. ed. São Paulo: Paz e Terra,
1996. 148p
FRIGOTTO, Gaudêncio. “Escola Sem Partido”: imposição da mordaça aos educadores. In: Revista Multidisciplinar
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), v. 5, n.
9, p. 11-13, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/e-mosaicos/article/view/24722/17673.
Acesso em: 16 set. 2019.
LIMA, Frederico. Projeto do Escola sem Partido é Arquivado em Comissão da Câmara. Jornal O Globo, Rio de
Janeiro, 11 dez. 2018. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/projeto-do-escola-sem-partidoarquivado-em-comissao-da-camara-23297089. Acesso em: 16 set. 2019.

ANEXOS
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Figura 2

Resumo
O presente trabalho debruça-se em discutir os discursos de ódio contra professores (as), o ataque a
representação da profissão, como ressonância do Projeto “Escola Sem Partido”, em redes sociais. Em
fevereiro de 2014, o Projeto de Lei (PL) 7180/2014, que pretendia alterar “o art. 3º da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996.” (BRASIL, 2014) foi apresentado. Em março de 2015, o então Deputado
Federal Izalci Lucas, do partido PSDB/DF, apresentou o PL 867/2015, apensado ao PL 7180/2014,
que “Inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o ‘Programa Escola sem Partido.” Esses
projetos, que se complementam, visam delimitar o trabalho docente em sala de aula. A abordagem
metodológica dar-se-á através da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), na qual capturou-se
prints com os comentários dos usuários da rede internet em postagens no Facebook sobre o caso em
questão e inferiu-se reflexões acerca das intencionalidades desses sujeitos. Resultados indicam que esses
discursos ofendem a “representação do professor”; isto é, atacam a classe docente de maneira geral.
Nos ataques, são comuns xingamentos aos profissionais docentes como, por exemplo, “vagabundos”,
“filhos da puta” e “maconheiro”. Os xingamentos podem ser caracterizados como crime de injúria,
previsto no Art. 140 do Código Penal, Decreto-Lei No2.848, de 7 de dezembro de 1940. Nosso
objetivo é também apresentar as contradições dos três projetos de lei, apresentados na Câmara dos
Deputados, como eles se complementam entre si e suas diferenças. Resultados ainda indicam como os
projetos são pedagogicamente incoerentes no que concerne o papel da educação estabelecido pela
legislação brasileira, limitando a autonomia do docente para ensinar e educar na contemporaneidade.
Palavras-chave: Escola Sem Partido; Discursos de Ódio, Profissão Docente.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente estudo abrange reflexões sobre a importância da Psicopedagogia e do serviço
psicopedagógico desenvolvido na rede pública municipal de educação do Paraná, evidenciando as
demandas apontadas pelos gestores educacionais.
A Psicopedagogia tem como objeto de estudo a aprendizagem humana, é uma “ciência que
estuda o sujeito na sua singularidade, a partir do seu contexto social e de todas as redes relacionais a
que ele consegue pertencer” (PORTILHO, 2003, p.125). Nesse sentido, a Psicopedagogia busca
obter uma visão global do aprendiz e constitui-se em uma área de estudos direcionada para o
processo do aprender humano.
O profissional com formação em Psicopedagogia é denominado de psicopedagogo ou
especialista da psicopedagogia que, conforme Bock et al. (2001) é um “profissional que tem
habilidades e conhecimento para, a partir de uma atividade aparentemente simples, poder fazer uma
leitura abrangente a respeito da relação da criança com o saber e com o processo de aprendizagem”.
Compreende-se por serviço psicopedagógico a atuação realizada pelo psicopedagogo nos
municípios que abrange orientações, avaliações psicopedagógicas e atendimentos dos alunos,
escolas, pais e professores, contribuindo para a superação das dificuldades e defasagens de
aprendizagem.
Busca-se nesta pesquisa no primeiro momento trazer conceituações e reflexões teóricas
sobre a Psicopedagogia e a aprendizagem, e no segundo momento são apresentados os dados
coletados via questionário enviado a uma amostra de 60 gestores educacionais do Estado do Paraná:
secretários de educação atuantes na rede pública municipal no ano de 2019, ao final do trabalho
tecemos breves considerações.
PSICOPEDAGOGIA E APRENDIZAGEM: CONCEITUAÇÕES
A Psicopedagogia possui como objeto de estudo a aprendizagem humana e de acordo com o
Código de Ética do psicopedagogo (ABPp, 2019, p. 1) é um campo de conhecimento e ação
interdisciplinar e “ocupa-se do processo de aprendizagem considerando os sujeitos e sistemas, a
família, a escola, a sociedade e o contexto social, histórico e cultural”.
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Para conceituar a Psicopedagogia, reportamos Portilho (2003, p.125):
A psicopedagogia tem por objeto de estudo a aprendizagem do ser humano que na sua
essência é social, emocional e cognitivo - o ser cognoscente, um sujeito que para
aprender pensa, sente e age em uma atmosfera, que ao mesmo tempo é objetiva e
subjetiva, individual e coletiva, de sensações e de conhecimentos, de ser e vir a ser, de
não saber e de saber. Essa ciência estuda o sujeito na sua singularidade, a partir do seu
contexto social e de todas as redes relacionais a que ele consegue pertencer, ao mesmo
tempo que o considera e o reconhece como pertencente à espécie humana e com todas
as decorrências desse conhecimento.

Nesse sentido, conforme a Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp, 2016, p.1) "A
Psicopedagogia tem como objeto de estudo a aprendizagem, abrange a compreensão e intervenção
nos problemas de aprendizagem. Tem caráter interdisciplinar contando com a contribuição de
outras áreas do conhecimento[...]". Assim, é necessário investigar e compreender o processo de
aprendizagem do sujeito, investigando e identificado os fatores que podem contribuir para o
surgimento das dificuldades de aprendizagem.
A aprendizagem é o objeto de estudo da Psicopedagogia sendo compreendida como “um
processo de construção que se dá na interação permanente do sujeito com o meio que o cerca”
(WEISS, 2016. p. 30). Conforme a autora, a interação do sujeito com o meio inicia-se no ambiente
familiar, depois se estende para as relações estabelecidas no contexto escolar, sendo que ambos,
família e escola, são permeados pela sociedade.
A aprendizagem é compreendida como “um processo de interação entre aquele que aprende
e o objeto a ser aprendido, em um movimento de significação e atribuição de sentido próprio, que o
transforma” (PORTILHO et al, 2018, p.12). De acordo com as autoras, a aprendizagem é um
processo que mobiliza em prol de avanços, buscando superar o que se apresenta difícil e
potencializar o possível.
Corroborando, Serafini et al. (2011, p. 51) conceituam a aprendizagem como “um processo
que envolve vínculos individuais e coletivos que resultam das interações do sujeito com o meio, da
ação do cuidador e das articulações entre o saber e o não saber”. Para as autoras, a aprendizagem
envolve o mundo íntimo de cada ser humano, a subjetividade, o desejo e as articulações possíveis
que ampliam os domínios cognitivos favorecendo a consolidação de novas aprendizagens.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada na pesquisa é de cunho qualitativo de abordagem descritiva
analítica. Foi selecionada uma amostra de 60 gestores educacionais, secretários (as) de educação
atuantes na rede pública municipal do Estado do Paraná, aos quais foram enviados um questionário
com objetivo de investigar as demandas indicadas por eles com relação ao serviço psicopedagógico
desenvolvido na rede de ensino de pertença. Captar ideias de possíveis ações que podem ser
pensadas e desenvolvidas com intuito de contribuir para a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem, bem como compreender o perfil dos psicopedagogos atuantes nas redes municipais,
a partir desta amostragem.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os psicopedagogos atuantes nas redes municipais paranaenses possuem formação em nível
de graduação em Pedagogia e especialização em Psicopedagogia atendendo as exigências da
Associação Brasileira de Psicopedagogia e possuem enquadramento funcional que variam entre
contratados, designados a função e concursado no cargo especifico de psicopedagogo.
Dentre as demandas apontadas pelos gestores primeiramente está a necessidade de
contratação de maior de psicopedagogos para atender os alunos durante o seu processo de
aprendizagem, pois, à medida que a criança apresenta maior desempenho escolar, os reflexos
repercutem inclusive no índice do IDEB. Visto que, nas redes públicas municipais é notória a
existência de grande número de crianças e adolescentes que necessitam de atendimento
psicopedagógico (COSTA, 2006).
Também é evidenciado pelos gestores a necessidade de possibilidades e cursos acessíveis
que contribuam para o maior aperfeiçoamento profissional dos psicopedagogos para atender as
demandas educacionais imanentes. Os gestores destacam que os cursos, formações e grupos de
estudos devem abranger temáticas vinculadas ao campo de atuação e as necessidades profissionais
do psicopedagogo. Também relatam que as formações devem oportunizar espaços para o
aperfeiçoamento profissional e para o estabelecimento de relações dialógicas que possibilitem
compartilhar experiências, esclarecer questionamentos e construir conhecimentos que possam
enriquecer as ações dos psicopedagogos no contexto educacional da rede pública municipal.
Ainda, de acordo com os apontamentos dos gestores, a formação dos psicopedagogos é uma
questão que precisa ser discutida e repensada visto que o sujeito aprendente está em constante
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evolução, e o psicopedagogo necessita estar em contínuo processo de formação para atuar frente às
demandas e necessidades do educando contribuindo para a aprendizagem.
Conforme os dados, os gestores mencionam em seus relatos a necessidade de obter
informações sobre os órgãos representativos da Psicopedagogia, sobre documentos e materiais
atualizados na área.
É ressaltado pelos gestores a importância do serviço psicopedagógico desenvolvido na rede
pública municipal de ensino, envolvendo orientações, avaliações e atendimentos dos alunos,
contribuindo para que o aprendiz se reconheça como aprendente, para a superação das dificuldades
e defasagens de aprendizagem.
A pesquisa evidencia a relevância do trabalho do psicopedagogo junto aos professores,
orientando-os, esclarecendo dúvidas e oferecendo suporte para que possam refletir, aperfeiçoar e
desenvolver as atividades didáticas e pedagógicas e contribuir para o desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos em processo de escolarização.
Os gestores ressaltam a importância da aproximação do psicopedagogo e o trabalho em
conjunto com os professores, coordenadores e equipe escolar, estabelecendo uma relação dialógica,
estabelecendo aproximações com outros profissionais que atendem o educando, buscando dialogar,
discutir e refletir sobre as potencialidades e dificuldades, construindo estratégias e ações que
potencializem a aprendizagem e o desenvolvimento do educando.
BREVES CONSIDERAÇÕES
Conclui-se que as demandas apontadas pelos gestores abrange a necessidade de contratação
de maior número de psicopedagogos, necessidade de cursos acessíveis que contribuam para o maior
aperfeiçoamento dos profissionais psicopedagogos, a formação contínua dos psicopedagogos
visando atender o sujeito aprendente está em constante evolução, a necessidade de obter
informações sobre os órgãos representativos da Psicopedagogia, sobre documentos e materiais
atualizados e entre outros.
As referidas demandas trazem apontamentos para novas reflexões e possíveis ações que
podem ser desenvolvidas visando a contratação de novos profissionais psicopedagogos para atender
as demandas dos alunos em processo de escolarização. Também a importância de planejar e
desenvolver cursos que sejam acessíveis e envolvam as necessidades dos profissionais
psicopedagogos atuantes nas redes públicas municipais
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Enfim, a atuação de qualidade do psicopedagogo na rede municipal, contribui para a melhoria da
aprendizagem como um todo, para o estabelecimento de aproximações com outros profissionais
atuantes no setor educacional e para a construção de relações dialógicas com foco na aprendizagem do
educando.
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Resumo
O presente estudo traz reflexões sobre a importância do serviço psicopedagógico desenvolvido na rede
pública municipal de educação do Paraná, colocando em pauta as demandas apontadas pelos gestores
educacionais. Entende-se por serviço psicopedagógico a atuação realizada pelo psicopedagogo nos
municípios que abrange orientações, avaliações psicopedagógicas e atendimentos dos alunos, escolas,
pais e professores, contribuindo para a superação das dificuldades e defasagens de aprendizagem. No
que tangência a metodologia da pesquisa esta é de cunho qualitativo de abordagem descritiva analítica.
O instrumento de coleta de dados foi um questionário disparado via e-mail aos gestores educacionais
atuantes na rede pública municipal paranaense, com intuito de captar quais são as demandas do serviço
psicopedagógico, possibilidades e limites, e delinear o perfil dos psicopedagogos atuantes. Conclui-se
que com relação ao serviço psicopedagógico paranaense, os gestores apontam a demanda e necessidade
de contratação de maior número de psicopedagogos para exercer a função, necessidade de cursos
acessíveis que contribuam para o maior aperfeiçoamento dos profissionais psicopedagogos, a
necessidade de obter informações sobre os órgãos representativos da Psicopedagogia, sobre
documentos e materiais atualizados e entre outros. A formação contínua dos psicopedagogos é uma
demanda imanente para subsidiar o atendimento do sujeito aprendente, que está em constante
evolução. Com relação ao perfil dos psicopedagogos atuantes nos sessenta municípios, constata-se que
são profissionais possuem formação em nível de graduação em Pedagogia e especialização em
Psicopedagogia atendendo as exigências da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Ressalta-se que os
psicopedagogos não atuam de maneira isolada, mas de acordo com as necessidades dos educandos
desenvolvem aproximações e parcerias com outros profissionais da área da educação e de outros
setores.
Palavras-chave: Psicopedagogia. Aprendizagem. Gestores educacionais. Formação Humana.
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INTRODUÇÃO
O projeto que alimentará a discussão do trabalho em questão é desenvolvido na Escola
Pluricultural Odé Kayodé (“O caçador que trouxe alegria”) que faz parte de uma instituição mais
abrangente, o Espaço Cultural Vila Esperança, situado na Rua Padre Felipe Leddet, nº 32, Cidade
de Goiás, entidade civil de Direito Privado, CNPJ n° 26.868.182/0001-00.
Em 1995, a Escola Pluricultural Odé Kayodê nasceu dentro do Espaço Cultural Vila
Esperança, buscando uma perspectiva metodológica que tivesse uma ação para além do caráter
pedagógico, investigando formas de vivenciar, receber e resolver desafios estabelecidos pelo
contexto real. A diversidade é mesmo fundamental para a formação do ser humano. A Escola
Pluricultural Odé Kayodê, foi inaugurada em 2002, com a presença de Maria Stella de Azevedo, a
Ialorixá Iya Odé Kayodê ou Mãe Stella de Oxossi, nome da Escola Pluricultural. Em 2010, passa a
ocupar seu atual endereço, na Rua Padre Felipe Leddet, nº 26, Cidade de Goiás, ao lado do Espaço
Cultural Vila Esperança.
A equipe é formada por educadores de diversas áreas, como: pedagogos, geógrafos,
historiadores, matemáticos e, acima de tudo, pessoas que estão em busca de uma formação para a
vida, para o respeito ao próximo em suas diversidades e também para o mercado de trabalho.
A Escola compõe-se de quase cinquenta crianças de 4 a 11 anos, da Educação Infantil ao
5ºano da 1ª fase do Ensino Fundamental, matriculadas e frequentes. As aulas acontecem
regularmente, no período matutino, das 7h às 11h30min, com atividades artísticas, culturais e
pedagógicas, à tarde. As salas de aula recebem o nome de pássaros e são organizadas em quatro
agrupamentos, por faixa etária aproximada: Sala Beija-Flor, Sala Tucano, Sala Pica-Pau e Sala
Arara Vermelha.
Todos os dias, crianças e educadores, constroem e reconstroem saberes, aprendendo,
experimentando, tentando e errando, fazendo com que todos interajam e desenvolvam suas
capacidades.
Nesses espaços, diariamente as crianças, em parceria com os educadores, constroem e
reconstroem saberes, aprendendo, experimentando, tentando e errando. No cotidiano da escola, há
vivência de diversas experiências por meio do manuseio de diferentes materiais que dão forma a
criações, despertando o imaginário infantil, fazendo com que alunos interajam e desenvolvam suas
capacidades.
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Criações possíveis, devido à consciência de cada um que compõe esse espaço, não somos
donos do saber, podemos proporcionar esse aprendizado, valorizando o conhecimento prévio de
cada criança, fornecendo elementos para que justifiquem seu entendimento. E nessa construção do
saber são desenvolvidos diversos projetos, onde as crianças pesquisam, estudam, vivenciam e se
aprofundam em algumas temáticas específicas durante o ano.
Como exemplo, tem-se o Projeto Ancestralidade, o Projeto Ñande Rekô “Nosso Modo de
Ser”, em que são estudadas e desenvolvidas atividades relacionadas às culturas indígenas no Brasil;
Projeto Festa da Terra (desenvolve estudos e atividades referentes às tradições populares
relacionadas ao homem do campo, como as festas juninas, e culturas Andinas, quanto à colheita e
preparo da terra) que é o foco deste trabalho e Projeto Xirê Iriti Lonã (desenvolvido a partir de
atividades relacionadas às origens africanas e afrodescendentes), em estudos relacionados às
tradições populares, como artes plásticas, dança teatro, música, literatura.
ESCOLA NA ROÇA
Conhecendo um pouco mais sobre as tradições do homem do campo, temos atividades que
são desenvolvidas dentro do espaço escolar, e outras, no espaço “Escola na Roça”, onde temos a
oportunidade de vivenciar costumes na prática, na chácara “Caminho das Águas” que fica a 15 km
de Goiás, as crianças participam do plantio e colheita, visitam os animais, tiram o leite das vacas e
aprendem a cuidar da natureza e a usar seus recursos de maneira sustentável. Ouvem “causos” e
histórias, na mata, com tocos de madeira como bancos, tomam banho de Rio, e vão “fazendo” o que
estudam na Escola.
Ressaltando a importância do estudo das diversas matérias na construção do aprendizado,
temos a Geografia como, disciplina que contempla dúvidas, curiosidades e problemas. Coloca-se
como suporte, potencializando uma melhor compreensão das ciências sociais, por meio de suas
ferramentas de estudo que se destacam na organização espacial, apresentando possibilidades de
ofertas, técnicas particulares de coletas de dados, por meio da vivência, mapeamento visual em
campo, os quais irá permitir sua utilização de forma mais significativa no mundo de maneira mais
aplicada direcionando políticas públicas.
Para que isso ocorra é fundamental o entendimento de que o educar dialógico forma uma
nova percepção de cidadão na qual a criança passa a ser parte da aprendizagem que ele constrói, ao
ser posto quase sempre a frente de problemas cotidianos, diante disso Freire diz,
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[...]respeitar a leitura de mundo do educando significa tomá-la como ponto de partida
para a compreensão do papel da curiosidade, de modo geral, e da humana, de modo
especial, como um dos impulsos fundantes da produção do conhecimento
(FREIRE,2004,p.123).

A percepção de mundo se motiva através das relações do homem com a realidade, que é
produto do estar com ela estando nela, entretanto a geografia é um instrumento de estudo da
realidade, que se baseia no pensamento crítico e consciente. Para Freire,
...quanto mais se problematizam os educandos como seres no mundo e com o mundo
tanto mais se sentiram desafiados (...) precisamente porque capita o desafio como um
problema em suas conexões com outros, num plano de totalidade e não como algo
petrificado a compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente critica por isto,
cada vez mais desalienada (FREIRE,2000,p.70).

Com base nestas afirmativas, destacam-se estudos relacionados à formação do globo
terrestre, e desta formação, as rochas, que são agregadas naturais de minerais formados de
diferentes substâncias, até mesmo de origem orgânica classificadas em três grupos:
Magmáticas/ígneas, Sedimentares e metamórficas. O processo de composição e transformação
dessas rochas acontece no processo de formação do solo, que é chamado de pedogênese e ocorre
principalmente em razão da ação do intemperismo, ocorrido principalmente pelo desgaste de uma
rocha original (rocha mãe) e sua gradativa transformação em sedimentos, que dão origem ao
material que compõe o solo.
Fazemos nossos estudos relacionados a este conceito de rochas, solo e suas principais
classificações, por meio de aulas expositivas, de vídeo aulas, dentro e fora do ambiente escolar.
Abordamos juntamente com as crianças da Escola Pluricultural Odé Kayodê, realizando
atividade campo, observando o espaço físico da chácara Caminho das Águas.
Saímos da Escola Pluricultural Odé Kayodê, por volta das 08 horas da manhã, rumo ao
nosso destino, onde visualizamos o espaço de cerrado, que compõe, o nosso trajeto até a chácara.
Chegando lá, percebemos um local típico do campo, com poucas construções, e sem muitas
transformações no espaço físico do lugar. Fazemos o planejamento do dia, as atividades
desenvolvidas na chácara, como a ordenha das vacas, onde todas as crianças puderam ter a
oportunidade de participar deste momento e contando com o auxílio do educador que desenvolve a
prática com as crianças com alegria.
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Neste mesmo dia, vivenciamos também a utilização consciente do solo por meio do plantio
consorciado, onde uma espécie de planta serve como adubo para outra, destacando também a
importância, da compostagem para o cultivo de frutas e hortaliças de forma orgânica.
Continuando nosso passeio conseguimos visualizar, alguns tipos de rochas, compreendendo
a ação do tempo, da estrutura geológica da natureza, percebe-se algumas transformações, ocorridas
pela ação humana, outras pelo processo de erosão natural.
Conseguimos visualizar algumas rochas, de grande e pequeno porte, destacando uma préclassificação de qual classe possa compor. Utilizamos o espaço para consolidar conceitos já
abordados, percebendo-se também a constante transformação que este espaço vem sofrendo seja ele
de forma natural, ou pela provocação humana.
Além da aula prática destes tipos de rochas conseguimos desfrutar de um espaço de reserva
ambiental, com sua estrutura rica em verde, conservação do solo, através da compostagem natural
das folhas e galhos da reserva. Percebemos os diferentes tipos de árvores e animais que ocupam este
espaço. Despertando um desejo de continuar um projeto que prioriza o saber em sua totalidade: o
meio ambiente, formado por rochas, minerais, solo, vegetação, e vida, para valorizar, cuidar e
respeitar nosso espaço.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
O estudo da Geografia nos oportuniza identificar o tempo, localizando o tempo no espaço,
compreender as diversidades entre a educação na cidade e no campo. Torna-se necessário observar a
realidade do campo, sem esquecer as evoluções da tecnologia que vem se instalando lá, percebendo que
por meio das evoluções, suas diferenças diminuíram, porém cada uma delas apresenta características
próprias. O espaço permite à criança uma melhor qualidade de vida num contato direto com a natureza.
Acredita-se que “escola na roça” é muito mais que uma simples aula de campo, é compreender
que o trabalho humano no campo tem toda uma técnica, que muitos estudiosos tentam explicar, e
vivenciar a natureza de uma maneira que de longe é mais difícil compreender a dimensão deste espaço,
e sentir uma energia que é simplesmente mágica, mas que dá sentido para um aprendizado constante da
percepção que fazemos parte deste espaço que devemos cuidar.
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CONCLUSÃO
A Escola na roça, com o auxílio da geografia possibilita às crianças compreender melhor a
realidade que a cerca e relacioná-la com escalas espaciais e/ou temporais. É uma análise e interpretação
da interação ser humano-natureza. Para Carmelengo e Torres (2004, p. 218), “estudar o meio é fazer
com que o aluno veja e compreenda a realidade, ou seja, é a análise da maneira pela qual o homem vive
e interage no espaço”. O estudo dos solos constitui oportunidade para praticar conhecimentos
geográficos, enriquecidos pelas atividades desenvolvidas na rotina diária na “roça”. Ao término desta
atividade as crianças agregaram em suas vidas vários conhecimentos referentes ao solo e a realidade que
o cerca. Aprenderam a respeitar mais o solo e a natureza na região onde vivem. Todas as turmas da
Escola Pluricultural Odé Kayodê participam desse processo de aprendizagens, a cada vez, com um
enfoque diferente.
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Resumo
Essa pesquisa desenvolvida na Escola Pluricultural Odé Kayodé (“O caçador que trouxe alegria”) que faz
parte de uma instituição mais abrangente, o Espaço Cultural Vila Esperança, quer registrar observações
e práticas que ajudem a compreender melhor parte do solo, suas camadas, sua formação e implicações
na vida do ser humano, do ponto de vista infantil. A Geografia como, disciplina que contempla
dúvidas, curiosidades e problemas, coloca-se como suporte, potencializando uma melhor compreensão
das Ciências Sociais, por meio de suas ferramentas de estudo que destacam- se na organização espacial,
apresentando possibilidades de ofertas, técnicas interessantes de coleta de dados, por meio da vivência,
mapeamento visual em campo, que irá permitir sua utilização de forma mais significativa no mundo, de
maneira mais aplicada direcionando até políticas públicas. Todos os dias, crianças e educadores,
constroem e reconstroem saberes, aprendendo, experimentando, tentando e errando, fazendo com que
todos interajam e desenvolvam suas capacidades. Fazemos nossos estudos relacionados a um conceito
de rochas, solo e suas principais classificações, por meio de aulas expositivas, de vídeo aulas, dentro e
fora do ambiente escolar. Nesses espaços, diariamente as crianças, em parceria com os educadores, faz
parte do cotidiano da escola, vivências de diversas experiências por meio do manuseio de diferentes
materiais que dão forma a criações, despertando o imaginário infantil, fazendo com que crianças e
adultos interajam e desenvolvam suas capacidades. Um dia na roça, na Chácara Caminho das Águas,
ajuda a desenvolver discussões, reflexões, ações, num caminho de conhecimento prático, relacionado
ao teórico, para possíveis conscientizações e transformação de atitudes, num ambiente educativo de
vida.
Palavras-chave: espaço; educação; solo; vivência; aprendizagem; geografia.
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INTRODUÇÃO
Na atualidade, encontramos escolas e docentes em busca de parceiros na, cada vez mais
árdua, tarefa de ensinar. Por outro lado, também encontramos um grande número de instituições que
buscam promover atividades ligadas à ciência e à cultura para o público, especialmente para o
público escolar. O encontro entre a escola e um museu de ciências pode se abrir em inúmeras
possibilidades de aprendizagem, para todos os envolvidos.
Para Cazzeli et al (1999, p. 6), os museus tiveram sua origem no “gabinete de curiosidades e
remonta ao século XVII” e o começo de uma organização das coleções com foco no estudo e na
difusão estaria datada de meados do século XVIII. Em algum momento da história, museus e
escolas se encontraram e estabeleceram relações que se estendem até os nossos dias.
Tal é o contexto do qual parto para desenvolver minhas questões. O trabalho tem como
ponto de partida meu envolvimento profissional com as escolas e com os museus e a percepção de
que as relações estabelecidas entre essas instituições são bem mais significativas do que aparentam
ser, indo além daquelas já bem exploradas na vasta literatura de pesquisas sobre a relação museuescola.
Desse modo, tenho como objetivo, caracterizar a relação que se estabelece entre museus de
ciência e escolas, compreendendo as especificidades de cada uma das instituições, e do lugar dos
museus de ciência na formação dos estudantes e constituição de uma cultura científica. Como
objetivos específicos, pretendo:
•

Rediscutir a pertinência das noções de educação informal, formal, não formal,
escolar e não escolar tendo em vista relações complexas entre os dois espaços:
museu e escola;

•

Delinear aspectos que podem potencializar a formação do estudante fora do espaço
escolar;

•

Compreender a relação entre museu e escola tendo em vista a constituição de uma
cultura científica.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Tendo em vista os objetivos, vou apresentar uma contextualização atual dos conceitos de
educação informal, formal e não formal assim como de educação escolar e não escolar buscando
referências recentes nas áreas. Tal discussão procura, somente, situar noções que emergem quando
se pesquisa a formação para além do muro da escola, objetivando apontar para uma
“ultrapassagem” dessas noções na relação museu-escola. Em seguida, será apresentado o
delineamento da educação museal – área de estudo reconhecida no Brasil pela Portaria 422 de
30/11/2017 –, como tópico pertinente para situar as discussões.
O estudo das relações entre museus e escolas será construído a partir do olhar sobre essas
duas instituições complexas. Primeiramente olhando para cada uma delas, de forma isolada,
buscando compreender suas especificidades. Depois, apresentando algumas interações possíveis.
Trilla (2008), no que diz respeito ao encontro de escolas com outros espaços de educação,
denomina “interações funcionais” que se estabelecem a partir de relações de suplência ou
substituição; reforço e colaboração; interferência ou contradição e de complementariedade. Na
relação de suplência ou substituição, o espaço não formal de educação pode assumir tarefas que,
inicialmente seriam do sistema formal e, em outros casos, a escola é levada a assumir tarefas que
pertencem a outros espaços, até mesmo ao espaço da vida privada dos alunos. Nas relações de
reforço e colaboração, algumas instituições e projetos têm como proposta colaborar com a ação da
escola, reforçando o que é ensinado, e, em alguns casos, auxiliando em tarefas escolares. É possível
que, algumas vezes, as instituições apresentem saberes contraditórios, não é possível acreditar que o
aprendizado se faça sem alguma tensão entre as diversas instâncias – portanto é necessário
reconhecer a relação de interferência e contradição. Entretanto, usualmente, as relações que se
estabelecem remetem a complementariedade – onde existe “uma espécie de partilha de funções, de
objetivos, de conteúdos entre os diversos agentes educativos” (TRILLA, 2008). Ao longo do tempo,
museus e escolas desenvolveram uma parceria com base na complementariedade. Sem dúvida, essa
é uma dimensão importante na relação entre espaços de educação não formal e escolas, mas
acredito que essas relações podem ir além da complementariedade. A visita escolar pode
representar crescimento para professores, alunos e todos os demais envolvidos, além da
possibilidade de ser um momento privilegiado na formação de uma cultura científica.
A cultura científica será apresentada considerando os diferentes aspectos a ela ligados,
conforme a literatura da área. A união de dois conceitos fundantes como cultura e ciência é um
caminho repleto de possibilidade onde encontramos a educação científica, a alfabetização e o
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letramento científico, a divulgação científica, entre outros. Acredito na possiblidade da relação
museu-escola ser um recurso significativo para a constituição de uma cultura científica. Em um
Museu de Ciência, encontramos um ambiente voltado para as relações entre a ciência e o público.
Para esse trabalho, interessa particularmente o público escolar e Jacobucci (2008, p. 57) considera
que “os museus e centros de ciência têm recebido grande atenção dos pesquisadores pela
potencialidade de envolvimento da comunidade escolar com a cultura científica”. Esse espaço pode
ser considerado um lócus privilegiado da cultura científica. Em sua relação com a escola, um museu
de ciências pode promover educação científica, além das ações fundamentais na divulgação das
ciências “aproximar, compartilhar e estimular” (VOGT, 2006, p. 20).
O encontro das escolas com os museus e centros de ciência, através de uma visita escolar,
pode aproximar professores e alunos dessas instituições de forma mais frequente. Dessa forma, será
possível aos educadores dos museus e das escolas compartilhar saberes, pesquisas e experiências
educativas. Os professores podem se apropriar dos museus como parceiros na sua formação
continuada, fazendo uso de suas publicações e se aproximando de suas atividades educativas. A
aproximação dos alunos com a ciência pode gerar bons frutos. Percebendo a ciência como parte do
seu dia a dia, alguns podem vislumbrar a possibilidade de carreira no futuro ou apenas, e tão
suficientemente, se tornarem cidadãos mais conscientes dos bônus e dos ônus que ela pode trazer
para a sociedade.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho começou com uma indispensável revisão bibliográfica sobre os conceitos de
educação formal, não formal, escolar e não escolar e, principalmente, de cultura científica.
Reconhecendo a importância das relações entre as escolas e os museus, em minha pesquisa,
a ênfase recai em um dos polos da relação: no caso, o museu de ciência. e dentro dele, as
exposições. Para a construção do corpus da pesquisa, acompanhei, durante o segundo semestre de
2019, duas exposições temporárias e a uma exposição permanente, na Cidade do Rio de Janeiro. Fiz
observação das exposições e acompanhei visitas, reunindo informações em um caderno de campo.
As duas exposições temporárias falavam sobre longevidade, com enfoques bastante
diferentes sobre um mesmo tema: o envelhecimento da população.
A primeira exposição temporária visitada foi “Longevidade: Os caminhos para viver mais e
melhor”, apresentada no Centro Cultural dos Correios, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro no
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período de 02 de agosto de 2019 a 15 de setembro de 2019, tendo patrocínio de uma companhia de
seguros e previdência, e de um grupo editorial. Era pautada em fatos que aconteceram ao longo dos
séculos XX e XXI, afetando a vida da população, e que foram registrados pela imprensa.
A segunda exposição acompanhada foi “Cidade 60+”, apresentada na Casa da Ciência/UFRJ
– Rio de Janeiro no período de 05 de setembro de 2019 a 06 de outubro de 2019. A exposição foi
desenvolvida por uma empresa de produção de exposições e eventos em parceria com a Casa da
Ciência/UFRJ, a FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz, o IFF – Instituto Fernandes Filgueira e da
SPCOC – Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz. A exposição Cidade 60+ estabelecia
uma ligação com o tema da longevidade tomando por base a vida na cidade. A intenção declarada
era mostrar que uma cidade adequada aos idoso, é boa para todos.
Ao escolher uma exposição permanente optei pelo Museu de Anatomia “Por dentro do
corpo” do Instituto de Ciência Biomédicas da UFRJ. A escolha seguiu alguns critérios bem
definidos: é um espaço que foi pensado para atender o público escolar; é um museu universitário
bastante novo, que recebe bem os pesquisadores e ainda era meu desejo que o tema da exposição
permanente dialogasse, mesmo que de forma sutil, com as duas exposições temporárias, que
falavam sobre o envelhecimento em seus vários aspectos, incluindo envelhecimento físico, que é
um dos temas tratados no Museu de Anatomia. O Museu de Anatomia foi fundado em 2017 e seu
acervo é composto por mais de 200 peças anatômicas reais. Esses ossos, músculos e órgãos
humanos estão distribuídos em 15 vitrines no longo corredor do Instituto de Ciências Biomédicas,
onde alunos dos cursos de saúde da UFRJ têm suas aulas práticas. As escolas de educação básica
têm acesso ao espaço por agendamento e a visita é mediada por alunos da própria instituição. A
visita pode se estender ainda, ao ossário – uma reserva técnica de ossos humanos.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O trabalho está em construção e ainda não é possível discutir resultados. Todo o material
reunido nas atividades de campo ainda será analisado.
O acompanhamento das visitas já trouxe algumas pistas sobre a importância da interação
entre os espaços de ciência e o público escolar. O entusiasmo que os jovens visitantes, oriundos das
escolas, demonstram em relação a ciência é bastante significativo. Ao observá-los ficou bastante
claro que a materialização de algum tema discutido em sala de aula é apenas parte das
possibilidades de descobertas que uma visita escolar pode trazer.
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CONCLUSÕES
Esta parte dedica-se às considerações finais, que virão em um tempo adequado. A relação
entre museus e escolas tem larga bibliografia, mas suas possibilidades são tão variadas que a
proposta de mais um trabalho sobre o tema foi muito bem recebida pelo programa de doutorado,
pela banca e pelos espaços pesquisados. É meu desejo que esse trabalho traga o olhar de uma
educadora que transita entre as duas pontas dessa relação e que seus resultados possam ser
compartilhados com meus pares – profissionais da educação escolar e da educação museal.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de Doutorado “Espaços de Ciência e Escolas:
Para além da complementariedade” que está sendo desenvolvido no PPGEdu – Programa de PósGraduação em educação da UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho
tem como ponto de partida meu envolvimento profissional com as escolas e com os museus. Sou Orientadora
Educacional em uma escola de ensino fundamental do Município de Duque de Caxias – região

metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e Técnica em Assuntos Educacionais na UFRJ –
Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando no Museu Nacional. A essa experiência profissional,
devo somar o interesse pessoal em visitar museus, centros de ciência e de cultura em todos os lugares
que visito. É meu desejo que essa tese consiga conciliar essa vivência com sólido embasamento teórico.
O encontro entre Museus de Ciência e Escolas – quando acontece na forma de uma visita escolar –, é
fortemente marcado pela busca de elementos que não estão disponíveis na escola e que podem
complementar o currículo escolar. Essa busca é legítima, entretanto, outros aspectos também são
relevantes nesses encontros. Nesse contexto, de diferentes demandas, expectativas e atuações, venho
construindo uma problemática que envolve uma rediscussão dos conceitos de educação informal,
formal e não formal já estabelecidos na literatura e que consideram, de modo geral, o museu como
espaço complementar. Penso em um outro sentido, que devemos pensar a relação tendo em vista a
especificidade de cada espaço e com observações empíricas, efetuar tal discussão. Indo além, vejo a
possibilidade de entender essa relação como peça fundamental na cultura científica.
Palavras-chave: Educação; Escola; Museu de Ciência; Cultura Científica.
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GT04 - DIDÁTICA NA ANPED: OS TEMAS DE
PESQUISA A PARTIR DAS PALAVRAS-CHAVE EM
RESUMOS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Giovanna O.de O. Martin Franchi – UFSC

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O resumo é item essencial e parte integrante em diferentes trabalhos acadêmicos como
artigo científico, texto de dissertações e tese, bem como trabalhos apresentados em Eventos
Científicos. Segundo Severino (2007) o resumo de um trabalho científico deve conter determinados
itens, entre eles o objeto tratado, os objetivos visados, as referências teóricas de apoio, etc. A
palavra-chave também se insere como item relevante segundo o autor e indica, ao nosso ver, a
especificidade do trabalho, a área de pesquisa em que a pesquisa desenvolvida está situada,
definindo, pois, características ímpares e singulares relacionadas ao tema e a pesquisa desenvolvida,
sendo esta divulgada a partir do trabalho apresentado em evento científico. Compreendemos que a
palavra-chave possui tanto seu significado em si mesma, quanto em relação ao tema principal da
pesquisa divulgada, é um item que pode nos indicar informações relevantes sobre as áreas e temas
pesquisados.
Neste sentido, o objetivo central deste trabalho consistiu em mapear, a partir dos resumos
dos trabalhos completos apresentados nas reuniões nacionais da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), referente as nove últimas reuniões (29º a 32º; 34º a
38º), Grupo de Trabalho (GT) 04 – Didática, os principais temas abordados, a partir de suas
palavras-chave. Ressaltamos que no período do estudo não foi possível o acesso aos resumos dos
trabalhos completos, apresentados no GT 04, referente à 33º Reunião Nacional e por isso, os dados
de pesquisa relacionados a esta reunião não estão inseridos no estudo.
Nesta explanação o objetivo central versou em coletar dados referentes à palavra-chave
como um item relevante, além dos itens apresentados por Severino (2007). A pesquisa de cunho
qualitativo, possui como corpus da pesquisa os resumos dos trabalhos completos apresentados na
ANPEd Nacional, especificamente as pesquisas na área da pós-graduação em Educação. Para a
coleta de dados valeu-se da análise documental (BOGDAN; BICKLEN, 1994; CELARD, 2008;
FLICK, 2009) e a análise dos mesmos valeu-se da perspectiva da análise de conteúdo, tendo como
foco a análise temática (BARDIN, 2011; MINAYO, 2010). A análise temática é uma das diferentes
maneiras que a análise de conteúdo, enquanto conjunto de técnicas apresenta para analisar o
conteúdo. Bardin (2011, p.135) indica que a definição de que “[...] o tema é a unidade de
significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria
que serve de guia à leitura [...]”, ou seja, “[...] analisar a temática consiste em descobrir os núcleos
de sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição pode significar
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alguma coisa para o objeto analítico escolhido”. Os temas foram definidos após a leitura das
palavras-chave identificadas nos resumos, neste sentido, os temas foram definidos a posteriori.
Identificou-se cinco temas, quais sejam: Didática, Docência, Ensino Superior, Epistemologia,
Políticas Públicas Educacionais. Também foi considerado no estudo a frequência das palavraschave apresentadas nos resumos dos trabalhos completos.
O corpus da pesquisa constituiu-se de 131 trabalhos apresentados nas nove últimas edições
da reunião nacional da ANPEd no GT 04 – Didática. O levantamento de dados mostrou que foram
empregadas 392 palavras-chave nos resumos, uma média de três palavras-chave por resumo. Destes
131 resumos, 19 (14,5%) não informaram as palavras-chave e 1 trabalho, (0,76%), completo não
apresentou o resumo.
Foram identificadas 392 palavras-chave, destas 168 (43,11%) relacionam-se ao tema
Didática; 113 (28,83%) ao tema Docência; 37 (9,44%) ao tema Ensino Superior; 74 (18,9%) ao
tema Políticas Públicas Educacionais.
Observou-se ainda que a palavra-chave “Didática” está indicada em apenas 27 dos 131
resumos de trabalhos completos apresentados, configurando 20,6% do total de resumos.
Compreende-se neste estudo que identificar as palavras-chave nos resumos de trabalho completos
submetidos propicia ao interlocutor identificar previamente o campo de estudo científico na qual a
pesquisa está inserida. Apesar de compreender, segundo Brandau (et. al., 2005), que palavras-chave
não obedecem a nenhuma estrutura, é aleatória e retirada de textos de linguagem livre, ressalta-se
que a escolha, mesmo que aleatória, ainda encontra-se persuadida tanto pela área de conhecimento
da pesquisa, quanto relacionada ao objeto de estudo.
Pode-se inferir que a análise dos dados sugere que ao não escolher a palavra “didática” para
compor as palavras-chave que identificaram à área de conhecimento da pesquisa apresentada, tornase terreno fértil para que o campo de estudo da Didática tenha cada vez mais pouca visibilidade. Ao
se definir a área no qual pertence à pesquisa, as palavras-chave acabam por possuir um papel
relevante e singular para a identificação e sentido atribuído posteriormente a própria pesquisa, uma
vez que diversos estudos utilizam as palavras-chave como dados relevantes a serem observados.
Ressalta-se que o não uso da palavra-chave “didática” pode sugestionar que identificar a grande
área de pertencimento a partir da palavra-chave não se fez necessária, bem como pode vir a
promover uma sutil descaracterização das pesquisas apresentadas no GT 04 – Didática, no sentido
de pertencer a uma área especifica de pesquisa.
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Por sua vez, a variedade das palavras-chave indicadas nos resumos dos trabalhos completos
corrobora para indicar a compreensão da Didática, segundo Franco e Pimenta (2016), enquanto
campo multidimensional, considerando o ensino - objeto de estudo do campo epistemológico da
Didática - como um conjunto de processos e dimensões interligados. Compreendemos a Didática,
conforme elucidado anteriormente, como área de conhecimento em que o objeto de estudo é o
ensino.
Segundo Franco e Pimenta (2016) há tensões conceituais decorrentes da dubiedade
epistemológica da Didática, que oscilam entre técnica prescritiva ou fundamentadora da reflexão
docente. É recomendado pelas autoras o estatuto de uma Didática Multidimensional, que
compreende a prática do ensino como fenômeno complexo e multirreferencial. Quando não apenas
o ato de ensinar é considerado como objeto de estudo e pesquisa, mas, também, o processo e as
circunstâncias que as aprendizagens são produzidas, estes podem ser denominados processos de
ensino.
Ressalta-se com expressividade neste estudo o número de resumos que não apresentaram
palavras-chave. Dentre os 132 trabalhos, 19 (14,4%) não apresentaram palavras-chave. Destacamos
que em algumas reuniões da ANPEd não foi indicado a obrigatoriedade em inserir palavras-chave
no resumo dos trabalhos completos, nem estas serem requisito para submissão dos mesmos,
observamos que a indicação de inserção de palavras-chave são referentes quanto à submissão de
pôsteres, porém sem também indicar a obrigatoriedade das mesmas.
CONCLUSÕES
Entende-se que a palavra-chave quando informada nos resumos dos trabalhos completos
apresentados nos diferentes GTs da ANPEd, definem os mesmos e as pesquisas vinculadas a estes,
e no caso específico do estudo, no GT 04 - Didática, é um meio de indicar o pertencimento destas
pesquisas a uma área específica do conhecimento, propiciando a este campo de estudo visibilidade
consistente. Indicar a palavra “didática” não só poderá prevenir uma desintegração do campo de
estudo da Didática como impedir futuramente que este campo seja tratado como coadjuvante em
relação aos demais campos do conhecimento.
Mesmo sendo considerada como escolha aleatória as palavras-chave, a partir da escrita do
texto, é relevante pensar em uma hierarquização das mesmas, em relação à sequência em que são
identificadas. Compreendemos que ao submeter um trabalho para o GT 04 – Didática,
necessariamente a palavra-chave “didática” precisa ser inserida entre as palavras-chave,
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1377

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

preferencialmente em primeiro lugar, pois o trabalho apresentado se caracteriza a partir da grande
área de conhecimento no qual pertence.
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Resumo
O resumo é compreendido como parte integrante de diferentes trabalhos científicos como dissertações,
teses, artigos científicos, bem como nos trabalhos divulgados em Eventos Científicos de diferentes
áreas do conhecimento. A partir de Severino (2007) compreendemos que itens relevantes precisam
estar presentes nos resumos dos trabalhos, como o objeto tratado, o aporte teórico, entre outros.
Destaca-se pois, neste conjunto de itens essenciais presente nos resumos e especificamente no resumo
de trabalhos de divulgação de pesquisa em âmbito de eventos científicos, as palavras-chave como meio
pelo qual o pesquisador identifica sua área de pesquisa e temas relacionados a mesma. Neste sentido, o
presente trabalho teve por objetivo mapear, a partir das palavras-chave dos resumos de trabalhos
completos apresentados no GT04 – Didática da ANPEd (reuniões: 29º a 32º; 34º a 38º) os principais
temas abordados nas pesquisas, bem como reiterar a importância do uso da palavra-chave de maneira
coerente e coesa, e esta por sua vez, como meio pelo qual se enfatiza as pesquisas na área, dando ênfase
e legitimidade a mesma. O resultado da pesquisa nos evidencia: 1) a palavra-chave “Didática” está
indicada em apenas 27 dos 131 resumos de trabalhos completos analisados, configurando apenas 20,6%
do total de resumos; 2) identificou-se cinco temas - Didática, Docência, Ensino Superior,
Epistemologia, Políticas Públicas Educacionais; 4) entre as 392 palavras-chave apresentadas: 168
(43,11%) relacionam-se ao tema Didática; 113 (28,83%) ao tema Docência; 37 (9,44%) ao tema Ensino
Superior; 74 (18,9%) ao tema Políticas Públicas Educacionais.
Palavras-chave: Didática; ANPEd; Resumos; Temas; Palavra-chave.
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR NO
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: O RELATO DE
UMA EXPERIÊNCIA COM PIPAS, POESIA E
MATEMÁTICA
Karina Costa Paes de Sousa – UNEMAT/Sinop/MT
Pâmela Cristina Patriota Cabral Lemos de Menezes – Escola Estadual
Cecília Meireles. Matupá/MT

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Professores que atuam no ensino fundamental são rotineiramente desafiados a reinventar sua
forma de ensinar. Quando o foco do ensino não está mais associado à aprovação em determinado
conteúdo, a aprendizagem se torna o centro de toda a atenção, as metodologias diferenciadas e
recursos que potencializem o protagonismo do aluno e que sobretudo tornem a aprendizagem
significativa são indispensáveis para uma boa aula.
As disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática são o centro das atenções e avaliações
nesta fase do ensino. Seus aspectos multidisciplinares e fundamentais para aprendizagem de
qualquer área do conhecimento, fazem com que o professor se debruce sobre as nuances do ensinar
unindo a técnica específica necessária ao contexto mais variado possível, afim de que a
identificação do aluno com o conteúdo estudado seja a mais acessível e que desperte a curiosidade
para que assim o professor tenha “terreno fértil” para ensinar e mediar o conhecimento que
pretende.
O papel do professor é fundamental no avanço construtivo do aluno. É ele, o
professor, quem pode captar as necessidades do aluno e o que a educação lhe
proporcionar. A interdisciplinaridade do professor pode envolver e modificar o aluno
quando ele assim permitir. (FAZENDA, 1997, p.30).

A interdisciplinaridade permite aos professores que se envolvam e aprendam outras formas
de olhar o mesmo assunto, essa troca feita durante as discussões realizadas para a confecção e
aplicação de um plano de intervenção possibilitam abrangência de abordagem e permitem ao aluno,
alvo da intervenção, que possa compreender as habilidades e competências desenvolvidas em sala
de forma global e não separada por disciplinas e assuntos diversos.
As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos cada vez
mais multissemióticos e multimidiáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de
disponibilizar, de replicar e de interagir, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, “Ao
componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos estudantes experiências que
contribuam para a ampliação dos letramentos, nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas
pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens de forma a possibilitar a participação
significativa e crítica”.
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Por meio da intervenção pedagógica podemos promover estratégias e métodos para garantir
a todos os estudantes o direito de aprender; elevar o nível de proficiência/aprendizagem;
promovendo reflexões referentes à nossa práxis pedagógica, articulando os processos de ensino.
O ensino da Matemática na educação básica brasileira tem recebido ao longo das últimas
décadas várias reformulações, passando de uma prática puramente tecnicista para uma abordagem
dinâmica e contextualizada. Segundo Souza (2006, p.44), “o ensino de matemática atravessa uma
situação de grande desconforto, tanto para quem aprende quanto para quem ensina.” E justamente
para que este desconforto citado pelo autor seja liquidado, é preciso que o professor expanda seus
horizontes didáticos e tenha especial dedicação não somente às técnicas algorítmicas e sim perceba
o contexto e qual é a aprendizagem de seu aluno.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Língua Portuguesa
Nas últimas décadas vem se percebendo uma grande deficiência no processo de leituracompreensão e produção de textos por partes dos alunos que estão saindo do ensino fundamental
(anos iniciais – 1º ao 5º ano) e ingressando no ensino fundamental (anos finais – 6º ao 9º ano). Um
grande número de alunos que estão nos anos finais do ensino fundamental não consegue produzir
ou até mesmo interpretar textos simples como uma narração, por exemplo, isso por que até há
alguns anos, a leitura consistia no simples reconhecimento de letras, sílabas e palavras. As pessoas
se preocupavam com uma boa pronúncia ao ler, bloqueando, muitas vezes, seu entendimento sobre
o conteúdo adquirido, ou seja, não saindo da primeira etapa do processo de leitura, não iam muito
além do domínio de pronúncia.
Portanto faz-se necessário que professores e educadores proponham aos seus discentes
atividades que provoquem reflexão sobre os textos lidos; que se discutam temáticas transversais,
que se explorem os diferentes níveis de linguagens e tipos de textos.
Na perspectiva da BNCC, as habilidades não são desenvolvidas de forma genérica e
descontextualizada, mas por meio da leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos
diversos campos de atividade humana. Daí que, em cada campo são destacadas as habilidades de
leitura, oralidade e escrita, de forma contextualizada pelas práticas, gêneros e diferentes objetos do
conhecimento em questão.
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No Campo Artístico-Literário, oferece condições para que os alunos possam compreender
de maneira significativa e, gradativamente, crítica, ampliando e diversificando as práticas relativas à
leitura, à compreensão, à fruição. |Podemos ressaltar nessa atividade o uso da Habilidade
“(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de
mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares
sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico
de sua produção”. (BRASIL, BNCC, p 157)
O trabalho com a leitura e a escrita de releitura foi organizado metodologicamente segundo
a proposta da sequência didática de ensino de gêneros, conforme proposta por Dolz, Noverraz &
Schneuwly (2010). Segundo essa proposta, o trabalho com determinado gênero textual organiza-se
em módulos, os quais correspondem às etapas de (re)conhecimento, aprendizagem e apropriação da
estrutura, objetivos e função social do gênero estudado. A estrutura de base de uma sequência
didática é constituída pelos seguistes passos: apresentação da situação, produção inicial, módulo 1,
módulo 2, módulo 3 e produção final, como demonstra o esquema abaixo (CF. DOLZ,
NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p.98).
O conto A pipa e a flor de Rubem Alves foi uma porta para o desenvolvimento intelectual
dos alunos. Uns se colocam no lugar da pipa, outros no lugar da flor e assim o professor propicia o
desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana, oportunizando aos alunos
diferentes situações lúdicas, para que através da convivência em grupo possa desenvolver a
sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade.
Matemática
Para que a aprendizagem seja significativa, um dos recursos metodológicos utilizados neste
trabalho foi a sequência didática, que na matemática é aplicada como forma de dar sentido ao que é
estudado e na oportunidade encaixar os conteúdos em uma sequência que faça sentido para o aluno.
“A aprendizagem no ambiente escolar deve permitir que o aluno compreenda o assunto por meio de
exemplos ligados ao seu cotidiano para que, posteriormente, ele seja capaz de resolver problemas
mais complexos.” (CERQUEIRA, 2013).
A sequência didática na matemática pretende criar ambientes de aprendizagem nos quais
“(...) os alunos partilhem ideias, raciocínios, processos, estabeleçam conexões, comparações e
analogias, construam conjecturas e negociem significados e desenvolvam capacidades de comunicar
e argumentar”. (KFOURI; D’AMBRÓSIO, 2006, p.2).
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O ensino da geometria é por vezes enlatado em fórmulas e formas geométricas regulares,
não permitindo ao estudante, perceber que, na natureza e nos objetos ao nosso redor, tratamos muito
mais de formas irregulares e aproximações de medidas para solução de problemas do que os livros
didáticos e suas simulações hipotéticas conseguem oferecer.
Essa forma de ensinar torna a geometria uma parte da matemática de difícil compreensão e
percepção de sua utilidade, pois não existem praças com circunferências perfeitas, ou encaixes com
medidas exatas sem aproximações.
As brincadeiras infantis, são uma boa oportunidade para explorar esse cotidiano matemático
por vezes não percebido, e a pipa, uma brincadeira comum na infância e adolescência, que envolve
amigos e familiares, e portanto gera memórias afetivas e habilidades em construir protótipos e testar
seu funcionamento, foi escolhida como elo entre os saberes da linguagem e os saberes da
matemática, reunindo em um único projeto sequencias de atividades que oportunizassem a troca de
saberes entre professores, alunos e familiares.
Descentralizar o professor de matemática como detentor do conhecimento, também é um
dos objetivos desse trabalho, uma vez que o professor é o responsável pelo saber e o aluno pelo
aprender, em uma concepção moderna de aprendizagem, o professor pode por vezes apenas mediar
os atores na busca pelo conhecimento de fato e construir saberes junto com seus alunos nesse
processo.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E FORMA DE AVALIAÇÃO
Língua Portuguesa
Produção Inicial: Dividir os alunos em duplas e pedir para que realizem uma lista de
sentimentos bons e ruins que nós seres humanos podemos cultivar. E pedir para que eles expliquem
que esses sentimentos (amor, inveja, raiva, medo, tristeza) nos acompanham por escolhas. E que
escolhas são essas?
1º Módulo: Trabalhar a leitura e interpretação da biografia do autor Rubem Alves (Cada
dupla poderá destacar os fatos e obras principais do autor em seu caderno).
2º Módulo: Leitura e interpretação do Texto Narrativo “A Pipa e a Flor” (Rubem Alves).
Observar o desfecho da história, os sentimentos que a permeiam, os três finais que o autor nos
mostra, pedir para que cada dupla discuta sobre esses temas.
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3º Módulo: Realizar exercícios de interpretação, com ênfase nos sentimentos da flor em
relação a pipa (amor, inveja, raiva, medo, tristeza)
4º Módulo: Apresentar aos alunos a imagem da obra “Meninos soltando Pipas” (1941) de
Candido Portinari (leitura e interpretação oral). Realizar a releitura da obra em folha sulfite
Produção final: Cada dupla irá realizar a mudança de gênero textual, transformando a
narrativa em um Cordel, onde deverão escolher quais dos finais que o autor (Rubem Alves) propôs,
e colocarem como final de seu cordel. Cada dupla irá ler sua produção para a turma e montar um
cartaz que ficará exposto para que outras turmas apreciarem.
AVALIAÇÃO
Observar que a leitura faz-se necessário para o bom desenvolvimento, incentivar à leitura e
propiciar momentos de aprendizagem lúdicas e contato com variadas fontes de leitura, gêneros,
suportes, levando o aluno a interagir por meio da leitura, além de garantir a aprendizagem
significativa e prazerosa.
RESULTADOS
Para iniciar, os alunos foram divididos em duplas, pedimos para que realizassem uma lista
de sentimentos bons e ruins que nós seres humanos podemos cultivar, após, a professora solicitou
eles explicassem que esses sentimentos (amor, inveja, raiva, medo, tristeza) nos acompanham por
escolhas. E que escolhas são essas? –Foi interessante ouvir a opinião de cada um deles, sobre

o

que pensavam sobre o assunto e o que achavam da opinião dos colegas.
Para o primeiro módulo, trabalhamos a leitura e interpretação da biografia do autor Rubem
Alves, onde cada dupla destacou os fatos e obras principais do autor em seu caderno. Na sequência,
as duplas puderam expor o que encontraram que mais chamaram sua atenção. Podemos observar a
importância de expor algumas fotos do autor, isso torna a experiência de conhecimento do autor,
mais próxima.
No segundo módulo, iniciamos a leitura e interpretação do Texto Narrativo “A Pipa e a
Flor” (Rubem Alves). Observamos o desfecho da história, os sentimentos que a permeiam, os três
finais que o autor nos mostra, em dupla os alunos discutiram sobre esses prováveis finais. Vale
ressaltar o quanto esse texto mexeu com eles, os alunos conseguiram fazer uma relação com a
realidade de hoje. Alguns falaram sobre fatos que já presenciaram que tem muito a ver com os
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finais do texto. Essa parte foi muito importante, pois além das atividades didáticas eles conseguiram
fazer esse gancho com a realidade da vida e a importância de nossas escolhas.
Partindo para o terceiro módulo, realizamos alguns exercícios de interpretação, com ênfase
nos sentimentos da flor em relação a pipa (amor, inveja, raiva, medo, tristeza), aqui trabalhamos
com a parte da gramática, ortografia entre outros dentro do texto.
Já, no quarto módulo, apresentamos aos alunos a imagem da obra “Meninos soltando Pipas”
(1941) de Candido Portinari, realizamos a leitura e interpretação oral da obra. Levei até a sala de
aula o aparelho de multimídia, onde todos puderam observar a obra ao mesmo tempo. Analisaram
as cores, o local, as personagens e cada aluno pode contribuir dizendo o que eles acrescentariam
naquela obra, para deixar ela com algo pessoal de cada um. Após essa atividade, eles receberam
uma folha sulfite e realizam a releitura da obra. Esse módulo foi bem divertido, pois cada aluno,
individualmente pode usar sua criatividade e acrescentar algo pessoal de cada um.
Para finalizar, na produção final, eles optaram por trabalharem em duplas e realizaram a
mudança de gênero textual, transformando a narrativa em um Cordel (gênero textual, já trabalhado
anteriormente), onde a proposta, foi a de escolher quais dos finais que o autor (Rubem Alves)
propôs, e colocarem como final de seu cordel. Os alunos precisaram de três aulas para concluir essa
atividade que precisou do comprometimento, criatividade e parceria da dupla. Após concluírem
seus cordéis, eles foram até o LIED para digitar e imprimir. Na próxima aula, cada dupla
leu/apresentou deu cordel para a turma e depois fomos até o saguão da escola e colamos em um
varal para a apreciação de outras turmas durante o intervalo.
Matemática
Apresentação da Pipa: Apresentação de vídeos sobre pipas em diferentes lugares do
mundo, como Guatemala, China e no Brasil.
1º Módulo: Apresentação de um vídeo tutorial para construção da pipa. Discussão sobre
materiais e amarrações. Conversa sobre quem já soltou pipas e se já confeccionou uma pipa antes.
Exercícios de matemática com abordagem em ângulos, formatos, área e perímetro de pipas, alturas
atingidas e comprimento de linhas.
2º Módulo: Construção da pipa. Divididos por equipes, os alunos devem construir a
armação e cobertura da pipa, utilizando as medidas indicadas, neste momento os alunos que já
conhecem como fabricar uma pipa podem auxiliar os demais. As rabiolas podem ser feitas em casa
com auxílio dos pais.
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3º Módulo: Aula campo experimental: os alunos junto com a professora irão ao Complexo
Turístico dos Lagos para soltarem as pipas confeccionadas em sala.
4º Módulo: Momento de relato sobre a experiência de confeccionar a própria pipa, sobre o
protótipo utilizado e seu desempenho e como os familiares auxiliaram na confecção da pipa.
Avaliação
Roda de diálogo sobre a experiência de confeccionar pipas e soltá-las no Lago, dos
instrumentos de medida e formas utilizadas para medir e calcular material, dos relatos dos
familiares sobre soltar pipas e de como a matemática não está apenas em formas exatas de calcular
e solucionar problemas.
RESULTADOS
A primeira aula de matemática com as pipas foi uma aula introdutória, onde vídeos que
expunham pipas em diferentes culturas foram exibidos e na oportunidade os alunos puderam fazer
reflexões sobre a representação da pipa em diferentes culturas. Conheceram tipos de pipas
diferentes usadas no Brasil e nos países como Guatemala e Japão. Os alunos observaram que em
países como a Guatemala, a pipa tem um significado religioso, com festivais de culto aos espíritos,
e no Brasil existem práticas esportivas com a pipa ‘kyte’ que é um tipo de pipa grande e em tecido.
Na aula seguinte foi exibido um vídeo estilo tutorial, de como fazer uma pipa modelo
“míssil”, na oportunidade o autor do vídeo deu várias explicações sobre tipos de pipas e estilos,
dicas de amarrações e formas de fazer rabiolas e coberturas. Após a exibição do vídeo os alunos
discutiram os formatos de pipas e coberturas que gostariam de fazer
Em sequência, os alunos iniciaram a confecção de suas pipas, seguindo o modelo
apresentado pelo vídeo, e dicas de colegas que já tinham experiências com pipas. Um desafio para
todos, inclusive para a professora, foi o tipo de laçada usada na armação da pipa. Pois como uma
única linha era necessário contornar o pentágono da armação e dessa forma aprender a fazer um
tipo de laçada firme para não arrebentar no vento. Neste primeiro dia não foi possível fazer essa
laçada, então, os alunos e a professora, ficaram com a tarefa de aprender e pesquisar um jeito de
fazer a laçada. Na aula seguinte, um aluno, ensinou a laçada para todos, e seu pai foi quem o
ensinou a fazê-la. Neste momento, este aluno foi quem protagonizou o espaço da sala e instruiu a
todos, inclusive a professora.
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Durante a confecção, foram usados instrumentos de medida como réguas e trenas, e a
medida que foram desenvolvendo os protótipos de armações, os próprios alunos foram criando
“gabaritos” de hastes de madeira, para facilitar o corte das hastes das outras pipas.
A professora, enquanto conduzia parte dos trabalhos, procurou usar a linguagem matemática
para as medidas e aproximações, alguns exercícios complementares para casa abordavam o tema de
maneira hipotética a fim de conectar a atividade experimental com os conteúdos estudados em sala.
A término da confecção, os alunos fizeram as rabiolas das pipas em casa, inclusive com
ajuda dos pais, e no dia marcado, foram todos junto com a professora ao Complexo dos Lagos da
cidade de Matupá – MT, testar as pipas e seu êxito nos céus. Na oportunidade foram dadas
orientações sobre o não uso de cerol, a distância adequada de fios de energia elétrica e atenção a
obstáculos no solo, para não causarem acidentes.
A atividade foi empolgante e chamou atenção da comunidade, que percebeu muitos
adolescentes envolvidos com a atividade e animados com o seu êxito. Algumas pipas não voaram,
como esperado, pois erros na confecção atrapalhavam a aerodinâmica do protótipo.
Em sala, foram feitos relatos sobre a experiência com as pipas e como os alunos se sentiram
em relação ao trabalho e observações sobre a matemática utilizada ali. A maioria relatou sobre a
capacidade de resolver problemas como a principal habilidade matemática na atividade, pois a todo
o momento eram desafiados a encontrar soluções para problemas com suas pipas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho interdisciplinar entre Língua Portuguesa e Matemática oportunizou aos alunos
envolvidos conexões entre os assuntos abordados nas disciplinas explorando suas memórias
afetivas, conhecimentos prévios e elementos culturais diferentes.
Em Língua Portuguesa, a realização desse trabalho pedagógico – Sequência didática foi uma
experiência positiva no processo ensino aprendizagem. Dessa forma, essa intervenção pedagógica,
ofereceu situações de aprendizagem, que teve como ponto de partida discussões e reflexões
relacionadas às relações interpessoais e afetivas vivenciadas pelos alunos em que a prática da
oralidade e da escrita foram centralizadas nas atividades comunicativas.
Na matemática foi possível explorar os saberes diferentes de cada um e observar os
conceitos matemáticos de medidas e espaço por aproximações, utilização de instrumentos de
medidas convencionais ou não, como réguas e as mãos, construção de formas geométricas e
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protótipos. A experiência em campo enriqueceu o trabalho, uma vez que, permitiu a testagem da
pipa e a troca de técnicas entre os alunos e a professora.
Ao realizar um trabalho interdisciplinar, os professores necessitam ter a compreensão que
durante o processo os saberes se confundem e se tornam um único saber, que os atores envolvidos
trocam de posições e que a liberdade para criar aumenta, oportunizando vários protagonismos
durante a execução das aulas.
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Resumo
Este artigo é baseado nos relatos da aplicação de um plano de intervenção pedagógica interdisciplinar
entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática nas turmas do 6º ano do ensino fundamental da
Escola Cecília Meireles, na cidade de Matupá – Mato Grosso no ano de 2019. Apresenta ainda aspectos
dos objetivos da aprendizagem das disciplinas envolvidas durante a aplicação do plano interventivo e
do desenvolvimento das atividades feitas com os alunos, utilizando como recursos o poema “A Pipa e a
Flor” do autor Rubem Alves, o estudo e a construção de pipas e ao final a atividade em campo no
Complexo dos Lagos da cidade de Matupá, principal ponto turístico e de lazer. Relata, por fim, o uso
da sequência didática como método de ensino para o êxito em tais intervenções que objetivam unir as
potencialidades das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática em um plano interventivo que traga
ludicidade e oportunidade de experimentar sensações emocionalmente significantes, além de permitir
que a leitura seja não apenas um exercício, mas um instrumento de criação e que a geometria e
aritmética sejam base para a construção de um protótipo que permita realizar no concreto o que foi
estudado e analisado em sala. O plano interventivo tem entre seus objetivos fortalecer a aprendizagem
dos alunos que se encontram com dificuldades na leitura, escrita e interpretação de textos e na
realização de cálculos com diferentes instrumentos de medidas e aproximações para solução de
problemas propostos, permitindo que no mesmo espaço haja troca das vivências de cada um durante a
confecção da pipa e durante a atividade campo envolvendo os alunos e as famílias na atividade.
Palavras-chave: Sequência Didática;
Fundamental; Prática Docente.
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LETRAMENTOS MIDIÁTICOS PARA UMA DIDÁTICA
MÍDIA-EDUCATIVA
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
No XIX ENDIPE realizado em 2018, cujo tema foi “Para onde vai a Didática? O
enfrentamento às abordagens teóricas e desafios políticos da atualidade”, Candau (2018) apresentou
questões consideradas fundamentais no processo de ressignificação da Didática, entre elas a
possibilidade de explorar o potencial das mídias digitais para facilitar processos de ensinoaprendizagem ativos e reflexivos. Entendendo que as mídias afetam os modos de construir
conhecimentos, as formas de nos relacionarmos, as subjetividades e comportamentos, Candau
(2018) indaga como integrar as mídias às práticas pedagógicas de modo consistente. A autora
questiona que nos processos de ensino-aprendizagem, em geral, o uso das mídias não chega a afetar
a dinâmica do professor, servindo apenas como uma ferramenta de apoio ao trabalho já
estabelecido. Nesse sentido, observa-se que, não apenas no Brasil, mas também em outros países, o
foco das políticas públicas mídia-educativas têm se restringido ao acesso aos meios e às
capacidades técnicas de utilização (BUCKINGHAM, 2013; CASTRO, 2016; DUARTE; MILLIET;
MIGLIORA, 2019; PEREIRA; FILLOL; MOURA, 2019), ignorando a concepção das mídias
enquanto cultura e, por isso, sem uma orientação voltada para o pensamento crítico-analítico.
Buckingham (2010) menciona que, se fora da escola as crianças e adolescentes estão interagindo
com as mídias não como tecnologias, mas como formas culturais, os educadores que desejam usar
essas mídias nas escolas não podem negligenciar essas experiências, pelo contrário, precisam
fornecer aos alunos meios de compreendê-las.
Nessa perspectiva, no campo da mídia-educação tem-se debatido as novas formas de
letramentos. Segundo Soares (2002) os novos letramentos, exigem novas práticas e habilidades de
leitura e escrita para se atribuir sentido, selecionar e avaliar o que se vê nas telas, incluindo textos,
imagens, sons, hipertextos, etc. e também para se produzir conteúdo através dessas múltiplas
linguagens. Assim, ser letrado seria participar desse conjunto de práticas sociais nos quais os
sentidos dos conteúdos codificados culturalmente através das mídias são gerados, disputados,
negociados e transformados (BUZATO, 2010).
Os novos letramentos têm recebido diversas designações - digital, da internet, midiático,
transmidiático, entre outros - a partir das diferentes conceituações dos autores. Com base em um
levantamento teórico realizado no contexto da minha pesquisa de doutorado1 em andamento,

O título provisório da pesquisa é Práticas pedagógicas de letramento midiático para o desenvolvimento de habilidades
necessárias à aprendizagem escolar
1
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apresento uma compilação dos principais modelos conceituais para o letramento midiático
propostos por autores de referência no campo, com o objetivo de estreitar o debate entre os campos
da Didática e da Mídia-educação e favorecer os processos de construção de conhecimento e
aprendizagem, em direção ao que chamo de uma Didática mídia-educativa (MILLIET, [s.d.], no
prelo).
MODELOS CONCEITUAIS PARA LETRAMENTOS MIDIÁTICOS
Com o crescimento do uso das mídias, principalmente com a centralidade da internet e das
redes sociais, vários problemas como incitação ao ódio, cyberbullying, fakenews etc. têm gerado
discussões de como gerenciar melhor o ambiente da mídia, inclusive colocando em foco o urgente
debate de como regular a internet. Livingstone (2019) ressalta que diante do cenário das
dificuldades regulatórias, com empresas globais poderosas e conveniência política de curto prazo, o
apelo transforma-se em uma solução que supostamente gera menos desgaste: educar o público que
usa a internet. “A motivação é raramente pedagógica, mas sim a política do último recurso"
(LIVINGSTONE, 2019, tradução nossa). A autora sinaliza ainda para o risco que há de, na
educação, essa demanda adiar os aspectos positivos do uso das mídias, como aprendizagem
autônoma, criatividade, colaboração e participação, uma vez que com o ritmo acelerado da
inovação tecnológica acabamos apenas lutando contra os novos danos que surgem inesperadamente.
Desse modo, o letramento midiático corre o risco de se limitar à proteção e segurança.
David Buckingham, professor emérito da Loughborough University, traz em seus estudos a
ênfase na abordagem crítica do letramento midiático. Para ele o letramento midiático é muito mais
do que uma questão instrumental de aprender como usar um computador ou como fazer buscas
online. Apesar de considerar importante que as crianças aprendam a, por exemplo na internet,
localizar e selecionar o material usando mecanismos de buscas e hiperlinks, Buckingham (2010,
2013) sustenta que não se deve restringir o letramento midiático apenas a aspectos funcionais.
Assim, o autor defende uma noção mais crítica de letramento midiático, que está presente desde
seus estudos mais antigos de mídia-educação, mas que ele estende às mídias digitais. Buckingham
(2010) elenca quatro aspectos conceituais gerais considerados como componentes essenciais do
letramento midiático: (1) Representação - as mídias representam o mundo, oferecem interpretações
que inevitavelmente incorporam valores e ideologias implícitas. Os usuários precisam ser capazes
de avaliar o material que encontram, as motivações daqueles que o criaram comparando-o com
outras fontes; (2) Língua - entender a "gramática" de formas particulares de comunicação e ter
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consciência dos códigos e convenções mais amplos de determinados gêneros. Isso significa adquirir
habilidades analíticas e uma metalinguagem para descrever como a linguagem funciona; (3)
Produção - entender quem está se comunicando com quem e por quê. Estar ciente das influências
comerciais, que são muitas vezes invisíveis para o usuário, o papel global da publicidade e como
eles influenciam a natureza da informação que está disponível; (4) Audiência - consciência da
própria posição como audiência, entendendo como a mídia é direcionada ao público e como
diferentes públicos usam e respondem a eles.
Amparada pelo Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos2, a UNESCO
criou uma matriz curricular e de competências voltada para o que eles chamam de alfabetização
midiática e informacional (AMI)3. A matriz combina duas áreas consideradas distintas e incorpora
elementos de ambas - a alfabetização midiática e a alfabetização informacional:
Por um lado, a alfabetização informacional enfatiza a importância do acesso à
informação e a avaliação do uso ético dessa informação. Por outro, a alfabetização
midiática enfatiza a capacidade de compreender as funções da mídia, de avaliar como
essas funções são desempenhadas e de engajar-se racionalmente junto às mídias com
vistas à autoexpressão (WILSON et al., 2013, p. 18).

Assim, a matriz inclui tanto os elementos da alfabetização informacional - definição e
articulação de necessidades informacionais; localização e acesso à informação; organização da
informação; uso ético da informação; comunicação da informação; uso das habilidades de TICs no
processamento da informação - quanto os elementos da alfabetização midiática - compreensão do
papel e das funções das mídias em sociedades democráticas; compreensão das condições sob as
quais as mídias podem cumprir suas funções; avaliação crítica do conteúdo midiático à luz das
funções da mídia; compromisso junto às mídias para a autoexpressão e a participação democrática;
revisão das habilidades (incluindo as TICs) necessárias para a produção de conteúdos pelos
usuários.
Eshet-Alkalai (2004, 2012), professor do Tel Hai Academic College, aborda, além das
habilidades cognitivas, motoras e sociais para o letramento digital, a importância das habilidades
socioemocionais. O autor sugere um modelo conceitual que compreende seis habilidades para o uso

O Artigo estabelece que “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a
liberdade de opinar livremente e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios,
independentemente de fronteiras”.
2

O termo original, em inglês, é Media and Information Literacy – MIL. Na versão para o português a UNESCO optou
por usar a palavra alfabetização.
3
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de ambientes digitais: (1) habilidade foto-visual (leitura de mensagens representadas visualmente);
(2) habilidade de reprodução digital (criação de um novo material a partir de outros já existentes);
(3) habilidade de ramificação (construção de conhecimento a partir de navegação não-linear e
hipertextual); (4) habilidade informacional (capacidade de avaliar a qualidade e validade das
informações); (5) habilidade socioemocional (saber escapar das armadilhas da internet e trabalhar
de forma colaborativa); (6) habilidade em tempo real (capacidade de processar simultaneamente
grandes volumes de estímulos em tempo real e alta velocidade). Segundo Eshet-Alkalai (2004), a
habilidade socioemocional é a mais complexa das seis e para adquiri-la os usuários devem ser muito
críticos, analíticos e maduros, além de ter um alto grau de habilidade informacional e de
ramificação.
Sonia Livingstone (2011), pesquisadora inglesa e professora da London School of
Economics, refere-se especificamente ao conceito de letramento na internet, que para a autora pode
ser diferenciado de outras formas de letramento, na medida em que habilidades específicas,
experiências e valores culturais associados à internet são distintos daqueles relacionados a outras
formas de comunicação. Entre suas particularidades estão presentes desafios cognitivos e sociais
que vão desde o conhecimento sobre o acesso - uso do hardware, software e serviços - até
competências interpretativas, analíticas e avaliativas envolvendo conteúdos e aquelas reguladas
socialmente que incluem normas, regras e acordos aceitos pelos usuários da rede.
Henry Jenkins (2006, 2009), professor do programa de Estudos de Mídia Comparada do
Massachusetts Institute of Technology (MIT), entende os novos letramentos midiáticos como “um
conjunto de competências culturais e habilidades sociais que os jovens precisam no novo cenário da
mídia” (JENKINS, 2006, p. 4, tradução nossa). Segundo o autor, a cultura participativa muda o foco
do letramento de uma expressão individual para o envolvimento da comunidade.
Uma cultura participativa é uma cultura com barreiras relativamente baixas para a
expressão artística e engajamento cívico, forte apoio à criação e compartilhamento de
criações e algum tipo de orientação informal, através do qual o que é conhecido pelos
mais experientes é repassado aos novatos. Uma cultura participativa é também aquela
em que os membros acreditam que suas contribuições são importantes e sentem algum
grau de conexão social uns com os outros (JENKINS, 2006, p. 3, tradução nossa).

Assim, Jenkins (2006) defende que os novos letramentos envolvem habilidades sociais
desenvolvidas por meio de colaboração e trabalho em rede. Essas habilidades baseiam-se na
alfabetização tradicional, habilidades de pesquisa, habilidades técnicas, e habilidades de análise
crítica e incluem: (1) Jogo - capacidade de usar o entorno como forma de resolução de problemas;
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(2) Performance - capacidade de adotar identidades alternativas para fins de improvisação e
descoberta; (3) Simulação - capacidade de interpretar e construir modelos dinâmicos do mundo real;
(4) Apropriação - capacidade de samplear e remixar conteúdo de mídia; (5) Multitarefa capacidade de ter uma rápida noção do ambiente e mudar o foco conforme necessário para focar em
detalhes; (6) Cognição Distribuída - capacidade de interagir de forma significativa com ferramentas
que expandem as capacidades mentais; (7) Inteligência Coletiva - capacidade de reunir
conhecimento e comparar observações com outros para um objetivo comum; (8) Julgamento capacidade de avaliar a confiabilidade e credibilidade de diferentes fontes de informação; (9)
Navegação Transmídia - capacidade de acompanhar o fluxo de histórias e informações através de
múltiplas modalidades; (10) Networking - capacidade de procurar, sintetizar e disseminar
informações; (11) Negociação - habilidade de interagir em diversas comunidades, discernindo e
respeitando múltiplas perspectivas, utilizando e seguindo normas alternativas (JENKINS, 2006,
tradução nossa).
O conceito de letramento transmídia é abordado por Carlos Alberto Scolari (2018a, 2018b),
professor do departamento de Comunicação da Universidade Pompeu Fabra em Barcelona, e
expande os postulados do letramento midiático, complementando-os a partir de sua leitura da
realidade midiática dos jovens. O letramento transmídia tem como foco principal o que os jovens
fazem com as mídias fora do contexto escolar, considerando-os prosumers (produtores +
consumidores), capazes de partilhar e gerar conteúdos midiáticos de diferentes tipos e níveis de
complexidade. As capacidades transmidiáticas4 são uma série de competências no contexto das
novas culturas colaborativas relacionadas com a produção, partilha e consumo de mídias digitais
interativas, que vão desde processos de resolução de problemas em games até a produção e partilha
de conteúdo em plataformas web e redes sociais.
De forma geral, os conceitos sobre os letramentos midiáticos trazidos pelos diversos autores
apontam para a necessidade de adquirirmos competências e habilidades de ordens diversas. O
presente levantamento mostrou que os modelos conceituais propostos possuem diferenças
importantes, mas também muitos pontos em comum. O quadro elaborado (Quadro 1) sintetiza os
modelos conceituais levantados pelos diferentes pesquisadores e tem o intuito de subsidiar a
A pesquisa Transmedia Literacy, realizada de 2015 a 2018, envolveu 8 países e criou uma taxonomia de capacidades
transmidiáticas. “Trata-se de um dos mapas mais exaustivos de capacidades relacionadas com a produção, consumo e
pós-produção de media já realizados no contexto da cultura transmediática dos jovens. As capacidades transmediáticas
identificadas durante a investigação foram divididas em 9 dimensões (produção, prevenção de risco, performance,
gestão de conteúdo individual e social, media e tecnologia, ideologia e ética, narrativa e estética), incluindo cada uma
delas 44 capacidades principais e, num segundo nível, 190 capacidades específicas” (SCOLARI, 2018b, p.9).
4

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1395

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

construção de modelos conceituais próprios pelos professores, que possam guiar suas práticas
pedagógicas em direção a uma Didática mídia-educativa5 (MILLIET, [s.d.], no prelo).
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Quadro 1. Modelos conceituais para letramentos midiáticos
AUTOR(ES)

MODELOS CONCEITUAIS PARA LETRAMENTOS MIDIÁTICOS

Buckingham (2010)

(1) Representação; (2) língua; (3) produção; (4) audiência

UNESCO (2013)

(1) alfabetização informacional: definição e articulação de necessidades
informacionais; localização e acesso à informação; acesso à informação;
organização da informação; uso ético da informação comunicação da informação;
uso das habilidades de TICs no processamento da informação; (2) alfabetização
midiática: compreensão do papel e das funções das mídias em sociedades
democráticas; compreensão das condições sob as quais as mídias podem cumprir
suas funções; avaliação crítica do conteúdo midiático à luz das funções da mídia;
compromisso junto às mídias para a autoexpressão e a participação democrática;
revisão das habilidades (incluindo as TICs)necessárias para a produção de
conteúdos pelos usuários.

Eschet-Alkalai

(1) habilidade foto-visual; (2) habilidade de reprodução digital; (3) habilidade de
ramificação; (4) habilidade informacional; (5) habilidade socioemocional; (6)
habilidade em tempo real

(2004, 2012)
Livingstone (2011)

(1) Conhecimento sobre o acesso - uso do hardware, software e serviços; (2)
competências interpretativas, analíticas e avaliativas envolvendo conteúdos; (3)
competências reguladas socialmente - incluem normas, regras e acordos aceitos
pelos usuários da rede.

Jenkins (2006)

(1) Jogo; (2) Performance; (3) Simulação; (4) Apropriação; (5) Multitarefa; (6)
Cognição; (7) Inteligência; (8) Julgamento; (9) Navegação Transmídia; (10)
Networking; (11) Negociação

Scolari (2018b)

(1) produção; (2) prevenção de risco, (3) performance; (4) gestão de conteúdo (5)
gestão individual (6) gestão social; (7) mídia e tecnologia; (8) ideologia e ética;
(9) narrativa e estética
Fonte: Elaboração própria

Resumo
Sendo parte da revisão teórica sobre letramentos midiáticos feita para minha pesquisa de doutorado em
andamento, apresento os diversos conceitos sobre os letramentos midiáticos trazidos por diferentes autores
do campo, que apontam para a necessidade de adquirirmos competências e habilidades de ordens diversas.
No último ENDIPE realizado em 2018, Candau (2018) apresentou questões consideradas fundamentais no
processo de ressignificação da Didática, entre elas a possibilidade de explorar o potencial das mídias digitais
para facilitar processos de ensino-aprendizagem ativos e reflexivos. Se fora da escola as crianças e
adolescentes estão interagindo com as mídias não como tecnologias, mas como formas culturais, os
educadores precisam fornecer aos alunos meios de compreendê-las (BUCKINGHAM, 2010). Nesse
sentido, busca-se dar subsídios para o estreitamento entre os campos da Didática e da Mídia-educação a
partir de uma compilação dos principais modelos conceituais para o letramento midiático propostos por
autores de referência. Os novos letramentos exigem novas práticas e habilidades de leitura e escrita para se
atribuir sentido, selecionar e avaliar o que se vê nas telas, incluindo textos, imagens, sons, hipertextos, etc. e
também para se produzir conteúdo através dessas múltiplas linguagens (SOARES, 2002). Assim, ser letrado
seria participar desse conjunto de práticas sociais nos quais os sentidos dos conteúdos codificados
culturalmente através das mídias são gerados, disputados, negociados e transformados (BUZATO, 2010).
Ao final apresenta-se um quadro sintetizando os modelos conceituais de letramentos midiáticos levantados,
com o intuito de servir como base para a construção, pelos professores, de modelos conceituais próprios de
forma a guiar suas práticas pedagógicas em direção a uma Didática mídia-educativa (MILLIET, [s.d.], no
prelo).
Palavras-chave: letramentos midiáticos; didática; mídia-educação; didática mídia-educativa.
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INTRODUÇÃO
O aluno do século XXI está inserido no mundo interligado pelas redes e mídias e, nesta
realidade de mudanças de paradigmas, tornou-se produtor de informação e conhecimento e quer
participar e compartilhar constantemente tudo o que está vivenciando. “Nossos alunos deixaram de
ser passivos para serem criativos, muito ativos, criadores ativos” (FEDRIZZI, 2017, p. 13).
Contudo, é, também, nesse cenário que se observam constantes desilusões apresentadas pelos
discentes ao ensino e, por conseguinte, na aprendizagem. O aluno contemporâneo quer participar da
construção do seu conhecimento e compartilhar as criações do seu aprendizado. A partir dessa
problemática, de desmotivação dos alunos aos estudos, por sentirem que o ambiente escolar não
acompanha a evolução das tecnologias da Era Digital em seu cotidiano que propõe-se a atividade
associando Literatura, Geografia e Tecnologias com o objetivo da atividade: relacionar e discutir o
conteúdo de Geografia com a obra ‘O Pequeno Príncipe’ por meio de questões, imagens e podcast.
O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry (1943), é um livro clássico, com
conteúdo e lição que ultrapassam qualquer idade e geração e, por isso, torna-se uma obra
inspiradora para despertar o entusiasmo para o ensino de Geografia nos dias atuais. Os cenários
visitados pela personagem, o Pequeno Príncipe, ilustram temas da Geografia Física e Humana que
podem contribuir significativamente para motivar o ensino de Geografia.
O podcast é uma forma de publicar e comunicar um tema, contar uma história, trazer
debates ou simplesmente conversas e para esta atividade foi produzido e utilizado para motivar o
ensino de Geografia.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Geografia é uma ciência que tem como centro de suas análises a relação entre a sociedade
e a natureza. Para Milton Santos, a Geografia é uma ciência integradora e afirmou: “A Geografia
não é física, nem humana. A Geografia é da humanidade” (SANTOS, 2002, p. 51).

Nessa

perspectiva, a Geografia escolar é uma disciplina que objetiva construir, juntamente com alunos e
professores, um conhecimento que possibilite a compreensão das transformações, tanto físicas,
quanto humanas e, assim, motivar uma consciência de si mesmo e do seu papel na sociedade. “O
ensino da Geografia deve operar o espaço geográfico, através de diferentes caminhos, mas sem
esquecer do encanto” (CASTROGIOVANNI, et al., 2011, p. 106).
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O documento Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), nas
competências gerais da Educação Básica estabelece
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.

Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC (BRASIL,
2017) devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências
gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
Na BNCC (BRASIL, 2017) competência é definida como a mobilização de conhecimentos
(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo
do trabalho. Ao definir essas competências, a BNCC (BRASIL, 2017) reconhece que a educação
deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade. Sob este
aspecto, Barreto, Becker e Ghisleni (2018, p. 19) sinalizam que, no contexto da inserção do modelo
educacional 3.0, “os discentes precisam ser protagonistas do seu próprio aprendizado, não
delegando a tarefa apenas aos docentes e às instituições de ensino”.
Portanto, o momento é de mudança na educação, na forma de ensinar e de aprender. Há
muito para se desenvolver dentro do modelo da Era Digital e o atual momento faz parte de um
processo, em transformação contínua, sendo necessário a inserção de novas tecnologias e novas
práticas sem, no entanto, perder o foco na reflexão e análise sobre o conteúdo.
METODOLOGIA
Para a execução da atividade, primeiramente, os alunos de três turmas do Terceiro Ano (301,
302 e 303) foram motivados a fazerem a leitura do livro ‘O Pequeno Príncipe’ na primeira
quinzena do mês de março e, nesse período, no grupo do WhatsApp, a professora instigou à reflexão
para a necessidade da sustentabilidade no Planeta e para as desigualdades sócias. E, na segunda
quinzena de março, em sala de aula, foram realizados grupos de três alunos para discutir o tema da
atividade e a resolução de cinco questões. Os grupos resolveram e discutiram as cinco questões da
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prova que remetem ao imaginário de ‘O Pequeno Príncipe’, no planeta Terra. Depois de debater as
questões, os alunos relacionaram o tema de cada questão ao conteúdo de Geografia e elaboraram
um pôster digital evidenciando a questão e o conteúdo cobrado, segundo a apostila didática adotada
pela escola, elaborada pela Editora FTD.
Na primeira quinzena do mês de abril, os pôsteres foram apresentados em sala de aula, em
formato digital para projeção em multimídia, com mediação de professores convidados, de
Geografia e Literatura. E, finalmente, na segunda quinzena, foram produzidos os podcats,
socializados entre os grupos e entre as três turmas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tema da atividade foi inspirado em uma obra clássica, ‘O Pequeno Príncipe’ (SAINTEXUPÉRY, 1943) (Figura 1), um livro com conteúdo e lição que ultrapassam qualquer idade e
geração. Entre as muitas falas e reflexões que se destacam na história, uma motivou, especialmente
o tema da atividade, quando a raposa diz ao príncipe: “o essencial é invisível aos olhos”.
Figura 1. Livro ‘O Pequeno Príncipe’ e seu autor Antoine de Saint-Exupéry. a) capa; b) fotografia do autor.

Fonte: SAINT-EXUPÉRY (1943).

A partir desse estímulo inicial os alunos foram instigados à leitura no período de duas
semanas, nas quais receberam um recado da professora, no grupo do WhatsApp, instigando para a
reflexão de que “apesar do muito que existe de visível, considerado fundamental no dia a dia,
procuramos dar atenção às questões sobre o que é essencial, ou melhor, o que é importante à vida,
ao estabelecimento das relações entre os seres e à sustentação do meio” (UNIVERSIDADE
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FRANCISCANA, 2018, p. 1). A professora ainda estimulou a reflexão para uma das características
da modernidade líquida, ou seja, “olhar e não ver”. A relação entre olhar e não ver é o que, muitas
vezes, impede-nos de refletir sobre determinadas situações naturalizadas e com as quais
convivemos em nosso cotidiano. Uma das invisibilidades do cotidiano é a situação de extrema
pobreza em que milhões de pessoas ainda vivem. Assim, na apresentação dos pôsteres foram
socializadas importantes análises, com imagens pesquisadas em sites, sobre pobreza, desigualdade
social, concentração de renda, violência, temas, que, muitas vezes, são “mascarados” com
interpretações que não condizem com a real origem do problema da pobreza e, para a qual, apenas
“olhamos”.
Na segunda quinzena, em sala de aula, os alunos trabalharam na interpretação e resolução de
cinco questões de Geografia, que foram introduzidas a partir de um texto motivacional retirado da
obra ‘O Pequeno Príncipe’.
‘A Terra não é um planeta qualquer! Para dar-lhes uma ideia das dimensões da terra,
eu lhes direi que, antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para o
conjunto dos seis continentes, um verdadeiro exército de acendedores de lampiões.
Isto fazia, visto um pouco de longe, um magnífico efeito. Os movimentos desse
exército eram ritmados como os de um ballet de ópera. Primeiro, vinha a vez dos
acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália e, depois, os da China e da
Sibéria. Em seguida, vinha a vez dos acendedores da Rússia e das Índias. Após, os da
África e da Europa e também os da América. Era um espetáculo grandioso!’ (SAINTEXUPÉRY, 1943, p. 43).

A partir do texto, foram trabalhadas as cinco questões que remetem ao imaginário de ‘O
Pequeno Príncipe’ no planeta Terra.
A questão 1 explorou o tema dos movimentos da Terra, rotação e translação, e as
consequências na vida humana, como fusos horários e zonas climáticas. Nos pôsteres houve
destaque para as diferentes paisagens da Terra e sua respectiva iluminação em momentos
concomitantes (mesma data e horário).
A questão 2 apresentou a figura do deserto descrito no livro na página 66 (Figura 2), e
relacionou com o conteúdo com a escassez de chuva, arenização, vegetação típica e as áreas de
ocorrência no Brasil. Os podcats chamavam a atenção para o fato de que a escassez de chuva pode
estar atrelada às interferências humanas na natureza. Mas, também, destacou que a água da chuva
precisa infiltrar no solo para abastecer os lençóis freáticos.
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Figura 2. Deserto, arenização e vegetação típica de áreas com escassez de água

Fonte: SAINT-EXUPÉY, 1943, p. 66.

Na questão 3 foi evidenciado o encontro do principezinho com a raposa, página 66 do livro,
e o tema da questão abordou o problema das migrações internacionais, a manifestação da
xenofobia, a crise humanitária e as guerras étnicas. Os pôsteres apresentaram imagens dos cinco
continentes e ficou evidenciado que a xenofobia é um problema presente em todos os países, sendo
que, em alguns é mascarado e em outros é ostentado, apesar das críticas e das leis.
A questão 4 mostrou a montanha que o principezinho escalou (Figura 3), conforme descrito
na página 64. A partir da montanha, a figura evidenciava a mudança da paisagem vegetal em função
da altitude e a variação do clima e do solo em função da decomposição da rocha. Nas diferentes
paisagens pôde-se observar, por exemplo, que nas áreas com pouca altitude e localizadas em baixas
latitudes formam-se, geralmente, as grandes florestas tropicais. As altas altitudes, com baixas
temperaturas, predomina o gelo e a vegetação é rarefeita e adaptada ao rigor das baixas
temperaturas ou inexistente.
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Figura 3. Variação da vegetação em relação a latitude e altitude

Fonte: SAINT-EXUPÉY, 1943, p. 64 (Adaptado).

A questão 5 evidenciou o homem de negócios (Figura 4) que, de tão ocupado, não levantou
a cabeça com a chegada do principezinho, conforme descrito na página 46. A questão envolveu o
conteúdo sobre o período técnico-científico-informacional e as redes de fluxos na era da
globalização. Os podcats trouxeram a instantaneidade das informações e a produção e
comercialização dos produtos em escala global.
Figura 4. Homem de negócios e o mercado global

Fonte: SAINT-EXUPÉY, 1943, p. 6.

Na finalização da atividade, constatou-se que todos os conteúdos abordados haviam sido
trabalhados no primeiro e no segundo anos do Ensino Médio e, revisar, a partir da leitura da obra ‘O
Pequeno Príncipe’, tornou-se algo palpável ao interesse do aluno.
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CONCLUSÕES
A leitura da obra ‘O Pequeno Príncipe’ estimulou os alunos ao raciocínio geográfico, por
meio da resolução das questões, que implicou em reflexões que permitiram o confronto entre os
cenários imaginários da obra e os conhecimentos cotidianos e os conceitos e conteúdos de
Geografia.
A leitura da obra e a resolução das questões aliadas à produção de pôsteres e podcats
possibilitou a ampliação das estratégias de ensino e a personalização maior da aprendizagem, pois
os alunos foram instigados a protagonizar a produção de conteúdos a partir da proposta inicial, em
sala de aula e no grupo do WhatsApp, e com o apoio do material didático tradicional.
O uso de tecnologias mostrou-se o fio motivador da atividade. Assim, recomenda-se o uso e
a inserção de tecnologias nas práticas de ensino e que o docente mostre-se aberto e sensível à
criatividade dos alunos. Mas, apesar da maior liberdade de escolha nas tecnologias, é preciso ter
cuidado para que as atividades se mantenham em acordo com os conteúdos preconizados pelo
Ministério da Educação, para cada faixa etária e ano escolar.
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Resumo
Neste espaço, pretende-se apresentar parte da atividade que integrou Literatura e tecnologias no ensino de
Geografia. O objetivo da proposta foi relacionar e discutir o conteúdo de Geografia com a obra ‘O
Pequeno Príncipe’ por meio de questões, imagens e podcast. A escolha do livro foi inspirada em uma
obra clássica, O Pequeno Príncipe (SAINT-EXUPÉRY, 1943), uma obra com conteúdo e lição que
ultrapassam qualquer idade e geração. Entre muitas falas e reflexões que se destacam na história, foram
selecionadas aquelas que permitiam a relação com o conteúdo de Geografia. A metodologia é
qualitativa e os materiais utilizados, além do livro ‘O Pequeno Príncipe’, foram os aplicativos WhatsApp
e podcast. A leitura da obra ‘O Pequeno Príncipe’ estimulou os alunos ao raciocínio geográfico, por meio
da resolução das questões, que implicou em reflexões que permitiram o confronto entre os cenários
imaginários da obra e os conhecimentos cotidianos e os conceitos e conteúdos de Geografia.
Palavras-chave: Ensino; Geografia; Ensino; Leitura; Podcasts.
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INTRODUÇÃO
A meta-etnografia foi desenvolvida pelos pesquisadores etnográficos da área educacional
Noblit e Hare (1988), eles acreditam que a etnografia em educação pode revelar sobre a instituição
social da educação e, assim, entender a educação na nossa sociedade. A meta-etnografia nasceu a
partir da necessidade de analisar um grande número de estudos etnográficos. Sendo que, a metaanálise vinha sendo uma metodologia mais utilizada e isso fez com que os autores desenvolvessem
a meta-etnografia diferenciando-a da meta-análise.
A meta-análise é compreendida por Zeng (2006) como uma alternativa mais rigorosa de
discutir pesquisas e revisões de literatura. Ele fundamenta seu argumento quando classifica a metaanálise como uma análise estatística de resultados de pesquisa de um grande número de estudos
empíricos. Para ele, a meta-análise se expande além das revisões sistemáticas porque permite a
avaliação de efeitos de diferentes resultados, metodologias e dados.
Diante disso, compreende-se que a meta-análise agrega e combina resultados para
interpretar a amplitude da combinação. Enquanto que, a meta-etnografia preserva a singularidade
do estudo e emprega uma lógica de explicações como traduções, procurando preservar os
fundamentos da abordagem etnográfica. Quando os autores falam em tradução eles estão se
referindo à um tipo de tradução idiomática que traz o significado do texto, que implica descobrir as
relações entre dois textos existentes, que salienta os seus significados e permite reter o sentido
pleno do que o texto apresenta. Isso quer dizer que para a meta-etnografia elaborar uma síntese de
textos etnográficos requer um atencioso investimento aos detalhes dos relatos etnográficos e ao que
eles dizem sobre suas preocupações substanciais.
O processo metodológico da meta-análise engloba diversos protocolos, dentre eles o mais
conhecido é o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) que
pode ser encontrado na íntegra nos estudos de Hutton, et al (2015). Esse protocolo orienta o passo a
passo e caracteriza o rigor de uma meta-análise. Enquanto que, o processo metodológica da metaetnografia envolve sete etapas que devem resultar na produção de uma nova interpretação, reunindo
as descobertas dos relatos dos participantes e as interpretações dos pesquisadores relatados nos
estudos originais através de uma variedade de métodos e procedimentos, incluindo a análise de
tradução recíproca, tradução refutável e síntese de linhas de argumento. Essas orientações estão
propostas no guia oficial “The emerge meta-ethnography reporting guidance” (EMERGE, 2019) que
é o guia elaborado pela equipe do Emerge Project para a condução de uma meta-etnografia.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1407

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Em um estudo realizado por Uny, France e Noblit (2017) os autores fizeram uma avaliação
da qualidade dos resultados de alguns estudos que utilizaram a meta-etnografia tendo como base o
guia e a teoria da meta-etnografia. Nesse levantamento os autores chegaram a conclusão que as
pesquisas em educação pouco utilizaram o potencial que a meta-etnografia tem a oferecer. Este
trabalho visa revelar a contribuição que a meta-etnografia pode atribuir aos estudos do campo da
educação, em especial, os de cunho etnográfico e instiga o seguinte questionamento: “O que a metaetnografia diferencia da meta-análise? “.
METODOLOGIA
Este trabalho é parte dos resultados de uma tese de doutorado que está em andamento e que
vem desenvolvendo um trabalho meta-etnográfico como base metodológica. Para realização deste
trabalho, o processo de coleta de dados da revisão bibliográfica foi realizado a partir da busca de
textos acadêmicos na plataforma do sistema da The University of Sydney no banco de dados da
biblioteca Fisher Library no período que esta autora realizou o estágio de doutoramento (doutorado
sanduíche pela CAPES). A coleta de textos exclusiva na Fisher Library aconteceu com intuito de
aprofundar-se nos estudos sobre a metodologia meta-etnografia. Para esse processo de coleta, foram
inseridas 0s seguintes descritores na plataforma da biblioteca on-line: meta-ethnography; metaethnography in education; metaethnography in education research. Na opção "Disciplina" e na
opção "Conteúdo" não foi selecionado nenhuma opção para ampliar a quantidade de textos
coletados. Com a inserção desses descritores chegou-se à dezenas de textos disponíveis para
download e percebeu-se que além da área da educação essa metodologia também era utilizada na
área da saúde, sociologia e psicologia. Foram selecionados 43 (quarenta e três) textos sob o critério
de selecionar textos que tratassem sobre a meta-etnografia, preferencialmente, desenvolvidos no
campo da educação ou das ciências sociais.
Para o processo de análise elaborou-se mapas conceituais em inglês com o objetivo de
entender e estudar os fundamentos teóricos e práticos da meta-etnografia e aprender como ela é
aplicada nas pesquisas em educação. Para isso o mapa conceitual foi construído para extrair as
seguintes informações de cada texto selecionado: o conceito e os fundamentos da meta-etnografia;
os critérios, as produções e outros conceitos envolvidos; e, as tabelas de análise mais usadas. Sendo
assim, com todo esse material lido e analisado gerou-se as discussões e apontamentos desse texto.
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OS PROCEDIMENTOS META-ETNOGRÁFICOS
A meta-etnografia baseia-se no legado literário do interpretativismo (TURNER, 1980;
CLIFFORD & MARCUS, 1986;) e considera os conceitos elaborados nos estudos primários como
metáforas e, quando estudadas ou traduzidas são transformadas em analogias que comparam os
sentidos em um outro olhar, criando assim, uma nova interpretação (NOBLIT & HARE, 1988). O
processo da meta-etnografia envolve sete etapas que devem resultar na produção de uma nova
interpretação, reunindo as descobertas dos relatos dos participantes e as interpretações dos
pesquisadores relatados nos estudos originais através de uma variedade de métodos e
procedimentos, incluindo a análise de tradução recíproca, tradução refutável e síntese de linhas de
argumento.
As fases de elaboração que asseguram a qualidade do estudo meta-etnográfico estão
descriminadas na obra da seguinte forma,
Fase 1- Começar definindo a base de dados.;
Fase 2- Decidindo o que é relevante para o interesse inicial;
Fase 3- Leitura dos estudos;
Fase 4- Determinando como os estudos estão relacionados;
Fase 5- Traduzindo os estudos para o outro;
Fase 6- Sintetizando traduções; e,
Fase 7- Expressando a síntese (NOBLIT & HARE, 1988, p. 26-29) tradução nossa.

Segundo os autores, essas fases contemplam a síntese meta-etnográfica que tem por objetivo
produzir mais revisões interpretativas da literatura educacional; realizar exame crítico de múltiplos
relatos de um evento, situação e assim por diante; produzir comparação sistemática de estudos de
caso para tirar conclusões entre casos; falar sobre o próprio trabalho e compará-lo com as obras de
outros; e, produzir síntese de estudos etnográficos. Diante do exposto, a meta-etnografia tem em sua
concepção ações que norteiam a interpretação dos dados gerando uma revisão sistemática
qualitativa.
APROXIMAÇÕES ENTRE A META-ANÁLISE E A META-ETNOGRAFIA
A meta-etnografia é reconhecida como uma análise qualitativa (GODOY, 1995) por compor
um estudo de caráter descritivo com intuito de entender o fenômeno estudado e sua complexidade.
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Ela é caracterizada também como uma revisão sistemática de cunho qualitativo pelo enfoque
indutivo no processo de análise de dados que recupera de forma retrospectiva e analítica o que
existe sobre determinado tema no escopo de dados escolhido. Enquanto que, a meta-análise, de
acordo com Maki (2018), compara estudos que examinam um fenômeno semelhante e mensura o
tamanho do efeito que determinados fenômenos podem alcançar alterando desde comportamentos
humanos à políticas, abordagens sociais, entre outras formas das mais variadas. Corroborando com
as palavras de Gurevitch (2018) quando o autor enfatiza que, "a meta-análise é usada para sintetizar
evidências entre estudos para detectar efeitos, estimar suas magnitudes e variações e analisar os
fatores que os influenciam" (p.7).
Ademais, Gurevitch (2018) apresenta em seus estudos os principais objetivos e vantagens
que a meta-análise possui. São dois objetivos diferentes, o primeiro é avaliar evidências de
efetividade de um problema em particular com um número menor de estudos e o segundo objetivo é
gerar generalizações com uma grande quantidade de estudos que se debruçaram sobre o mesmo
tema. Enquanto que, as vantagens da meta-análise revelam-se pela potência que ela apresenta em
favor do avanço da ciência pois ela proporciona a quantificação do que já é conhecido e identifica o
que ainda não é conhecido.
Sendo assim, verifica-se que apesar de serem abordagens que revistam dados de forma
crítica, analítica e minuciosa, entende-se que, uma das características principais da meta-análise é
produzir valores numéricos que se tornam dados mais concretos para o processo de novas
interpretações. Enquanto que, a meta-etnografia aparenta ser menos numeral pois ela se baseia em
explicações fundamentadas que se traduzem umas nas outras a partir de comparações, pois tem
como foco manter as questões envolvidas na explicação conscientes e aparentes para o pesquisador
e para o leitor (NOBLIT & HARE, 1988).
Como metodologias de revisitação sistemática de dados, a meta-etnografia e a meta-análise
possuem aproximações e distanciamentos que ampliam as possibilidades de análise, pois ambas se
dedicam a gerar novos sentidos e significados nos campos de investigação que elas forem aplicadas.
Entende-se ainda, que a escolha de uma metodologia nesse viés de reanálise de dados precisa ser
inspirada a partir dos objetivos e questões de cada estudo. Essa perspectiva corrobora com a
orientação dada por Shenkin (2018) quando o autor diz que, para definir qual tipo de revisão
sistemática deve ser utilizada, é preciso escolhê-la a partir da pergunta, ou seja, da questão principal
e do objetivo da pesquisa que será desenvolvida. Por esse motivo, é crucial compreender as
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principais características que compõem uma determinada metodologia para defini-la como
norteadora dos processos e análises de um estudo científico.
Percebe-se que entre as principais aproximações está o fato de ambas as metodologias se
interessam em reunir estudos do mesmo campo de investigação, sendo que, a meta-análise sintetiza
os dados, enquanto que, a meta-etnografia sintetiza a substância da pesquisa. A meta-análise
combina os resultados com foco em interpretar a proporção dessa combinação, enquanto que, a
meta-etnografia preocupa-se em interpretar e explicar os dados em forma de traduções com intuito
de preservar a singularidade e a comparação.
CONCLUSÕES
Os estudos aqui apontados revelam que nenhuma das abordagens possuem caráter linear e
muito menos inflexível, cada orientação, cada protocolo visa garantir um trabalho com o mínimo de
qualidade visando valorizar esses tipos de pesquisa. Compreende-se assim, que ambas metodologias
possuem características e objetivos que amplificam os resultados de estudos que tem sido publicado
em larga escala nas bases de dados em educação. Tanto a meta-análise quanto a meta-etnografia
correspondem a um tipo de revisão sistemática que agrega e contribui em novas formas de ver, de
ressignificar as relações sociais e humanas e, assim, ressaltar novos saberes que surgem e estão
presentes nos diversos campos de investigação científica.
Porém, não se pode negar que tanto a meta-análise quanto a meta-etnografia possuem
especificidades que devem ser levadas em conta na decisão metodológica de um estudo que
revisitará dados de estudos primários. Para Noblit e Hare (1983) a meta-análise e a meta-etnografia
diferenciam-se por compreender que a,
[...] meta-análise pressupõe uma teoria agregada de combinar resultados e interpretar a
magnitude da combinação. Enquanto que, uma meta-etnografia deve ter uma teoria da
exploração social que preserva a singularidade e a comparação. Emprega uma lógica
substancialmente diferente e envolve a visualização de explicações como traduções”
(p.8) tradução nossa.

Os autores entendem que, a meta-etnografia preserva os fundamentos da abordagem
etnográfica por se apropriar de uma teoria da explicação social bem diferente do que acontece na
meta-análise que estuda os resultados agregados, enquanto que, a meta-etnografia transcende os
achados individuais do estudo.
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Percebe-se ainda nos estudos de Noblit e Hare (1988) que a meta-etnografia enfoca na
revisitação de estudos etnográficos, enquanto que a meta-análise sumariza os dados encontrados,
"Embora o termo meta-etnografia assemelhe a meta-análise, e ambas as abordagens
compartilham um interesse em reunir estudos, a similaridade termina aí. Uma metaetnografia sintetiza a substância da pesquisa qualitativa, enquanto a meta-análise
sintetiza os dados" (Noblit & Hare, 1988, p. 81) tradução nossa.

Segundo a passagem acima, ao se levar em conta as questões substancias do estudo, ou seja,
dos relatos etnográficos, entende-se que a meta-etnografia tem potencial para se revelar como um
novo estilo de escrita etnográfica nos estudos em educação.
Diante do exposto, ambas abordagens possuem potencial para um trabalho profundo de
análise de revisitação de dados que contribuem com a produção de conhecimento de modo a
amplificar os estudos científicos, inclusive, os estudos etnográficos. Ademais, a meta-etnografia
revelou-se uma metodologia que pode agregar mais um tipo de escrita etnográfica nos estudos em
educação.
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Resumo
A meta-etnografia nasceu a partir da necessidade de analisar um grande número de estudos etnográficos
e isso fez com que seus autores a desenvolvessem e para isso a diferenciam da meta-análise. Entende-se
que a meta-análise agrega e combina resultados para interpretar a amplitude da combinação. Enquanto
que, a meta-etnografia preserva a singularidade do estudo e emprega uma lógica de explicações como
traduções, procurando preservar os fundamentos da abordagem etnográfica. Na revisão bibliográfica
realizada foram selecionados 43 (quarenta e três) textos e para o processo de análise elaborou-se mapas
conceituais com o objetivo de entender e estudar os fundamentos teóricos e práticos da metaetnografia e da meta-análise nas pesquisas em educação. Este trabalho visa revelar a contribuição que a
meta-etnografia e a meta-análise pode atribuir aos estudos do campo da educação, em especial, os de
cunho etnográfico e instiga o seguinte questionamento: “O que a meta-etnografia diferencia da metaanálise?”. Compreende-se assim, que ambas metodologias possuem características e objetivos que
amplificam os resultados de estudos que tem sido publicado em larga escala nas bases de dados em
educação. Tanto a meta-análise quanto a meta-etnografia correspondem a um tipo de revisão
sistemática que agrega e contribui em novas formas de ver, de ressignificar as relações sociais e
humanas e, assim, ressaltar novos saberes que surgem e estão presentes nos diversos campos de
investigação científica. Os autores estudados entendem que, a meta-etnografia preserva os fundamentos
da abordagem etnográfica por se apropriar de uma teoria da explicação social bem diferente do que
acontece na meta-análise que estuda os resultados agregados, enquanto que, a meta-etnografia
transcende os achados individuais do estudo.
Palavras-chave: Meta-etnografia; Meta-análise; Metodologia; Educação.
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MUDICON: UM MUSEU VIRTUAL PARA DIFUSÃO DO
CONHECIMENTO DOS MESTRES DOS SABERES
POPULARES E SUA IMPORTÂNCIA NO RECÔNCAVO
DA BAHIA
Ana Carla Nunes Pereira – UNEB

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A Difusão Social do Conhecimento dos saberes produzidos pelos Mestres dos Saberes da
Cultura Popular pode ser utilizada para preservar e difundir os ofícios, legados, hábitos, crenças e
produtos do saber-fazer, contribuindo de maneira singular para a manutenção e divulgação da
cultura popular.
Na perspectiva da difusão desses saberes, é posta a pergunta desta pesquisa: Um Museu
virtual pode contribuir para a Difusão Social do Conhecimento dos Mestres dos Saberes Populares,
a partir das interações e compartilhamentos online? Qual design e ferramentas de apresentação de
conteúdos e interação podem potencializar esta iniciativa?
O pressuposto parte da realidade vivida pelas comunidades a partir de suas manifestações
culturais preservadas no tempo. Estas, apesar de serem de riquíssimo valor sociocultural, ainda
demandam de visibilidade para a sua permanência e memória social de vida comunitária, presente
nos espaços vividos, experienciados e sentidos, os quais, na maioria das vezes, foram ignoradas ou
não valorizadas por meios (design e ferramentas) necessários, enquanto ação formadora, inovadora
e integradora.
O objetivo geral desta pesquisa é avaliar como, através das interações e compartilhamentos
online, o Museu Virtual para Difusão Social do Conhecimento (MUDICON) contribui para difundir
o conhecimento dos Mestres dos Saberes através das possibilidades de design e ferramentas de
apresentação de conteúdos e interação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A efervescência do mundo moderno influi na maneira de pensar e na construção do
conhecimento. As novas relações estabelecidas entre os homens e a dinâmica social requerem uma
nova agilidade em construir pensamentos, ações e conhecimentos. Atualmente não se concebe mais
o saber restrito entre determinados grupos sociais, pois a influência da tecnologia é determinante no
que diz respeito a sua Difusão.
A produção do conhecimento se estabelece na atualidade e por ser assim, não cabe mais
aprisionar toda esta produção de saberes em locais restritos, aos quais poucos possuem acesso,
como em livrarias, bibliotecas e universidades. Coloca-se atualmente uma necessidade iminente de
investimentos para que a informação e o conhecimento cheguem a um maior número de pessoas em

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1415

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

todo o mundo. A comunicação se faz importante quando a mesma se reelabora, se ressignifica e
retorna a todos.
Segundo Pretto e Assis (2009, p.78):
Produzir informação e conhecimento passa a ser, portanto, a condição para
transformar a atual ordem social. Produzir de forma descentralizada e de maneira nãoformatada ou preconcebida. Produzir e ocupar os espaços, todos os espaços, através
das redes. Nesse contexto, a apropriação da cultura digital passa a ser fundamental,
uma vez que ela já indica intrinsecamente um processo crescente de reorganização das
relações sociais mediadas pelas tecnologias digitais, afetando em maior ou menor
escala todos os aspectos da ação humana.

Essa descentralização, citada pelos autores, se dá pela popularização emergente da
informação, que é acessada em frações de segundos numa escala mundial referenciada pela sua
difusão e pela proporção alcançada. Atualmente, a nossa relação com o digital e a virtualidade tem
se estreitado cada vez mais, pois o mundo cabe perfeitamente na era digital. Assim, todas as
relações se estabelecem através da informação e da sua capacidade de processamento e de geração
de conhecimentos. Para Castells (1999, p.43), “a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode
ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas”. Diante disso, compreende-se que
atualmente há uma relação simbiótica entre as mesmas, pois a sociedade se estrutura através do
diálogo digital. Segundo Gomes e Rosa (2010, p. 21),
[...] o mundo de hoje detém irreversivelmente novas formas de difusão do
conhecimento, da informação e do entretenimento [...]. No mundo atual há uma
multiplicidade de novos meios de difusão de informações, ideias, conhecimentos e
valores, notadamente [...] nas formas de linguagem midiáticas que, quase em tempo
real mostram imagens e informações escritas e faladas com tremendo alcance espacial
e social.

A comunicação é um elemento que molda a cultura, porque é através dela que a vida em
sociedade se faz possível e nas suas diversas manifestações ela vai se constituindo em sistema de
valores e de símbolos. O homem social é um ser da comunicação e a mesma só é efetivada, se
propagada e disseminada entre os diversos grupos sociais. A nova ordem mundial se sustenta a
partir da gerência da comunicação, que exigem do sujeito à participação ativa na função de difundir
o conhecimento através dos meio mais rápido e eficaz, a internet. Conforme Castells (1999, p.414),
Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas criam o
conteúdo da nossa cultura”. Como a cultura é mediada e determinada pela
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comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos
historicamente produzidos são transformados de maneira fundamental pelo novo
sistema tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo.

Essa difusão contribui para o alcance massivo de espectadores que circula a informação em
que é gerada a partir da cultura vigente. A reformulação histórica da sociedade vigente e
contemporânea a partir das tecnologias digitais de informação e comunicação (TIC) possibilitou
também a nova expressão de geração de circulação de informação e conhecimento, assim como nos
processos educativos e de aprendizagem.
A Difusão do Conhecimento produzido por indivíduos ou grupos sociais promove uma
maior criação de tantos outros conhecimentos que alavanca a aprendizagem dos indivíduos. Neste
segmento, o conhecimento na perspectiva de Burnham (2012, p.194) “[...] resulta de um longo
processo de relação do ser humano com a natureza e com os outros humanos, que, gradualmente, se
transforma de relações naturais não questionadas em interesse de compreender melhor o mundo”.
Recorrendo a Piaget apud Burnham (2012) percebe-se que o sujeito constrói esquemas de
pensamento ou de ação em relação àquele objeto, que, integrados a outros esquemas já construídos,
vão formando novas estruturas mentais ou transformando aquelas já existentes. Ainda para
Burnham (2012, p. 195-196).
No nível da produção social do conhecimento, estruturas semelhantes são
coletivamente construídas por sujeitos solidários ou em contraposição sob forma de
conceitos que, definidos e estruturados, são colocados à disposição da humanidade
para novamente serem reconstruídos por novos sujeitos da história.

Desta forma, a transformação da produção dos conceitos sociais, da cultura, das tradições,
dos saberes-fazeres e das aprendizagens humanas, requer uma divulgação no intuito de se tornar
acessível, se possível a todos os membros de uma determinada comunidade. O conhecimento
necessita da fundamentação construída através das relações sociais.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização da análise dos dados do MUDICON foi necessário um período de 8 meses,
ao qual foi se estruturando a confecção do blog, seu designer, a estrutura, as ferramentas para serem
analisadas, as abas, os textos, os vídeos e por fim os instrumentos para coleta de dados.
Para contemplar os objetivos teórico-metodológicos expostos no presente trabalho,
considerou uma abordagem qualitativa, recorrendo à observação participante como a estratégia
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mais adequada. Para a realização da pesquisa foram utilizados como instrumento de coleta de
dados: Questionário, enquetes, mural e acessos.
Desta forma, as enquetes foram lançadas no MUDICON apresentaram duas questões
fechadas de respostas: Sim e Não, ao qual foram utilizadas para avaliar se um Museu Virtual ajuda
na Difusão do Conhecimento dos Mestres e se a tecnologia aproximava as pessoas dos Mestres dos
Saberes Populares. Esse estudo também se utilizou do procedimento técnico da pesquisa
bibliográfica. Para Lakatos e Marconi (2001, p. 183), a pesquisa bibliográfica:
(...) abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, desde
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses,
materiais cartográficos, etc. [...] e sua finalidade é colocar o pesquisador em contato
direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto (...).

Por fim, a última etapa consistiu na análise e interpretação dos dados, ou seja, compilação
dos dados obtidos, concluindo com o fechamento dos resultados e a conclusão do presente estudo
de pesquisa.
RESULTADOS/DISCUSSÕES
A coleta de dados da pesquisa tomou como base as enquetes, os acessos, os tráfegos internos
e todos os somatórios das visitas à plataforma MUDICON.
Os dados para análise da potencialidade do MUDICON foram sendo coletados desde o
momento que o blog foi posto em funcionamento no dia 12/04/16. Durante este período, foi se
estruturando de forma experimental e para ser ajustado mediante os acessos. A partir do dia 15/11 a
15/12 de 2016, numa totalidade de 30 dias consecutivos, havendo uma sistematização efetiva para a
realização da tabulação dos dados obtidos. Neste período foram feitas divulgações nas redes sociais,
em um primeiro momento da apresentação da proposta com intuito de tornar o museu acessível. As
análises foram sendo estruturadas a partir da investigação com login e senha interna das plataformas
internas de administrador do blog.Nela foi possível revelar dados e verificar a potencialidade do
espaço.
Durante o transcorrer deste período (30 dias consecutivos), tivemos um total de 1.835
acessos. Nesta análise foi possível revelar:
•

Quantas visitas diárias cada postagem recebeu;

•

Quantas visualizações o MUDICON possuiu no dia; no dia anterior; no mês anterior;
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•

Histórico de todos os acessos;

•

Origem do tráfego (qual site ou qual página o visitante originou-se);

•

Sites e URL de referência;

•

Controle das estatísticas de público;

•

Controle das estatísticas de página por país (de que local acessam);

•

Controle de acessos de páginas por navegador;

•

Controle de visualizações de páginas por sistema operacional;

•

Controle de acessos às postagens de maneira detalhada;

•

Controle de comentários feitos.

De maneira geral, foi possível obter uma noção bastante aproximada dos números de
acessos que foram feitos das diversas maneiras na plataforma do MUDICON. Durante os 30 dias de
investigação, o ambiente virtual até 25.11.16 tinha acessos bastante superficiais que variavam entre
08 a 20 visitantes diários. Com a divulgação no whatssap, do dia 25.11.16 até 30.11.2016, este
número foi crescendo variando os acessos de 13 a 30 visitas por dia.
Entre 01 a 15 de dezembro estes números foram multiplicando-se o que variavam entre 30
a 280 acessos diários. Com a divulgação nos grupos do Facebook, o MUDICON passou a ter
acessos constantes de pessoas que visitavam, curtiam e comentavam as postagens parabenizando
pela iniciativa, marcando pessoas e compartilhando o link, o que auxiliava na divulgação do Museu
Virtual. Atualmente o MUDICON recebe uma média de 35 acessos por dia, o que gera um número
muito significativo de visitantes. Conforme Castells (1999, p.69).
O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimento
e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa informação para a
geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da
informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e o seu uso.

Desta maneira, corroborando com o autor, o MUDICON, se estruturou como um veículo
funcional para a difusão da informação. Analisando a quantidade de acessos, interação e
compartilhamentos online, verificou-se que o MUDICON se construiu como um espaço onde o
conhecimento e a informação estavam em constante circulação. Ao acessar o ambiente, os visitantes
tomavam parte da história de vida das Mestras dos Saberes, difundindo tanto a informação, quanto
os saberes, gerando assim, conhecimento e propagando a cultura popular.
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Durante os meses de novembro a dezembro, foi feito de maneira paulatina uma apresentação
do ambiente envolvendo as redes sociais para divulgação do MUDICON. O resultado foi bastante
expressivo quando passou a utilizar as ferramentas Facebook e Whatsaap. O que se pode afirmar é
que nas primeiras semanas (de 15/11 a 21/11) utilizando-se apenas o e-mail para divulgação, o
número de acessos foi bastante restrito, apenas 20 pessoas. Outra análise realizada é sobre as
enquetes expostas no MUDICON. Nela, há perguntas para serem respondidas pelos visitantes, se
assim desejarem. As enquetes tiveram grande relevância no tratamento dos dados dessa pesquisa.
As mesmas apresentaram resultados conclusivos para análise dos acessos dos usuários que
passaram a conhecer e a acessar o espaço durante o período de efetivação do MUDICON. Durante o
período de análise do MUDICON, do total dos visitantes do espaço, apenas uma pequena parcela
respondeu as duas perguntas propostas.
Na enquete 01 cuja pergunta era: “Você acredita que um Museu Virtual pode ajudar na
difusão do conhecimento dos mestres dos saberes?” Houve 21 votos para a resposta SIM, e nenhum
voto para a resposta não. O que significa que 100% das pessoas que acessaram e responderam,
entendem e corroboram com a importância da existência deste espaço na difusão do conhecimento
dos mestres do saber.
Na enquete 02 a pergunta referiu-se à tecnologia e o seu uso na difusão do conhecimento.
Pergunta: “A tecnologia aproxima as pessoas dos saberes dos mestres?” Houve 18 votos na resposta
SIM, e nenhum na resposta NÃO. O que significa que as pessoas que acessaram e votaram, também
reconhecem que a tecnologia pode aproximá-las de certa forma dos mestres, e que o Museu Virtual
pode sim, ser esta ferramenta de difusão, manutenção, apresentação e exposição dos legados destes
mestres.
CONCLUSÕES
No presente trabalho, a Difusão Social do Conhecimento teve importância fundamental, pois
é a partir dela que se obtém uma propagação sobre o conhecimento que é produzido nas
comunidades por todo o país. Assim, quando foi pensada a construção do MUDICON, objetivou-se
também que a transformação da produção dos conceitos sociais, da cultura, das tradições, dos
saberes-fazeres e das aprendizagens humanas tivesse uma divulgação no intuito de se tornar
acessível a todos que acessassem o museu. Neste presente trabalho, não se pode pensar a tecnologia
sem verificar que a mesma pode assumir também a função especial de difundir a produção
intelectual dos saberes populares, refletindo em fazeres. Na concepção que marca esta pesquisa, a
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Difusão do Conhecimento só pode ser efetivada com a real participação dos sujeitos que além de
produzir, também difundem este conhecimento.
Durante as pesquisas e diálogos com os autores para a escrita da dissertação, percebeu-se a
importância em privilegiar a preservação da cultura popular brasileira para que as gerações atuais e
posteriores possam ter acesso a ela. Preserva-se aquilo que possui um significado para um
determinado grupo social, protegendo no intuito de permitir o conhecimento e assim difundi-lo.
Desta forma, preservar a cultura é preservar a identidade local e comunitária, mas, para que isso
seja efetivado, é necessário estabelecer a educação patrimonial nas escolas desde as séries iniciais.
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Resumo
O presente texto aborda de que maneira a Difusão social do Conhecimento pode auxiliar na
preservação dos legados culturais produzidos por duas Mestras dos Saberes do distrito de Conceição de
Salinas do município de Salinas da Margarida. Como base teórica foram referenciados autores como:
Brandão (1981); Duarte Jr., (2001); Canclini (1992); Geertz (2008);Sales (2013); Burnham (2011, 2012);
Lévy (1999); Lima JR. (2007). O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar como, através das interações e
compartilhamentos online, um Museu Virtual para Difusão Social do Conhecimento (MUDICON)
contribui para difundir o conhecimento dos Mestres dos Saberes. Metodologicamente a pesquisa se
estruturou a partir de uma abordagem qualitativa, recorrendo à observação participante. Como
instrumento de coleta de dados, utilizou-se do questionário, enquetes, mural e acessos, tendo como
produto final a construção de um Museu Virtual para Difusão do Conhecimento dos Mestres dos
saberes. A priori a pesquisa pode apresentar que a tecnologia pode auxiliar na Difusão do
Conhecimento, difundindo cultura, auxiliando no processo educacional de todos que acessam o
MUDICON. Isso tudo foi estudado, idealizado e comprovado a partir das discussões teóricas expostas
em cada capítulo e de todo processo descrito de um produto final funcional, de rápido acesso e que
traz além da inovação, a possibilidade de manter o legado destes mestres utilizando-se do aparato
tecnológico. Por fim, conclui-se que durante o processo de escrita e construção do produto final
(MUDICON), a tecnologia e a cultura estiveram lado a lado. Assim, apresentar o MUDICON a partir
das Mestras dos Saberes que constroem conhecimentos e possui uma vasta história de vida, produzindo
cultura e legados foi um grande achado para minha formação como pesquisadora.
Palavras-chave: MUDICON; Difusão Social do Conhecimento; Tecnologia; Cultura; Mestres do
Saber.
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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O ato de trilhar significa a ação de percorrer um ou mais caminhos ao ar livre, seguindo e/ou
deixando rastros, pistas, marcas, que nem sempre culminam no cume da montanha mais alta, ou na
mais bela vista. Às vezes certas caminhadas possuem obstáculos que dificultam ou até impedem a
passagem, mas de certo modo são condições que nos propiciam diversas experiências pessoais e
sociais.
Escolher qual caminho se quer percorrer não é algo fácil, pois qualquer grande mudança
causa estranhamento e nos faz responsáveis pelos rumos não só de nossa trajetória, mas também das
pessoas que cruzam o nosso caminho e que compartilham conosco os nossos objetivos, sonhos,
medos, anseios, e neste caso, ao tomarmos a decisão de ser professora percorreremos muitos
caminhos até a efetiva docência.
Utilizo-me destas analogias, ligando o fato de ser “trilheira” e também professora, ao
percurso de constituição profissional, fazendo algumas correspondências/ associações/ metáforas
com encontros e desencontros desta profissão e das práticas pedagógicas com as crianças da
Educação Infantil (EI), e com as ações nos variados contextos, seus desafios, as experiências
significativas, e as possíveis transformações de realidades ao longo das diversas trilhas percorridas
na carreira.
Na busca de possíveis respostas pelo caminho, iniciamos com a proposta de mapear e
analisar as produções culturais presentes nas práticas pedagógicas dos professores de Educação
Infantil, compreendendo o grande poder formador que as experiências culturais possuem nas nossas
vidas, e considerando a cultura e a educação como dimensões humanas, que ao serem
desenvolvidas com ética, promovem a prática da liberdade (FREIRE, 1979).
Neste momento, as produções culturais são entendidas como produtos e processos
desenvolvidos através das múltiplas linguagens – orais, corporais, musicais, fílmicas, literárias,
artísticas, artesanais, midiáticas, audiovisuais, e muitas outras ligadas às tradições de um povo ou
uma cultura especifica como as festas típicas/ rituais; a culinária, as brincadeiras, os jogos - entre
outras manifestações produzidas e transmitidas na história da humanidade. Este arcabouço constitui
também o que chamamos de repertórios culturais, que variam ao longo dos tempos na forma de
produção/transmissão: oral, pictórica, escrita, e mais recentemente midiática, e com artefatos
tecnológicos da cultura digital, compondo os saberes/fazeres de diferentes grupos sociais.
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Numa perspectiva híbrida, que articula diferentes culturas - cultura popular, cultura de
massa, indústria cultural, cultura da convergência, cultura das mídias, cultura digital, culturas
infantis – o desafio é educar num momento em que as mídias e as tecnologias móveis digitais são
mais que instrumentos, são também ambientes e “atores sociais” (Latour,2012) poderosos na
produção e disseminação da informação/conhecimento e na construção de mediações sujeitomundo.
Para Vigotski (2009) a relação destes sujeitos com o mundo/objetos não é direta, mas
mediada por sistemas simbólicos que são elementos intermediários que auxiliam a atividade
humana no mundo real, e é a cultura que fornece estes sistemas aos indivíduos que por sua vez
constroem a sua própria interpretação da realidade.
Barbosa (2014) salienta que inicialmente, esta cultura foi concebida de forma restrita como
um conjunto unificado, permanente, puro e dissociado das realizações cotidianas das pessoas, uma
cultura “universal”, que por muito tempo tinha como principal referencial a alta cultura burguesa,
com suas exclusões/ distinções sociais, silenciamentos, contradições de quem detinha o domínio do
“patrimônio” cultural e de quem ficava a “margem” para “absorvê-lo” de forma passiva.
Essa concepção de cultura também foi chamada por Certeau (2012) de monolítica, onde
“coloca-se o peso da cultura sobre uma categoria minoritária de criações e de práticas sociais, em
detrimento de outras” (p.142), impedindo outros pontos de referência e uma significação das
atividades criadoras, condutas e invenções/ inovações das experiências dos sujeitos. O autor
discorda desta visão restrita de cultura, dissociada das relações cotidianas e defende a existência de
cultura (s), no plural, que são inventadas/ renovadas no cotidiano das pessoas, configurando o
resultado de uma inteligência prática, que não pode ser separada das ações realizadas todos os dias
pelos sujeitos.
Para Certeau (2012) “mais do que um conjunto de “valores” que devem ser defendidos ou
ideias que devem ser promovidas, a cultura tem hoje a conotação de um trabalho que deve ser
realizado em toda a extensão da vida social” (p.192). Ele recusa a ideia de uniformidade cultural e a
imposição de um saber “superior” (erudito) ao interesse comum, pois o mais importante são as
práticas cotidianas (artes de fazer) dos sujeitos, e não os produtos culturais oferecidos pelo
mercado.
Partindo destas e de tantas outras questões, consideramos a educação um ato inerentemente
humano, uma prática social complexa que precisa garantir as diferentes dimensões humanas
(linguística, intelectual, expressiva, emocional, corporal, social e cultural) para o desenvolvimento
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integral dos indivíduos. Educação que perpassa implicações políticas, éticas e estéticas, que são
desafiadas na contemporaneidade pelas velozes mudanças sociais, nos campos político, econômico,
social, cultural e comunicacional, que com o surgimento de novas mídias, vem alterando o modo de
ser e estar das pessoas no mundo.
Essas novas relações humanas, atravessadas pela mídia e seus artefatos estão presentes nos
mais variados contextos e instituições, e nas escolas elas vem exigindo modificações nos modos de
aprender e ensinar, uma vez que o modo que as crianças contemporâneas aprendem e se
desenvolvem são distintos das crianças de tempos passados, e demandam novas mediações,
motivações e possibilidades.
Segundo Fantin (2003) existe uma “desagregação da ideia de infância e da educação como
formação e experiência cultural”, sendo fundamental a recuperação destes significados. Tal
recuperação perpassa pelas experiências formativas, que segundo Kramer (1998) devem ser críticas,
de indignação, resistência e emancipação. Para a autora, cultura é formação cultural e precisa
contemplar experiências nas suas diversas modalidades: na arte, literatura, na dança, na música, no
teatro, no cinema, na fotografia, na escultura, e poderíamos acrescentar as brincadeiras e jogos, as
mídias, os museus e muitos outros espaços.
Como lugar de cultura, a escola, que compartilha com as famílias e demais instituições a
responsabilidade de ampliar os conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, precisa
possibilitar o acesso a experiências culturais sensíveis, críticas e criativas que auxilie as crianças na
construção de sua identidade e cidadania.
Considerando que a escola vive um processo de ruptura e continuidade com o meio, é
fundamental que as crianças tenham acesso a uma escolarização de boa qualidade e transformadora,
e que seus professores estejam preparados para lidar com as singularidades e especificidades das
diversas faixas etárias, provendo experiências enriquecedoras para o seu desenvolvimento. A
intencionalidade educativa deve considerar as características do desenvolvimento das crianças, suas
competências e potencialidades, considerando que as formas de interação entre crianças e cultura
são mediadas pelo conhecimento e pelas produções culturais. (FANTIN, 2006, p.31)
Sabemos também que a formação/ação docente perpassa também pelas escolhas e análises
das produções que escolhemos nas mediações com as crianças, e das intencionalidades no trabalho
desenvolvido. Porém os nossos repertórios, gostos e escolhas estão atravessados por esse
hibridismo de culturas, pelas subjetividades, pelas experiências ao longo da vida, pelos contextos
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socioculturais, políticos, econômicos que refletem diretamente em nosso trabalho. “E embora
consideremos a capacidade de as crianças participarem e escolherem autonomamente, sabemos que
tal escolha não escapa inteiramente das influências das mídias, dos discursos ideológicos, dos
condicionamentos e “múltiplas determinações” do sujeito”. (FANTIN, 2008, p.147)
Por isso, é preciso problematizá-las do ponto de vista da educação, ficar atento aos seus
conteúdos, aos modos de consumo, e analisar as intenções implícitas e explícitas de determinados
produto e/ou processos, que necessitam mediações por parte do adulto, e que o ponto de partida
seja a “cultura como criação-recriação de si, do outro e do mundo” (PERROTTI, 1990a, p.18),
como algo dinâmico, atrelada ao contexto histórico e transformada pelas ações dos sujeitos.
Diante do exposto, essa pesquisa justifica-se a partir de diversas dimensões: a)
ausência/pouca presença de estudos e pesquisas sobre as produções culturais na prática pedagógica
da EI da RME; b) oportunidade de aprofundar e refletir sobre o papel dos professores na mediação
das ações pedagógicas e culturais com as crianças; c) análise das produções culturais presentes no
cotidiano das salas de aula de EI de modo a contribuir com a construção de “espaços institucionais
com novas características, capazes não só de estimular, respeitar, reconhecer a expressão cultural da
infância, como de instigar, provocar, alimentar de várias formas as relações de crianças e jovens
com o conhecimento, a cultura, a leitura, o mundo”. (PERROTTI, 1990b, p.102).
Assim, com muitas possibilidades de caminhos a trilhar, e querendo desbravar novas trilhas
para alcançar outros cumes e contemplar outras visões, seguimos com este estudo na intenção de
contribuir para construção de uma educação que valorize os patrimônios culturais e estimule o
processo criador das culturas infantis.
METODOLOGIA
No primeiro momento da pesquisa empírica, aplicamos um questionário online no período
de 11 de julho de 2019 a 15 de setembro de 2019, para todos os professores regentes e professores
auxiliares de EI da Rede Pública Municipal de Florianópolis, que estavam em exercício nos
Núcleos de Educação Infantil Municipal no primeiro semestre de 2019, independente do vínculo
empregatício (efetivo ou temporário).
A ferramenta utilizada para a aplicação do questionário e coleta de dados foi o Google
formulários, junto ao questionário foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), distribuídas em 19 questões, das seguintes formas: campos para a identificação dos
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participantes (nome, idade, tempo de profissão, NEIM e faixa etária em que atua), questões
semiestruturadas e abertas, que identificam os consumos culturais dos professores, a indicação das
produções culturais que eles oferecem as crianças e qual a frequência, algumas propostas
desenvolvidas por eles que contemplem o uso destas produções, o uso das mídias para o acesso a
estas produções, a presença ou ausência da cultura local em suas práticas, suas formações
continuadas e participação das crianças nas escolhas.
Após contato com a SME, os questionários foram encaminhados via e-mail institucional
para todos os 89 NEIMs, pelas pesquisadoras e pela Diretoria de Educação Infantil (DEI), para
serem reencaminhados aos professores. Também foi utilizado para disseminação via messenger do
Facebook e pelo Whatsapp à professoras conhecidas que estavam dispostas a colaborar com esta
pesquisa. Além disso, foi realizada divulgação da pesquisa em aproximadamente nove cursos de
formação continuada ofertados pela PMF no Centro de Formação Continuada (CEC).
Estes envios foram realizados após a conclusão de todos os procedimentos legais junto a
PMF e ao comitê de ética da UFSC. Ainda no momento de elaboração e teste do instrumento,
criamos algumas pré-categorias, como sugestão de possíveis indicadores de análise dos dados
obtidos/construídos a partir do instrumento de pesquisa (quadro em anexo).
Para o segundo momento da pesquisa empírica, que ocorrerá no primeiro semestre de 2020,
a proposta é convidar para duas entrevistas coletivas, entre 10 e 15 professores que responderam o
questionário, e que contribuíram com aspectos relevantes para o tema da pesquisa, para aprofundar
certos aspectos evidenciados durante as respostas e outros que não se fizeram presentes, de modo a
evidenciar tanto as dificuldades como as boas práticas, como sugerem Fantin e Rivoltella (2012). A
partir das escutas das vozes e experiências docentes, pretendemos torná-los co-participantes do
processo de pesquisa, acolhendo as suas contribuições, angústias e considerações sobre este
processo, para problematizar e tecer em conjunto algumas perspectivas de trabalho a respeito das
produções culturais com as crianças da educação infantil e da possível influencia das mídias nas
escolhas.
CONCLUSÕES
No atual estágio da pesquisa, podemos afirmar que a maioria das 68 professoras que
responderam o questionário tem acesso às produções culturais e costumam usar diariamente as
mídias e a internet para seu uso pessoal, mas que o emprego destes artefatos não se estende as suas
práticas pedagógicas com as crianças com que trabalham, salvo algumas exceções. A grande
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maioria privilegia em seus planejamentos o contato com a cultura local, como por exemplo, o boide-mamão, e propostas com brincadeiras livres e dirigidas, momentos de contação de história e
rodas de música, mediações previstas nos documentos norteadores da Educação Infantil da RME/
Florianópolis-SC. Ao longo das respostas foi perceptível reconhecer em algumas escolhas das
professoras práticas que ampliam os repertórios e experiências culturais infantis, ao mesmo tempo
em que vemos a utilização de produções culturais mais “mercadológicas” de conteúdo discutível
para ações pedagógicas intencionais, principalmente no que tange filmes, desenhos e músicas, o que
será problematizado no decorrer da próxima etapa da pesquisa empírica.
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ANEXOS
Objetivos específicos

Indicadores

Mapear que produções culturais que os professores - Produções culturais e suas múltiplas linguagens:
privilegiam em seus planejamentos
filmes/cinema, Literatura, Mídias, Músicas e
Brincadeiras.
-Produções culturais locais
Identificar nas propostas de mediações dos -Participação das crianças nas escolhas
professores as possibilidades das crianças se produções e/ou nas propostas;
apropriarem, expressarem suas ideias e criticarem -Propostas/ mediações das professoras;
as produções culturais apresentadas a elas;

destas

Refletir sobre os usos e as possibilidades de outras - Dificuldade de acesso as produções culturais;
propostas pedagógicas com as produções culturais -Formação continuada das professoras
na educação infantil
Fonte: elaborado pela autora (2019).

Resumo
A presente pesquisa de mestrado, que se encontra em andamento, busca refletir sobre a relação entre
crianças e produções culturais nas instituições públicas de Educação Infantil da Rede Municipal de
Educação, RME, de Florianópolis/SC, de modo a identificar sua presença, as propostas de mediações
docentes e as possibilidades de as crianças se apropriarem e se expressarem a partir de tais produções
culturais. Estas produções podem ser entendidas como produtos e processos desencadeadores das
atividades infantis, pois partem das experiências culturais vivenciadas pelos sujeitos no meio social, e,
quando mediadas de forma intencional, tem a potencialidade de transformar a vida das pessoas e a
dinâmica social. Para tal, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter inicialmente
exploratório com professores titulares e professores auxiliares da RME, Florianópolis/SC, com a
aplicação de um questionário online aos professores da rede, para posterior aprofundamento das
respostas em entrevistas coletivas, considerando que são eles os responsáveis por possibilitar o acesso
das crianças a estas produções nas instituições educativas. Com base em referenciais teóricos dos
estudos da infância, da cultura e da mídia-educação, pretende-se discutir a importância do acesso as
produções culturais entre as crianças na perspectiva do hibridismo cultural, relatando a constituição da
infância na história, seus paradoxos, até a sua atual condição de vida; da formação de professores e das
múltiplas linguagens na pesquisa, mediação pedagógica e cultural, de modo a compreender o potencial
plural e inventivo da cultura no cotidiano das interações humanas e na constituição de sujeitos e suas
realidades, além da possibilidade de ampliação dos repertórios infantis na Educação Infantil (EI).
Palavras-chave: Produções culturais; Crianças; Prática pedagógica; Educação Infantil.
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O TRABALHO COM TEXTOS MULTISSEMIÓTICOS
NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ana Luiza Tayar Lima – SEE/SP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Vivemos em uma sociedade em que a leitura é fundamental para qualquer situação
cotidiana, e em que a cada dia as pessoas leem menos e recebem as informações prontas da mídia
televisiva e redes sociais, sem questionar a veracidade dessas informações.
De acordo com Rojo,
No desenvolvimento das pesquisas e estudos sobre o ato de ler, através destes 50 anos,
muitas outras capacidades nele envolvidas foram sendo apontadas e desveladas:
capacidades de ativação, reconhecimento e resgate de conhecimento, capacidades
lógicas, capacidades de interação social etc. A leitura passa, primeiro, a ser enfocada
não apenas como um ato de decodificação, de transposição de um código (escrito) a
outro (oral), mas como um ato de cognição, de compreensão, que envolve
conhecimento de mundo, conhecimento de práticas sociais e conhecimentos
linguísticos muito além dos fonemas. (ROJO, 2004)

Na escola percebo um aumento significativo de alunos, pais e professores que pouco leem
ou até mesmo revelam pouco interesse e empenho para entender as questões implícitas e explícitas
que estão inseridas na leitura o que torna a escola um potente espaço de formação para todos:
alunos, professores, coordenadores, diretores e responsáveis.
...um leitor competente é aquele que usa a linguagem escrita — e, portanto, a leitura
— efetivamente, em diferentes circunstâncias de comunicação; é aquele que se
apropriou das estratégias e dos procedimentos de leitura característicos das
diferentes práticas sociais das quais participa, de tal forma que os utiliza no processo
de (re) construção dos sentidos dos textos (BRÄKLING, p. 5).

Neste sentido, um importante fator que precisamos pensar é se na sala de aula têm sido

contemplados diferentes gêneros textuais e multimodais e como durante a leitura, os alunos são
questionados, de forma a aprenderem a ler com proficiência.
Ler e compartilhar com um grupo a leitura é uma das maneiras mais potentes de envolver as
pessoas no ato de ler. Ao ler e acompanhar, em grupo, os sentidos atribuídos, os significados
construídos ganham, normalmente, uma dimensão muito maior do que se tinha alcançado numa
leitura individual.
“(…) O fato de ter compartilhado contos nos primeiros anos de vida duplica a
possibilidade de tornar-se um leitor, falar sobre livros com as pessoas que nos rodeiam
é o fator que mais se relaciona com a permanência de hábitos de leitura, o que parece
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ser

uma

das

dimensões

mais

efetivas

nas

atividades

de

estímulo

à

leitura”.(COLOMER, 2007)

A partir dessas reflexões e inquietações, tenho proposto o trabalho com a leitura
compartilhada de textos multissemióticos (memes e tirinhas), para construir o sentido desse gênero
com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.
DESENVOLVIMENTO
Na minha prática em sala de aula além de encantar os alunos pelo prazer de ler, tenho uma
preocupação muito grande em auxiliá-los a desenvolver capacidade de compreensão global do texto
e o comportamento leitor que acredito, seja um desafio na nossa atualidade.
Para Freire (1984), em seu livro “A importância do ato de ler” a leitura perpassa a
complexidade que se vê o mundo, ou seja, para o autor o mundo pode ser visto por várias óticas
dependendo das leituras que são realizadas do mesmo:
“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que posterior leitura desta não
possa prescindir da continuidade leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançado por sua leitura critica implica
a percepção das relações entre o texto e o contexto” (Freire, 1984; p.12)

A leitura precisa ser entendida como conteúdo fundamental na sala de aula, e cabe ao
professor disponibilizar a diversidade de gêneros textuais que problematizem essa questão.
A presente pesquisa objetiva investigar a constituição do sujeito leitor, a partir das propostas
de trabalho e intervenções do professor com textos multissemióticos (memes e tirinhas), um gênero
pouco visto e discutido nos anos iniciais do ensino fundamental, até o presente momento. O que
proponho aqui é refletir sobre como esse ensino se dá na sala de aula e em que contexto as práticas
do professor podem auxiliar essa aprendizagem, construindo assim, o sentido do que é lido nesse
tipo de texto.
Evidentemente muito já se tem escrito sobre leitura, e debatido acerca dos problemas da
leitura, no entanto este é um tema que precisa de uma atenção, dados os questionamentos que são
cotidianos, de nós enquanto professores, de pesquisadores e da própria sociedade. A leitura de
gêneros diversos no ambiente escolar tem sido motivo de estudo? Como ela está sendo vista aos
olhos de alunos, professores e responsáveis? Questionamentos estes que influenciam diretamente a
aprendizagem do sujeito leitor.
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Como diz Rojo:
Se perguntarmos a nossos alunos o que é ler na escola, possivelmente estes dirão que é
ler em voz alta, sozinho ou em jogral (para avaliação de fluência entendida como
compreensão) e, em seguida, responder um questionário onde se deve localizar e
copiar informações do texto (para avaliação de compreensão). Ou seja, somente
poucas e as mais básicas das capacidades leitoras têm sido ensinadas, avaliadas e
cobradas pela escola. Todas as outras são ignoradas. É o que mostram os resultados de
leitura de nossos alunos em diversos exames, como o ENEM, SARESP, SAEB, PISA,
tidos como altamente insuficientes para a leitura cidadã numa sociedade urbana e
globalizada, altamente letrada, como a atual. (ROJO, 2004, p. 4)

Se queremos um professor, autônomo e reflexivo que pensa, repensa e investiga sua prática,
de modo a encurtar a distância entre o que se busca e o que se realiza, a favor de uma educação de
melhor qualidade, entendo ser necessário como uma das possibilidades articular, com mais
propriedade, as ações de programas de formação continuada às escolas.
Na Secretaria estadual da Educação de São Paulo desde 2008 há um currículo prescrito que
nos anos iniciaIs se intitula como Programa Ler e Escrever, explicitando o que se espera que os
alunos tenham aprendido ao fim de cada série em relação à leitura e à escrita, dando orientações
sobre como ensinar e incluindo um quadro sobre como as aprendizagens podem ser continuamente
avaliadas. Cada Ano/série tem o material próprio com um Guia de planejamento e orientações
didáticas para o professor e o material do aluno. Nos anos inicias este material está organizado em
blocos que foram reformulados de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2017) e o
Currículo Paulista (2019) que pretendem contribuir para a organização da rotina do professor e
aprofundar os estudos. O que se espera que as crianças aprendam durante o ano que no material são
chamadas de competências e habilidades, há um quadro que o professor visualiza o que o aluno
deverá ser capaz de realizar ao final do ano que se encontra. Nos documentos a SEE/SP espera que
o “material ajude o professor planejar a rotina de trabalho e mais seguro em suas competências de
ensinar”. (Guia de Planejamento e Orientações Didáticas, professor alfabetizador-1º ano, 2014).
A partir dessas orientações o professor faz relações com o que aprendeu na formação inicial
e com seus conhecimentos prévios e a partir daí prepara suas aulas e precisa articular as
competências e habilidades relacionadas no currículo. E sentindo falta e necessidade de um trabalho
mais focado na leitura dos textos multissemióticos, desenvolvi uma sequência didática que apoiasse
o trabalho com as crianças dos anos iniciais e ler textos multissemióticos que circulam em
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diferentes campos de atuação e mídias, para buscar a compreensão autônoma e a criticidade
necessária para continuar aprendendo.
OBJETIVO
Desenvolver o trabalho com a leitura em sala de aula nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, de modo a entender o comportamento leitor como objeto de ensino na escola.
Decorrente deste objetivo principal surgem outras questões, inquietações:
A necessidade de desenvolver outras habilidades que não somente a leitura de textos
escritos, a partir da possibilidade de articular vários elementos para ler, interpretar e compreender
textos multissemióticos.
Os saberes necessários de serem construídos pelo professor que atua com práticas de leitura
de textos que além das palavras, contém imagens, ícones, expressões a partir dos desenhos, etc.
O que o professor precisa saber/fazer para aprimorar a formação do sujeito leitor? E em que
medida os professores compreendem a leitura compartilhada como uma prática fundamental para a
constituição de um sujeito leitor?
JUSTIFICATIVA
Desde 2001 atuo como professora dos anos inicias do Ensino Fundamental, na rede Estadual
de São Paulo. Em 2009 tive a oportunidade de vivenciar a experiência como professora
coordenadora da escola em que atuava e por seis anos desenvolvi ações de formação continuada e a
distância para professores dos anos iniciais, nos mais variados conteúdos relacionados,
principalmente, às práticas de leitura e escrita.
Há quatro anos voltei para a sala de aula, e desde então estou me constituindo, e
reinventando enquanto professora por meio de uma prática reflexiva, ao buscar um diálogo/escuta
com as diferentes experiências e oportunidades de trabalho com que me deparei o que, no meu
entender, é validado pelas palavras de (SOLIGO, 2007)
...o sujeito se forma a partir das oportunidades que tem aquelas que se convertem em
experiências de aprendizagem de fato, a partir de sua história anterior, do que valoriza
e deseja, das relações que estabelece com o outro. (p.13)
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Inicialmente essa volta para sala de aula trouxe muitas expectativas de minha parte e de
tantos outros que observavam curiosos a minha jornada. Como a experiência adquirida em alguns
anos como coordenadora, facilitaria o meu “fazer pedagógico” em sala de aula? Como se daria a
tentativa de articular a teoria a prática?, e como as formações realizadas potencializariam o trabalho
com o conteúdo de leitura agora como professora e não mais como coordenadora?. Uma vez que
nesse tempo de sair da sala de aula e voltar a ela, descobri um importante objetivo para meu
trabalho: evidenciar o conteúdo de leitura, e os comportamentos leitores como objeto de ensino na
escola.
Observando a matriz de resultados dos indicadores de leitura das avaliações internas e
externas (SARESP, ANA e Prova Brasil) na Educação Básica, pude perceber a dificuldades dos
alunos na habilidade relacionada a compreensão de efeito de humor nos textos multissemióticos
com isso, abro perspectivas para uma discussão que busca compreender como o ensino deste tipo de
leitura vem se dando no contexto escolar.
Há cinco anos acompanho um grupo de Estudos Alfabetização e Diálogo - subgrupo do
GEPEC/FE/Unicamp que se intitula por GRUPAD, composto por professores e profissionais da
educação, e desde 2015 desenvolvemos reflexões acerca dos processos de formação de leitores o
que me fez estabelecer relações com o que estava estudando sobre leitura.
Enfim a partir desse contexto, necessidades e percepções, novas indagações foram surgindo
tais quais: como garantir a aprendizagem da leitura de textos multissemióticos com esses alunos? E
os procedimentos leitores, a constituição do leitor proficiente? Como ocorria o processo de
formação de leitores nos anos iniciais do ensino fundamental? E essas proposições me fizeram
acreditar cada dia mais que as respostas não estariam apenas nos livros mas que poderia encontrar
pistas na relação entre professor e aluno que fui construindo, nas experiências vividas em sala
relacionadas aos momentos de estudo e reflexão vividos com pares na formação continuada do
professor.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As sequências de atividades foram organizadas para trabalhar a leitura compartilhada e a
leitura em duplas de memes e tirinhas.
Os memes foram escolhidos por ser um tipo de texto que faz parte do cotidiano dos alunos
na internet, em redes sociais e celulares, a todo momento nos deparamos com esse gênero textual. E
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as tirinhas e HQ são textos que circulam mais na esfera escolar do que no cotidiano dos alunos, e
isso se torna um desafio, articular esses textos para que faça mais sentido para os alunos.
A partir do planejamento prévio, que define a seleção do material a ser utilizado na
atividade, as cópias ou reprodução para que todos tenham acesso ao texto ao mesmo tempo, os
questionamentos iniciais que ajudarão no entendimento do texto, iniciasse a contextualização do
autor dos memes (quando houver) e aproximação do aluno ao contexto de produção das tirinhas
(quem é o autor, como surgiram os personagens, as marcas linguísticas e o conhecimento do
gênero).
O primeiro arquivo com as imagens foi projetado para a leitura compartilhada e os alunos
foram convidados a divertir-se com a leitura de memes e tirinhas.
Para a compreensão global do texto, algumas questões foram elaboradas antecipadamente e
outras com base na reação dos alunos (comentários/risadas). No segundo arquivo as tirinhas foram
impressas para a leitura em dupla e compreensão. A intervenção e questionamentos passou a ser nas
duplas, retomando com o grupo no coletivo e socializando o que a dupla entendeu da leitura que
fez. Ampliando o entendimento dessa leitura para todos os alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O envolvimento dos alunos nas propostas de atividade compartilhada foi bastante positivo e
pude observar uma melhora significativa da leitura desse tipo de gênero pelos alunos bem como a
habilidade relacionada a compreensão do efeito de humor nos textos. O entendimento de cada aluno
é partilhado e com isso constroem juntos o sentido do texto. É preciso criar situações em que os
alunos possam a partir dos seus conhecimentos prévios fazer antecipações e inferências que são
realizadas antes e durante a leitura. Com isso compreender um pouco mais do que é ensinar a ler na
escola.
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Resumo
Este trabalho pretende desvelar como o ensino da leitura de textos multisemióticos pode se dar em sala
de aula, especificamente com alunos de 4º ano. A reflexão proposta é fruto de meu percurso como
professora dos anos iniciais do ensino fundamental da rede Estadual de São Paulo no ano de 2018.
Durante o desenvolvimento de uma sequência didática elaborada por mim pude identificar os saberes
que necessitam ser construídos pelo professor que atua com as práticas de leitura desses textos. As
diversas práticas de leitura realizadas na escola e fora dela possibilitam que o aluno exercite seu papel de
leitor e com isso possa construir outras significações, favorecendo uma ressignificação do sentido da
leitura, uma vez que tem sido pouco valorizada e apreciada por grande parte de crianças e jovens com
que convivo. Para reverter esse movimento de afastamento à leitura é preciso propor experiências que
contribuam para o fortalecimento de leitores autônomos e críticos, sendo este um papel fundamental
do professor durante o processo de formação dos seus alunos. Será por meio de práticas sociais de
leitura, envolvendo os diversos gêneros textuais, multimodais, que novos sentidos poderão ser
construídos e partilhados. A partir do relato e investigação das práticas de leitura vivenciadas por meus
alunos de modo a entender o comportamento leitor como objeto de ensino na escola revelo um pouco
do meu processo de construção de conhecimento e de reflexão na busca de me tornar uma profissional
melhor, mais sensível àquilo que me cerca e me toca. Pude ao final compreender a potência dos
momentos de leitura vividos na escola e o quanto os mesmos estão permeados de afeto e sensibilidade.
O ato de ler é muito mais do que um simples procedimento ou habilidade adquirida, principalmente,
quando acontece na escola ou nos espaços de formação de forma cuidadosa, planejada, partindo de
uma escolha criteriosa de um livro ou de uma história.
Palavras-chave: Leitura; Formação de leitor; Texto Multissemiótico.
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OCUPAÇÕES ESTUDANTIS SECUNDARISTAS E SUAS
FANPAGES: VISUALIDADES LATENTES
Raquel Silva Barros – SME/RJ
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INTRODUÇÃO
Os processos que perpassam o cotidiano escolar vêm sendo gradualmente incorporados a
decursos novos. Esse cenário pode ser visto nas formas de convivência tradicional da escola em que
os jovens convivem e, os vínculos deles em redes digitais online produzindo, modificando e
compartilhando imagens e vídeos. O cotidiano de suas ações aponta para uma hibridização entre o
que poderia ser considerado online e offline. Uma cultura digital que através do hibridismo de ações
estreitam os laços nas práticas sociais. A cultura vem se modificando e cada vez mais o digital e o
visual estão imbricados nessas transformações.
Nesse contexto, o presente estudo traz uma investigação sobre o uso de imagens como forma
de realizar ativismos a partir da visibilidade para os eventos de Ocupação Estudantil Secundaristas
ocorridos no Brasil, especificamente, em três escolas do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2016.
Duas eram escolas estaduais e uma federal. As duas primeiras localizadas no município do Rio de
Janeiro (Colégio Estadual Visconde de Cairu e Colégio Estadual Mendes de Moraes) e outra no
município de Seropédica (Colégio Técnico Federal Rural).
Descontentes com diversas situações que vinham culminando na precarização do ensino e
no fechamento de escolas, alunos de todo o país se manifestaram por meio de ocupações do espaço
da escola. As ações dos estudantes foram empreendidas utilizando dispositivos digitais móveis para
registro, divulgação, debate e tomada de ações sobre o movimento.
Nesse período, imagens e vídeos foram realizados e veiculados em diversas interfaces
digitais dentre elas o Facebook. Criando fanpages e utilizando-as como canais oficiais de
comunicação da ocupação, os jovens ocupantes fortaleceram o movimento a partir de sua amplitude
de divulgação, distribuição e diálogo.
Nesse sentido, buscamos analisar os principais temas que atravessam as publicações tendo
em vista as diferentes representações tecidas no contexto do movimento através de visualidades
dialogando com os sujeitos. Como as visualidades aparecem nas páginas criadas? Quais são os
principais temas trazidos a partir das imagens publicadas nas fanpages? O que os jovens dizem
sobre o uso do Facebook?
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DISCUSSÃO TEÓRICA
Mergulhados em telas que se multiplicam incessantemente, assistimos na atualidade a um
leque de olhos que se mantém conectados, vidrados nos diferentes artefatos tecnológicos. Telas que
projetam imagens cada vez mais nítidas, com seus brilhos, contrastes e fluidez que se tornam cada
vez mais vivos, similar ao que nossos olhos veem fora delas. O que é online e offline se fundem
numa vivacidade que espelha as vidas cotidianas.
De fato, os jovens ocupantes, estão inseridos em uma sociedade onde as imagens se fazem
presentes ampliando e modificando o nosso olhar sobre um determinado ponto. Sontag (2004) na
década de 70 já apontava a fotografia como um artefato onde se tem a sensação de termos o mundo
retido, colecionado e armazenado. Em tempos atuais, esse armazenamento pode ser visto em
diversos espaços com capacidades de arquivamento impensáveis na época de Sontag. Desta
maneira, podemos tudo fotografar, filmar e após todos os registros armazenar com cada vez menos
necessidade de realizar uma seleção sobre o que queremos ou não manter guardado.
Sontag assinala no início da fotografia onde desde então, 1839, tudo vem sendo fotografado
apontando uma espécie de mudança de cultura. Hoje com artefatos cada vez mais modernos, lentes
potentes, drones, smartphones que carregam consigo câmeras com capacidade de armazenamento
interno e acesso a ancoragem virtuais, esse aspecto apenas se potencializou. Com superproduções,
cinegrafistas, roteiristas, imagem em três dimensões, formatos que fogem à realidade em diferentes
formas de ver o mundo, encontramo-nos mergulhados em uma cultura em que as imagens se fazem
presentes a todo momento, ao nosso redor. E mesmo sem sair de casa, diversos elementos se
apresentam para nós. As imagens nos chegam diariamente e em cada vez mais quantidade.
De todas os formatos, em diversos lugares, todos os dias as imagens se apresentam a nós
através de diversos veículos. Seja para convencer, animar, entreter, jogar, vender, agradar, encantar,
nelas estão implícitos interesses que vão influenciar em nossas ações como comer, beber, vestir, ler,
optar, selecionar etc.
Todos esses formatos são representações que a todo o momento exercem um poder de
influência sobre como o sujeito deve decidir e aderir a partir da oferta de conteúdos que elas
propagam. As imagens quando elaboradas e veiculadas, expressam um sentido que tem como
objetivo interferir no olhar daquele que a vê (MIRZOEFF, 2003).
Observando as páginas das escolas ocupadas, percebemos as principais temáticas trazidas
por elas, tais quais: produção de cartazes, oficinas, manifestos e pautas da ocupação, apoio a outras
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ocupações, eventos artísticos e bem-estar, arrecadação de doações, manifestação na rua, cuidado e
limpeza, tentativa de desocupação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Realizamos uma análise das fanpages das três escolas estudadas observando as principais
temáticas que eram trazidas ali. Conversamos com sujeitos ex-ocupantes das três escolas
pesquisadas no espaço físico da escola sobre as imagens que eram veiculadas buscando a partir de
suas falas e da análise das publicações perceber quais as principais imagens que eles veiculavam
nas fanpages das ocupações.
VISUALIDADES NAS FANPAGES
Analisando as falas e as publicações dos ocupantes, percebemos que nas três escolas eles
relatavam sobre a prática de confecção de cartazes. Utilizando artefatos do seu dia a dia como
canetas, cartolinas, folhas de caderno, hidrocor e lápis, eles desenvolviam suas narrativas,
fotografavam e publicavam nas fanpages. Era possível ver as folhas afixadas nas paredes das
escolas ocupadas e estas mesmas folhas e cartazes publicados na rede de forma digital. Interessante
perceber que a ocupação daquele espaço estava para além do que podia ser visto apenas no espaço
físico, indo até o local. Os muros da escola são transpassados e atravessam as fronteiras
geográficas. Na figura 1 segue algumas imagens selecionadas das fanpages.
Nas passeatas esses cartazes eram bastante vistos também. As ações dos estudantes não se
limitaram ao espaço da escola, ela transpassava seus muros através de diálogos em praças e ruas,
através de passeatas, ocupações da Secretaria de Educação, gritos e manifestos que circulavam as
redes e no uso das imagens como forma de dar visibilidade ao evento que vinha se fazendo. Uma
ação ativista articulada com o uso de imagens digitais em rede. Sobre o Facebook, eles dizem
reconhecer a importância dessa rede como forma de dar visibilidade ao movimento.
@OcupaCairu
Pesquisador(a) - E por que vocês escolheram o Facebook como canal de
comunicação?
A - Foi o maior veículo. Foi a rede social mais do momento. Porque antigamente
não tinha tanta fama mas com o tempo, o Facebook ficou muito famoso. Naquela
época não tinha como você se comunicar com outras pessoas, questão de salvar o
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contato. O Facebook era de mais fácil acesso a todos. Então o Facebook foi a
melhor coisa pra gente.
Pesquisador(a) - Vocês acham que foi um canal oficial?
A - Foi. Com certeza. Porque no Facebook a gente mostrava a realidade do que a
gente vivia aqui. As pessoas podiam falar com a gente, se comunicar… essas coisas…

Os ocupantes se dividiam em comissões para realização das atividades. Em relação a
comissão de comunicação eles dizem:
@Mendesemluta
A- O da página era a comissão de comunicação. Eles iam na rua mostrar e também
pedir doação, mostrar que isso aqui não era bagunça. Tinha o pessoal responsável
pela página para divulgar um evento. Eles iam e publicavam… Tinha muitas coisas:
arte cultural, oficinas de grafite, fizemos muitos aulões. Foi muita coisa que a gente
teve. Estava sempre na página e eles ficavam responsáveis pela página.

A arrecadação de doações era um ato contínuo que poderia ser visto nas páginas. Pedidos de
alimentos, material de higiene e limpeza, utensílios para uso diário era solicitados pelos ocupantes
para quem estivesse disposto a doar. Os próprios jovens levavam de casa alimentos e objetos e
muitos professores e funcionários ajudavam na arrecadação. As listas eram digitadas ou
fotografadas de folhas de caderno e publicadas nas fanpages.
No dia a dia das ocupações, os jovens organizavam oficinas com pessoas que se
voluntariavam para ministrar alguma atividade no espaço. Oficinas que se conectavam com diversas
temáticas podiam ser vistas nas ocupações. Oficinas de pintura, como cuidar de jardins, aulas de
violão, preparação para o Enem, aulas de pintura, atividades esportivas, palestras sobre democracia,
debates sobre cotas raciais, temáticas que versavam sobre questões de gênero e preconceito, rodas
de conversa sobre a mulher na sociedade atual foram algumas das atividades realizadas nas
ocupações.
O ato de ocupar não é apenas ocupar o espaço com o corpo e utilizar as redes com palavras
que expressassem suas demandas, mas um processo educativo que ao modo desses jovens
expressavam uma busca por autonomia das ações e uma vivência de um processo pedagógico outro,
fora dos moldes já conhecidos. Aulas que dialogavam com as necessidades dos estudantes e que os
faziam estar juntos, discutindo, trocando e construindo seus processos autônomos.
A ocupação era um movimento apartidário, sem lideranças realizado pelos jovens
estudantes. Desta forma, o que pudemos observar nas ocupações visitadas foi uma busca pela
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vivência na prática com um viés de luta. Ocupando os espaços da escola como forma de mostrar ao
poder público e a sociedade que aquela escola era um espaço democrático e que deveria ser
valorizado. Era um espaço que eles, por eles, poderiam construir um gerenciamento em conjunto
com a comunidade escolar.
Nesse diálogo, assembleias eram realizadas e chamadas eram feitas através da página. Eles
fotografavam e publicavam seus atos para expor o que vinha acontecendo dentro das ocupações. A
visitação à ocupação era bem-vinda, como eles disseram. Quem quisesse poderia ir até o espaço
onde estava ocorrendo e se informar sobre e participar de alguma forma, através de contribuições,
diálogos e trocas. As assembleias realizadas por eles tinham o objetivo de ouvir as vozes dos
ocupantes com o objetivo de orientar as ações levando em conta o desejo da maioria.
Nessa trajetória, passeatas, atos unificados, ocupações de espaços públicos como praças,
ruas, a Secretaria de Educação e atos que chegaram até Brasília pode ser visto sendo realizado pelos
jovens ocupantes das escolas.
Relatos de tentativas de desocupação eram trazidos pelos jovens. Nas postagens via-se que
em uma delas, por algumas vezes esses atos se repetiram. Os alunos relatam o constante estado de
medo por que passavam, afinal, o movimento de ocupação não agradava a todos. O registro nas
páginas era importante para que eles pudessem se resguardar, como um dos ocupantes disse, sobre
alguma questão que pudesse ocorrer e mais do que isso, um pedido de ajuda. Através do
compartilhamento, os jovens de diferentes escolas ocupadas se comunicavam e pediam auxílio para
que a situação cessasse. Agressões físicas foram registradas bem como depredações nesse processo
pelo movimento que pretendia impor a desocupação à força.
Sobre o registro de imagens e o ato de publicá-las nas redes os jovens dizem:
@OcupaCTUR
Pesquisador(a) -E qual a importância das imagens para a ocupação?
A - A imagem foi tudo pra gente. Para todos os alunos. (...)
E - Já deu uma andada pelo colégio? Já viu como é que está o estado do colégio?
C - E as imagens trazem as histórias assim… os retratos.
Ronny - A diferença após a ocupação.
Pesquisador(a) - É um registro?
C - Sim.
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A- E também serviu para muitos alunos porque maioria do pessoal que ocupou era o
pessoal que veio do município, entendeu, então assim de cara… Vamos? Vamos. Foi
uma experiência para a grande maioria.

Não apenas com o intuito de mostrar o que ali acontecia, mas de mostrar o que os
representava. Que escola eles almejavam e quem estavam representando. Como eles mencionam em
suas falas, eles reconhecem a escola com um espaço de trocas, onde a partir do ensino eles se
reúnem e não só assimilam conteúdo.
Os jovens utilizam as redes sociais como forma de ampliação da área de “intervenção
territorial e mobilização social. Produzem sinergias sociais em rede, tecendo estratégias de luta
territorial num cenário de crise social ampliada” (ALVES, 2012, p. 33).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O movimento de ocupação estudantil secundarista que acompanhamos, teve como
característica um movimento onde a Internet foi um fator de fortalecimento. Os jovens destacam a
criação da página como fator de fortalecimento para a ocupação ter continuado. Como aponta
Castells (2013) sobre os movimentos que acompanhou pelo mundo e descreve em relatos em seu
livro Redes de Indignação e Esperança:
Embora a ocupação do espaço público fosse essencial para que o movimento se
tornasse visível, assim como para fornecer apoio a suas principais formas
organizacionais, a origem do movimento e sua espinha dorsal durante os protestos
devem ser procuradas nos espaços livres da Internet (p. 98).

As páginas criadas serviram para dar aporte aos ocupantes, já que, como um canal oficial,
diversas pessoas recorriam a elas para saber o que de fato pode ter acontecido e as imagens acabam
que retratam parte do que ali ocorria. De fato, como já mencionado aqui anteriormente, as imagens
selecionadas exprimem o ângulo de visão daquele que registrou tal ação, a temporalidade e o foco.
As imagens por si só podem não revelar o que de fato ocorre naquela situação, porém, se torna mais
um caminho que engendra a narrativa. Em suas palavras ‘uma poderosa arma’ se de poder revelar o
contexto de uma situação.
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ANEXO
Figura 1. Imagens retiradas das fanpages das três escolas estudadas

Fontes:<https://www.facebook.com/OcupaMendes/>;<https://www.facebook.com/OcupaCairu/>;<https://www.faceboo
k.com/OcupaCtur/> Acesso em 13 jan 2020

Resumo
O presente estudo versa sobre uma pesquisa realizada onde investigou-se o contexto de imagens
veiculadas em páginas criadas no Facebook de Ocupações Estudantis Secundaristas no Rio de Janeiro.
As ocupações tiveram dois momentos principais e aconteceram no ano de 2016 em diversos Estados
do país. Um primeiro momento em escolas estaduais e um segundo momento em escolas e institutos
federais. Na discussão do presente texto costuramos diálogos realizados com ex-ocupantes de três
escolas. Uma escola localizada no município de Seropédica e outras duas no município do Rio de
Janeiro. O objetivo do estudo está em analisar os principais temas às quais as imagens publicadas nas
páginas se referem. Que imagens os jovens publicam nas páginas? O que dizem em relação ao uso do
Facebook como canal de comunicação? Buscamos nos estudos sobre o uso de artefatos tecnológicos em
rede os estudos de Castells (2013); sobre fotografias e suas formas de representação os recortes de
Sontag (2004); inspirando-nos na percepção da cultura atual como uma cultura digital e visual, os
estudos de Campos (2013) e Mirzoeff (2003). Os caminhos metodológicos incluem a observação das
fanpages das escolas ocupadas bem como visita e conversa com os sujeitos jovens ocupantes. Nas
análises realizadas, algumas temáticas eram trazidas nas três páginas estudadas e o Facebook era
apontado pelos sujeitos como canal de comunicação escolhido tendo em vista sua amplitude de
visibilidade na época. Dentre as temáticas trazidas na discussão das imagens observamos: a confecção
de cartazes, passeatas, manifestos, reivindicações, oficinas, palestras, arrecadação de alimentos e
movimentos de desocupação da escola. Recortes de falas e imagens que se apresentavam nas páginas
foram trazidos para o escopo do texto.
Palavras-chave: Cultura Visual; Dispositivos móveis; Ocupações Estudantis Secundaristas; Facebook;
Redes digitais online.
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OS TEXTOS MIDIÁTICOS NAS AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA: A INTERTEXTUALIDADE EM UMA
PROPOSTA PARA ALÉM DAS GRAMÁTICAS
Jéssica Couto Da Silva – UERJ
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INTRODUÇÃO
Por serem atuais e estarem em frequente circulação, tem-se a impressão de que textos
midiáticos costumam ser facilmente compreendidos pelos leitores. Se eles estiverem disponíveis na
mídia virtual, esse pressuposto torna-se ainda mais próximo do que a maioria das pessoas acredita
ser verdade. Contudo, como professores de Língua Portuguesa, observamos que os alunos dos anos
finais do Ensino Fundamental demonstram muitas dificuldades ao tentarem compreender esses
textos, se exigirem um acervo cultural um pouco mais profundo e uma análise que vá além da
superfície do texto.
Assim, o principal problema que motiva a criação deste projeto é o seguinte:
O hábito reduzido de leitura fora do ambiente virtual de redes sociais propicia o contato
muito mais frequente dos alunos de ensino básico com produções escritas mais superficiais e que
não exigem muita análise e reflexão por parte dos leitores. Por isso, esse público encontra barreiras
ao se deparar com textos que fazem usos do recurso da intertextualidade.
O presente trabalho pretende, então, fazer uma análise de textos midiáticos que utilizam a
intertextualidade como recurso para impactar seu público-alvo. Considerando o texto como “lugar
de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, nele se constituem e são constituídos”
(Koch e Elias, 2006: 7), observa-se que o sentido do texto se constrói em sua interação com o
sujeito leitor.
As autoras destacam, portanto, a grande importância do papel do leitor como produtor de
sentido no texto, à medida que fazem uso de estratégias linguísticas e sócio-cognitivas de seleção,
antecipação, inferência e verificação. Deste modo, ativam seu conhecimento de mundo na
construção das possíveis leituras. Essa “bagagem” cultural é responsável pela compreensão dos
sentidos criados por meio da relação entre discursos presente em diversos textos midiáticos. Os
resultados gerados pela leitura intertextual presentes em alguns textos midiáticos são diversos e não
estão desprendidos de um contexto para a produção de sentido pelo leitor.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Marcuschi (2005) ressalta que a produção e interpretação de textos não é uma tarefa simples,
já que se trata de “ um processo de codificação e decodificação de atividades inferenciais.”
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Antunes (2005) destaca, no entanto, que, apesar dessa dificuldade em decodificar e
compreender textos verbais e não verbais, algumas pesquisas demonstram a irregularidade de
atividades de leitura no ensino de Língua Portuguesa em algumas escolas.
Assim, com a obrigatoriedade de seguir com os conteúdos e não poder “atrasar” o programa,
professores abrem mão dos textos e de trabalhar com a língua em uso. Essa postura das escolas,
segundo a autora, tende a deixar para os alunos o desinteresse pela leitura, a falta de tempo para ela
em sua rotina, assim como é na escola, e a ausência de condições para que se desenvolvam tais
competências.
Essa falta de hábito de leitura na rotina dos alunos ocasiona, dentre outros problemas, um
acervo cultural bastante reduzido, o que afetará sua relação com outros textos.
Segundo Antunes (2005), “escrever é uma atividade que retoma outros textos, isto é, que
remonta a outros dizeres. Ou seja, no ato de escrever e de compreender um texto, os leitores
reconhecem características de outro, utilizado como fonte. Essa relação de sentidos que se
estabelece entre os enunciados, intitulada por Bakhtin (1992) de dialogismo, foi posteriormente
denominada intertextualidade.
Laurent Jenny apud Valente (2002) subdivide a intertextualidade em interna, aquela em que
o autor cita a si próprio e a Intertextualidade Externa, quando o autor cita outro (s) autores (s).
Valente (2002) a desmembra ainda em explícita, quando a citação acontece na íntegra; ou Implícita,
se a citação for parcial ou modificada e observa que a Intertextualidade Externa é mais utilizada que
a Interna, e a Implícita mais complexa que a Explícita.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Por meio da análise de alguns textos midiáticos e de uma pesquisa que está sendo
desenvolvida com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, este trabalho pretende comprovar
que devido ao pouco trabalho desenvolvido com textos midiáticos nas aulas de língua portuguesa,
há ruído na comunicação e não compreensão plena da intertextualidade presente nas obras a serem
analisadas, por invocarem o conhecimento de textos fontes que os estudantes desconhecem e
apresentarem recursos pouco explorados nos anos anteriores.
A pesquisa está sendo desenvolvida com alunos de 9º ano em duas escolas, uma da rede
pública e outra da rede particular. Os alunos fazem exercícios de compreensão a partir dos textos
apresentados.
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Conclusões
Ainda não há conclusões a serem apresentadas, pois a pesquisa ainda está em
desenvolvimento.
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Resumo
Em uma época altamente desenvolvida quanto à tecnologia na qual estamos inseridos, os alunos do
ensino básico estão imersos ao mundo virtual a maior parte do seu tempo, consumindo apenas o que se
destaca nas redes sociais. Destarte, o texto midiático, há muito, é utilizado como fonte de estudo para
diversos pesquisadores da área de língua portuguesa no intuito de impactar significativamente os
leitores, pois se apresenta com uma linguagem cada vez mais rica e expressiva, embora acessível no que
concerne ao nível da linguagem. Marcuschi (2005) ressalta que a tecnologia propicia o surgimento de
novos gêneros textuais, entretanto, que muitos deles sofrem apenas adaptações por influência da
denominada cultura eletrônica que vivenciamos atualmente. Com essa revolução digital e o acesso à
informação cada vez mais facilitado, não é raro encontrarmos na mídia textos criados a partir da
intertextualidade e/ ou interdiscursividade com grandes obras em jornais, revistas, propagandas,
tirinhas, charges etc.O presente trabalho pretende fazer uma análise de textos midiáticos que utilizam a
intertextualidade como recurso para impactar seu público-alvo. Considerando o texto como “lugar de
interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, nele se constituem e são constituídos” (Koch e
Elias, 2006: 7), observa-se que o sentido do texto se constrói em sua interação com o sujeito leitor.
Palavras-chave: Intertextualidade; interdiscursividade; dialogismo; intertexto; interdiscurso.
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INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta alternativas pedagógicas que promovem uma educação antirracista a
partir dos princípios da cultura maker com utilização da fabricação digital para produção de
materiais pedagógicos abertos. Os autores, respectivamente, pesquisadores destas duas temáticas
pretendem assim, apontar caminhos possíveis para a reflexão e aprofundamento do debate racial
com uso de recursos tecnológicos, a favor da formação de educadores e estudantes.
Sob o aspecto da temática racial, segundo Jango (2017), para desvelar as relações raciais no
Brasil se faz necessário compreender a construção dos mitos e ideologias que configuram, em parte,
as representações sociais acerca dos negros. Devemos compreender os mecanismos de
discriminação racial, aos quais o negro foi submetido desde o período colonial; entender o processo
histórico de negação e desvalorização gradual de sua cultura, estética e valores; desvelar os
elementos que (de)formaram a identidade do negro; distinguir os aspectos das imagens que foram
estruturadas e transmitidas acerca deste sujeito social e identificar os espaços sociais que a ele
foram destinados.
No contexto das relações raciais desiguais no ambiente escolar, se faz presente, portanto,
não somente uma prática pedagógica cerceada pelo racismo, mas também um currículo que orienta
e respalda esta prática. Este currículo, por sua vez, só contempla o conhecimento que faz referência
aos padrões brancos de cultura e agrega apenas a história pela perspectiva dominante que exclui ou
sub-representa os demais sujeitos históricos e suas trajetórias.
As narrativas contidas no currículo, explicitamente, corporificam noções particulares
sobre conhecimento, sobre formas de organização da sociedade, sobre os diferentes
grupos sociais. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qual é ilegítimo, quais
formas de conhecer são válidas e quais não o são, o que é certo e o que é errado, o que
é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é belo e o que é feio, quais
vozes são autorizadas e quais não são (SILVA, 1995, p.195).

Diante deste cenário de análise de currículos assimétricos nas abordagens das questões
raciais, a pesquisa aqui apresentada busca alternativas para a criação de materiais pedagógicos por
via da cultura maker.
Samagaia e Delizoicov Neto (2015) conceituam a cultura maker a partir da qual os
conhecimentos e habilidades, que são assim sistematicamente ampliados, testados e melhorados,
concebidos prioritariamente na forma de recursos abertos, constituem geralmente uma base de
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trabalho compartilhada, de usufruto gratuito e coletivo e facilmente acessível. Ainda, os sujeitos
makers identificam-se a um movimento organizado, estruturado a partir da noção de mínimos
recursos e máxima partilha de ideias, de projetos e de concepções.
A cultura maker assim, desponta neste contexto como uma alternativa de produção de
materiais pedagógicos que tenha uma penetração amplificada a partir do uso das publicações de
arquivos eletrônicos por via aberta.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir de perspectivas diversas, estudiosos da temática racial produziram ao longo dos
anos uma relevante literatura científica que desvelou aspectos do racismo e seus impactos na
população negra no Brasil e no mundo, problematizando a colonialidade, os mitos e ideais
fundantes e mantenedores das desigualdades raciais produzidas em diferentes contextos.
No que tange à educação, já na década de 1990, o Núcleo de Estudos Negros - NEN
destacaram, por exemplo, que as escolas cujas concepções pedagógicas estiverem atreladas às
ideias e atitudes racistas, ainda que ocultas, terão o papel de adestrar para determinados papéis na
sociedade do que para formar cidadãos, ou seja, uma escola não democrática, pois não atende a
diversidade sociocultural nela presente.
Posteriormente, Petronilha Silva (2001) apontou os aspectos que dificultam a valorização e
o comprometimento por parte da educação em relação à diversidade étnico-racial, ou seja: a
ausência de conteúdos relativos à cultura e história dos negros nos currículos; a ausência de
professores em exercício na formulação de documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais
e, principalmente, o desinteresse com que muitos professores e sistemas de ensino vêm tratando as
conclusões e recomendações que muitos estudiosos têm feito acerca do preconceito racial em
âmbito escolar, através de publicações e palestras. Tais dados foram reiterados em pesquisas que
avaliaram a implementação da lei nº 10.639/2003 nos currículos escolares, como por exemplo, nos
estudos de Soligo et. al. (2018), que evidenciaram que a escola ainda carece de políticas de
promoção da diversidade étnico-racial que propiciem a luta efetiva contra o racismo
institucionalizado no espaço educativo.
Assim, a metodologia proposta neste artigo propõe um caminho pedagógico e tecnológico
alternativo, com o uso da cultura maker, que por meio dos elementos de inovação (e aproximação
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ou repulsão) como o drone, a impressão 3d e o compartilhamento digital opensource apontem para
uma via de oportunidade pedagógica antirracista.
Há de se ter atenção para que a tecnologia a serviço da educação antirracista tenha caminhos
legitimamente democráticos, pois de acordo com Campos & Dias (2018) se alguns makers abraçam
os ideais de uma produção solidária, empresários, investidores e advogados de propriedade
intelectual colocam todo seu peso no desenvolvimento de recursos que correspondem a uma visão
diametralmente oposta. Repensar o papel da tecnologia no contexto da educação implica em
compreender como as ferramentas digitais podem coadjuvar processos sociais na solução de
problemas que são, em grande parte, vinculados ao território e à escala local.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para realização do trabalho, metodologicamente, esta pesquisa-ação passa por oito fases.
Neste momento, foram realizadas das fases 1 a 5. Vejamos:
1. Seleção, levantamento documental e relevância pedagógica do patrimônio cultural afrobrasileiro selecionado: Dentre uma pesquisa de aproximadamente 10 (dez) monumentos da cultura
afro-brasileira, na cidade de São Paulo, foram elegidos 4 (quatro) para a realização da primeira fase
do processo de levantamento, produção digital e das réplicas físicas. A escolha foi baseada em
aspectos relacionados a contribuição dessas réplicas dos patrimônios históricos que poderiam trazer
para apoiar discussões curriculares que apontem para um maior número de possibilidades às
abordagens de conteúdos, destacando a cultura negra em determinado período histórico, como:
hábitos, religiosidade, arquitetura, ocupação laboral, contextos sociais, gastronomia, entre outros.
Deste levantamento realizado foram escolhidos os seguintes patrimônios materiais para esta
fase de produção: a. “Mãe preta”, escultura implantada em 1955 no Largo do Paissandu, de autoria
de Júlio Guerra e tombada pela Resolução municipal 16/Conpresp/2004; b. “Largo da memória”,
localizado no Vale do Anhangabaú, considerado o mais antigo monumento da cidade de São Paulo,
de 1814. Conjunto de obelisco, escadarias, balaustres, esculturas e chafariz tombado pela Resolução
municipal 5/Conpresp/1991; c. “Chafariz Tebas”, elemento arquitetônico construído por Joaquim
Pinto de Oliveira, liberto, foi um grande construtor do século XVIII e XIX. Este monumento não
existe mais e ficava localizado no Largo da Misericórdia; d. “Igreja da Misericórdia”, pertenceu a
Irmandade da Misericórdia, construída em 1716, no Largo de mesmo nome. Também não existe
mais;
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2. Vôo com drone para captura de imagens do monumento: para produção do modelo digital
é necessária a captação de imagens do monumento físico. Diante das dimensões dos monumentos e
formas complexas das obras, o uso de drone como ferramenta tecnológica tem se mostrado como
uma plataforma de captura de imagens cada vez mais acessível e com boa qualidade gráfica que
garante a interpolação de dados geométricos para geração do modelo digital;
3. Processo de composição do modelo digital a partir das imagens (softwares): a partir de
uma grande quantidades de imagens digitais geradas por drones, e eventualmente por outros
recursos, os softwares utilizados nesta etapa têm a função, a partir da fotogrametria, de transformar
dados de fotos ou outros dados 2D em modelos 3D detalhados e utilizáveis para a impressão 3d;
4. Preparação da modelagem e impressão 3d: com a modelagem digital realizada, são
necessários ajustes de acabamento e parametrização do modelo digital do monumento com a
intencionalidade para o uso pedagógico e, nesta fase que precede a impressão 3d, são executadas
ações quanto a dimensão do modelo, arestas e preenchimentos. É realizada a impressão 3d
propriamente dita;
5. Acabamentos manuais de contrastes visuais e táteis para produção do modelo universal
ampliando a utilização para pessoas com deficiência(s): com o modelo impresso em 3D, para que
sejam mais eficientes em suas propostas educacionais, é interessante que sejam realizados
acabamentos que contemplem aspectos multissensoriais e isso inclui os contrastes. Visuais,
variando cores, atendem a percepção de todos incluindo pessoas com baixa visão e cegas. Táteis,
percepções distintas permitem comparações de rugosidade, textura e espessura e desta forma
auxiliam na compreensão do modelo. Este conjunto de estratégias, conforme defendem Frosch &
Pinzetta (2019) auxiliam a compreensão quando observados aspectos dimensionais, de significação
tátil, aceitação, fidelidade quanto a obra original, facilidade de manuseio, resistência e segurança
das pessoas;
6. Experimentação e utilização do material em prática pedagógica: a utilização dos modelos
em situação de sala de aula passa pela co-criação, ou seja, que os estudantes em suas ações possam
argumentar e tecer considerações sobre os modelos, fundamentalmente, aqueles estudantes que
apresentam alguma deficiência e que a caracterização da réplica apoie sua compreensão. A cocriação tem como objetivo, após a utilização do modelo a adaptação e adequação em “4” e
consequentemente nova realização dos itens “5” e “7”;
7. Compartilhamento digital: Uma das mais expressivas contribuições da metodologia aqui
apresentada é a possibilidade de democratizar arquivos que apresentam-se como recursos
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pedagógicos abertos. Trata-se de um compartilhamento digital e requer os cuidados éticos
necessários para que da mesma forma um professor possa usar beneficamente em sala de aula,
outro, não tenha interesse em montar sua particular biblioteca para exploração comercial. Quando
alguém opta em disponibilizar um arquivo. STL (extensão dos modelos digitais para impressão 3D)
na internet, no momento de registro deste arquivo em sites repositórios, algumas licenças são
registradas para efeitos de garantia de autoria do arquivo e combate a comercialização deliberada,
por exemplo. A maioria dos sites repositórios de arquivos possuem dois grupos de licenças, as
Creative Commons (CC) e as General Public License (GNU).
8. Avaliação do processo: nesta fase, ainda não realizada, estão compreendidas as análises
qualitativas e quantitativas do processo pedagógico proposto. A partir destas informações,
diagnosticadas e percebidas pelos estudantes e professores, haverá condições de avaliar se o recurso
pedagógico proposto foi eficaz curricularmente. Será utilizada técnica de entrevista e análise do
discurso para avaliação.
RESULTADOS ESPERADOS
Após a entrega das réplicas para as escolas públicas e coletivos, bem como após as
formações proporcionadas pela pesquisa-ação são esperadas reflexões sobre os atuais currículos, no
sentido, que a própria utilização dos recursos pedagógicos relacionados ao patrimônio afrobrasileiro possam promover debates e diferentes formas de condução da organização escolar dos
assuntos relacionados a equidade racial.
CONCLUSÕES
Espera-se que este trabalho de pesquisa-ação extrapole as aplicações na rede pública de
ensino da cidade de São Paulo e coletivos negros relacionados, de modo a promover de forma
ampla uma ação efetiva de construção de uma educação antirracista e, assim possa ter a penetração
e atuação em âmbito nacional, motivo este de divulgação e debate no ENDIPE 2020.
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Observação
Parte desta pesquisa tem financiamento do Programa Matchfunding BNDES+, a partir dos
critérios do edital SITAWI 01/2019.
Resumo
Este trabalho apresenta e discute a utilização de metodologia criada para produção, com amparo da
fabricação digital, de réplicas de esculturas, do centro da cidade de São Paulo, para utilização por
estudantes e professores da rede pública de educação. Os monumentos escolhidos relacionam-se com a
cultura afro-brasileira e esta produção de recurso pedagógico tem como objetivo principal apoiar e
ressignificar currículos, com respaldo na Lei 10.639/2003, que define a obrigatoriedade da referida
temática. Desta forma, a ação objetiva prover recursos pedagógicos para a organização escolar no viés
de apoio às reflexões sobre equidade racial. Metodologicamente, o processo passa pelas seguintes
etapas: 1. Seleção, levantamento documental e relevância pedagógica do patrimônio cultural afrobrasileiro selecionado; 2. Vôo com drone para captura de imagens do monumento; 3. Processo de
composição do modelo digital a partir das imagens (softwares); 4. Preparação da modelagem e impressão
3d; 5. Acabamentos manuais de contrastes visuais e táteis para produção do modelo universal
ampliando a utilização para pessoas com deficiência(s); 6. Experimentação e utilização do material em
prática pedagógica; 7. Compartilhamento digital; 8. Avaliação do processo. O trabalho de pesquisa de
campo e desenvolvimento digital está sendo realizado desde o segundo semestre de 2019 e neste
momento encontra-se na fase da produção do material pedagógico para encaminhamento para as
escolas e coletivos que receberão um kit formado por quatro modelos patrimoniais e uma capacitação
da metodologia desenvolvida. O resultado do trabalho de pesquisa-ação será avaliado a partir de análise
qualitativa sob os aspectos de formação e, quantitativamente, pelo impacto caracterizado pelo número
de estudantes que utilizarão o material produzido e número de downloads do arquivo opensource
disponibilizado abertamente em rede.
Palavras-chave: Educação antirracista; fabricação digital; cultura maker; currículo; tecnologia.
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INTRODUÇÃO
A modernidade do mundo globalizado acentua a racionalização das instituições e do saber,
que, passa a estudar e discutir separadamente partes de um fenômeno, de forma fragmentada, por
especialistas diversos. Nesta perspectiva, o todo só seria compreendido totalmente após a
compreensão das partes (GUSDORF, 1995). Contudo, em oposição a essa lógica ‘moderna’, temos
a expansão da globalização e a percepção de pesquisadores, educadores, gestores, administradores e
profissionais de diversas áreas de que é preciso integrar o conhecimento das partes no todo e do
todo nas partes para suprir as demandas da sociedade moderna, como propõe a
interdisciplinaridade, uma tendência tanto no ensino quanto nas empresas (MANGINI; MIOTO,
2009).
Neste cenário, o ensino de ciências (com uma gama de conteúdos), na prática, na realidade
de seus fenômenos e do dia a dia na natureza, precisa ser abordado prezando o enfoque
interdisciplinar. Conforme Cardoso, Fernandes e Duarte (2014), a integração, interação e
contextualização entre os saberes são naturais ao processo de aprendizado, logo, a
interdisciplinaridade é um recurso imprescindível aos docentes, principalmente para a apresentação
e discussão de temas complexos, como os pertencentes às ciências.
Com este entendimento, este artigo tem o objetivo de discutir o uso da literatura em
quadrinhos, na concepção de sequências didáticas, como estratégia didática em ciências nos
diversos níveis de ensino e enquanto proposta interdisciplinar – Fazenda (2002, 2011) e Japiassu
(1992) – e lúdica – Castro e Costa (2011), Fortuna (2003) e Lopes (2004). O mesmo tem como base
teórica o ensino preconizado por Freire (2002), Moreira (2011), Piaget (1976) e Vygotsky (1988):
prazeroso, crítico, contextualizado, com significado, transformador e emancipatório.
A LITERATURA EM QUADRINHOS
A escola e o ato de ensinar precisam propiciar meios para que a produção e a construção do
conhecimento sejam ativas e interativas, onde discentes e docentes atuem dentro da perspectiva de
cooperação e integração dos saberes empíricos e científicos, em um processo que também facilite a
desconstrução e a reconstrução do conhecimento. Recorrendo a Freire (1997), a ação de ensinar não
consiste apenas em transmitir conhecimento, mas possibilitar sua produção e construção pelos
próprios educandos. Assim, é imperioso que se desenvolvam ações pedagógicas que discutam e
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facilitem a internalização de construtos socioculturais em um contexto crítico e de reconhecimento
e respeito ao outro, indo além da memorização de conteúdos.
Sob essa ótica, vários estudos na área de ensino de Ciências trazem orientações sobre as
dimensões discursivas e imagéticas no processo ensino-aprendizagem no cotidiano escolar,
ressaltando a importância dessa linguagem como elemento crucial para a aquisição e expressão do
conhecimento científico (FANARO et al., 2005). Neste sentido, a partir da década de 1960, as
Histórias em Quadrinhos (HQ) têm sido difundidas no ensino formal, primeiramente em aulas de
Língua Estrangeira e Língua Portuguesa e, posteriormente, em outras áreas, inclusive Ciências.
Porém, só a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que as incluíram como gênero de
leitura necessário à educação, que o preconceito que rondava as HQ começou a diminuir (SILVA,
2011).
Por serem amplamente propagadas em mídias gráficas e, atualmente, na internet, as HQ
atingem todos os setores e níveis da população, desde crianças a adultos, alfabetizados ou não, pois,
muitas vezes, suas imagens falam por si. Para Linsingen (2007), concebidas pela imagem e pela
escrita, elas são uma forma de arte sequencial que informa e educa, traduzindo-se em uma forma de
comunicação instantânea e intencional. Com sua linguagem verbal e não verbal, vinculadas ao
cotidiano, e usando-se da linguagem falada na construção de seus textos, torna-se popular, sendo
mais facilmente compreendidas pelos alunos (PEREIRA; SANTOS, 2013). Cabe lembrar que Moya
(1977) frisa que as crianças normalmente têm dificuldades em compreender a literatura produzida
para elas porque não são familiarizadas à sua estrutura, seu vocabulário e seu sistema de ideias,
diferentemente das HQ. Além disso, as HQ refletem as ideias da sociedade e acontecimentos da
época, visando várias intenções como informar, seduzir, divertir, convencer, entre outras (CIRNE,
2000). Quanto ao ensino de Ciências, Pizarro (2009) traz a relevância de seu uso enquanto
estratégia didática mostrada na literatura da área em âmbito nacional e internacional.
METODOLOGIA
O estudo tem caráter qualitativo, pois responde a questões muito particulares e se preocupa
com um nível de realidade que não pode ser quantificado (MINAYO et al., 2000), e caracteriza-se
como uma pesquisa bibliográfica exploratória calcada na contextualização de estudos da autora
sobre o uso da literatura em quadrinhos enquanto recurso didático em ciências e discussão com
pesquisadores da área, tendo em vista a interdisciplinaridade e o lúdico, visando um ensino
prazeroso, contextualizado, crítico, significativo e emancipatório.
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Esses trabalhos foram realizados no lócus da escola e tiveram abordagens diferentes, alguns
discutindo o uso das HQ como proposta textual – usando HQ comerciais, por exemplo, como texto
didático – e outras discorrendo sobre a criação de historinhas, durante Oficinas de Histórias em
Quadrinhos (OHQ), pelos participantes das pesquisas – alunos do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio (com idades entre 9-16 anos), licenciandos em Química e docentes da Educação Básica
(AUTOR, 2008, 2015 e 2018; AUTOR; AUTOR, 2015 e 2016; AUTOR; AUTOR, 2013a, 2013b e
2017; AUTOR; AUTOR, 2011, 2013a, 2013b, 2016 e 2017).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As pesquisas estudadas apresentaram e analisaram propósitos didáticos diferentes para as
HQ e as OHQ: como um recurso introdutório, visando identificar as concepções prévias dos
sujeitos; como um recurso para a consolidação da aprendizagem e como estratégia de avaliação da
aprendizagem. Além de terem a literatura em quadrinhos em comum, elas propiciaram um ambiente
descontraído, dinâmico e integrador, onde os participantes sentiram-se confortáveis para expor seus
pensamentos, discutir pontos divergentes, questionar e se divertir durante o processo de
construção/reconstrução do conhecimento. Sua participação foi ativa, conduzida pelo sentimento de
cooperação, pela discussão, argumentação e socialização, pontos considerados essenciais por
Vygotsky (1988) ao postular que a interação social e a aquisição de significados são inseparáveis,
sendo mediante a interação social que o indivíduo assegura-se que assimilou/compreendeu os
significados/conceitos compartilhados em determinado contexto.
Os estudos tiveram mais cinco resultados iniciais em comum. Os dois primeiros referem-se
à aceitabilidade das HQ e das OHQ: tanto os alunos quanto os docentes conheciam a linguagem das
HQ e tinham facilidade em compreendê-la, mesmo as crianças dos anos iniciais do Ensino
Fundamental (alguns ainda não totalmente alfabetizados); e os sujeitos participaram ativamente das
OHQ, principalmente após terem desmistificado o ato de desenhar. Esses resultados podem estar
relacionados ao fato de os quadrinhos serem de leitura rápida e fácil e que, segundo Caruso e
Silveira (2009), possui forte apelo visual com timing compatível com o timing da visão
fragmentada dos videoclips, favorecendo uma leitura dinâmica da mensagem, sendo um
instrumento didático estimulante. Azis Abrahão (apud MOYA, 1977) defende que as HQ agradam
às crianças, pois atendem a sua necessidade de crescimento mental e preenchem suas expectativas
para a leitura.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1462

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

Os outros três resultados encontrados em todos os trabalhos relacionam-se ao uso das HQ e
das OHQ no ensino de ciências: os docentes viam o uso das HQ em Ciências como uma forma de
‘quebrar a rotina’ da sala de aula e descontrair e quando ‘sobrasse um tempo’; em relação às OHQ,
eles as consideravam muito complexas, que criariam tumulto e que seria necessária uma grande
demanda de tempo para desenvolvê-las; por fim, as HQ e, principalmente, as OHQ eram tidas como
recursos didáticos da área de Letras e não eram pensadas no ensino de ciências. Tais resultados
foram mencionados por Modesto e Rúbio (2014), que advertiram sobre a dificuldade dos
professores em vislumbrar a importância pedagógica da ludicidade, usando-a com pouca
frequência. Por outro lado, posteriormente às intervenções, os docentes relataram que, quando as
atividades visaram à sistematização das concepções prévias e a consolidação da aprendizagem dos
alunos, eles se mostraram mais familiarizados com o assunto nas aulas seguintes, discutindo e
levando questões para a aula. Lembrando Linsigen (2007), as HQ, ao unir texto e imagem, tornam
mais claros muitos conceitos que permaneceriam abstratos se confinados exclusivamente à palavra.
Os docentes também colocaram que, quando usadas como estratégia de avaliação, os alunos
escreverem e/ou justificaram suas HQ coerentemente e com informações de cunho científico
discutidas nas aulas, indicando que não houve apenas assimilação ou repetição de
informações/conceitos preestabelecidos, mas, como sugerido por Moreira (2011), uma
aprendizagem com significado. Neste contexto, observou-se o incentivo e a manifestação da
criatividade e a expressão crítica dos sujeitos de forma contextualizada, autônoma e descontraída.
As três formas de aplicação didático-pedagógica das HQ e OHQ foram válidas, além de terem
despertado e consolidado o interesse pela leitura, integrando saberes, percepções e emoções,
incitando um processo cognitivo mais crítico e consciente, pois o uso de HQ assegura a transmissão
da mensagem ao leitor (VERGUEIRO, 2010).
CONCLUSÕES
Frente aos resultados trazidos nesse estudo, é possível dizer que o uso de HQ e de OHQ
como estratégia didática em ciências foi pertinente. Os objetivos propostos para esses recursos
(sistematização de concepções prévias, consolidação e avaliação da aprendizagem) foram atingidos,
independentemente dos níveis de escolaridade e maturidade/idade dos sujeitos. As atividades foram
bem aceitas, inclusive por alunos que não gostavam ou tinham dificuldade para ler e escrever/criar
textos, pois a imagem permite à criança explorar sua interpretação subjetiva, incentivando a
curiosidade e a criatividade, deflagrando a reflexão, os questionamentos e a criticidade e, assim,
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favorecer uma aprendizagem com significado, consciente e emancipatória. Tais resultados reforçam
a perspectiva positiva da literatura em quadrinhos no processo educativo.
Com esse entendimento, concluo que experiências como as discutidas neste artigo, que
apresentam e estimulam o desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares e lúdicas,
contribuem para um processo de ensino-aprendizagem mais progressista, dinâmico, crítico e
libertador, sendo importante sua divulgação junto aos demais educadores.
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Resumo
A importância da arte para o avanço das ciências está vinculada ao seu papel no que tange à
criatividade; em consonância, muitos estudos fazem reflexões quanto à relação entre a arte e o ensino
de ciências e evocam a importância de práticas pedagógicas com a perspectiva interdisciplinar e que
desenvolvam a expressividade, a criatividade e a criticidade nos discentes em um contexto lúdico,
prazeroso e descontraído. Os quadrinhos é um tipo de literatura que reflete as ideias da sociedade da
época, sendo bem difundida na mídia impressa, divertindo e informando os seus leitores, e cuja
linguagem tem sido incorporada em outros veículos de comunicação. Neste sentido, este artigo traz
uma análise bibliográfica exploratória de trabalhos que estudaram o uso de Histórias em Quadrinhos
(HQ) e de Oficinas de Histórias em Quadrinhos (OHQ) como recursos pedagógicos no ensino de
ciências, realizados com alunos e com docentes dos diversos níveis da Educação Básica – em escolas da
rede pública e da rede privada – e com futuros docentes, abordando o potencial educativo da literatura
em quadrinhos. Os resultados mostram que tanto as HQ quanto as OHQ foram bem aceitas pelos
sujeitos, se constituindo em estratégias versáteis e dinâmicas que estimularam a discussão, a criatividade,
o questionamento de conceitos e ideias em uma perspectiva de ensino interdisciplinar, contextualizado,
crítico e lúdico. Elas se mostraram eficientes no processo de sistematização das concepções prévias dos
sujeitos, na consolidação de sua aprendizagem e como recurso de avaliação da aprendizagem em
substituição aos instrumentos tradicionais, além de terem incentivado a leitura e a escrita.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Literatura em quadrinhos; Ensino de ciências; Prática
pedagógica.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho descreve uma atividade realizada com estudantes do 8º Ano do Ensino
Fundamental II, tendo como ponto da partida a elaboração de um Teatro Científico (TC) que
versava sobre situações relacionadas às Ciências Forenses e suas práticas investigativas. Nesta
perspectiva, os estudantes criaram um ambiente de simulação de um crime, no qual eles precisariam
solucionar o caso com base em evidências científicas. Tal situação de aprendizagem pode instigar
os estudantes a criarem um ambiente investigativo e, assim, refletirem sobre o papel das Ciências na
resolução de situações problemas presentes na sociedade.
Promover atividades que favoreçam a articulação entre os componentes curriculares, tais
como as Ciências, as Linguagens, neste caso sendo representada pela disciplina de Produção
Textual, e as Artes, são indispensáveis para o desenvolvimento de uma formação mais humana,
ancorada na interação dos estudantes e entre eles e os docentes. Nesse sentido, concordamos com
Medina e Braga (2010) quando apontam que a abordagem interdisciplinar pode auxiliar no
desenvolvimento de habilidades e competências que possibilitem aos estudantes participarem
ativamente das práticas formativas. As competências trabalhadas neste projeto vão ao encontro da
definição trazida pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018), que aponta as
competências como uma mobilização de conhecimentos conceituais ou procedimentais, bem como
as habilidades que podem ser cognitivas, práticas ou socioemocionais. Assim, o Teatro pode ser um
meio de articular novos conhecimentos na busca por uma formação mais integrada e que promova
um intercâmbio entre os múltiplos saberes.
Nesse sentido, o presente trabalho abordará algumas das contribuições do TC como
estratégia didática na Educação Básica. Será discutido como uma atividade cultural pode repercutir
na formação do discente e, desta forma, oportunizar situações de aprendizagens que favoreçam o
acesso à cultura e a popularização das Ciências. Cabe ressaltar que o trabalho descrito, ocorreu
interdisciplinarmente entre a disciplina de Produção Textual, que compõe o eixo Linguagens da
matriz curricular dos estudantes do Ensino Fundamental II (EFII), e a disciplina de Ciências.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com a BNCC para a disciplina de Artes (BRASIL, 2018),
O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o outro em
performance. [...] Os processos de criação teatral passam por situações de criação
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coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e
encenações, caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores.
(BRASIL, 2018, p. 196, destaque nosso).

O documento ainda acrescenta que “o fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências
entre os alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência corporal, a intuição, a
memória, a reflexão e a emoção” (Ibid, p. 196). Sob esta ótica, entende-se a relevância que o Teatro
pode ter na escola e as múltiplas possibilidades desta atividade no processo de aprendizagem, uma
vez que pode proporcionar aos estudantes possibilidades de desenvolvimento de suas capacidades
socioemocionais, levando-os a se expressar cada vez mais no espaço educativo.
Vestena e Pretto (2012, p. 12) apontam que “o teatro é uma arte que deveria estar presente
no cotidiano dos estudantes, pelo fato de envolver outras manifestações artísticas, bem como outras
áreas do conhecimento e do viver humano”. Nesse sentido, verifica-se que o Teatro pode ser uma
estratégia didática que possibilita uma prática interdisciplinar, viabilizando conexões efetivas entre
diferentes esferas do conhecimento com vistas ao desenvolvimento da “[...] atitude-curiosidade,
abertura de espírito, gosto pela colaboração, pela cooperação, pelo trabalho em comum” (POMBO,
2005, p. 13).
Importante destacar que o Teatro na escola se baseia em um espaço de diálogo, pois há um
grupo que apresenta a peça e outro que assiste. Ao considerar o Teatro do Oprimido de Augusto
Boal (BOAL, 2005), um dos objetivos do projeto fundamentou-se na construção conjunta do
conhecimento, em que o público – alunos e professores de diferentes etapas do ensino básico –
pudessem participar em momentos específicos da produção, respondendo a perguntas sobre o
enredo a partir dos desdobramentos científicos da peça. Além disso, o teatro pode favorecer a fuga
do tradicionalismo ainda presente nas práticas de Educação em Ciências, oportunizando a criação
de espaços para divulgação científica e promovendo um ensino menos técnico e mais
contextualizado.
METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado no 2º/Semestre de 2019 como parte do projeto Feira do
Conhecimento promovido por um Colégio particular localizado na cidade de Ervália/MG. A
atividade foi realizada com 17 estudantes do 8º Ano do EFII. Em grupos, os estudantes se reuniram
nas aulas de Ciências e de Produção Textual e em encontros extraclasses para elaborarem o enredo
do TC, que versava sobre o universo das Ciências Forenses. As ações dos estudantes foram
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mediadas pelos professores durante todo o processo de elaboração da atividade. O Quadro 1
sumariza as etapas concretizadas semanalmente durante o 2º Semestre, com culminância na Feira
do Conhecimento na Escola em novembro.
Quadro 1. Etapas de construção do TC na Escola.
Semanas

Descrição das atividades

1a

Escolha do projeto para apresentação na Feira do Conhecimento da Escola. Definição
da temática e início da organização do TC.

2a e 3a

Elaboração do enredo, caracterizar os personagens, cenário e figurino.

4a e 5 a

Ensaio do Teatro com as falas elaboradas pelos estudantes.

6a

Seleção dos experimentos para compor o TC.

7a

Ensaio final com as explicações científicas.

8a

Culminância do projeto (Feira do conhecimento na Escola).
Fonte: Os autores.

Após a finalização do projeto, 13 estudantes aceitaram responder voluntariamente a um
questionário estruturado, contendo sete questões que buscavam compreender as percepções deles
sobre o trabalho realizado e os possíveis desdobramentos desta prática formativa na Educação
Básica. As respostas dos estudantes constituíram o corpus de análise qualitativa, que foi analisada à
luz da Análise de Conteúdo (AC) de Bardin (BARDIN, 2013), possibilitando (re)intertepretar as
respostas, de modo a investigar o conteúdo latente. A AC está centrada em três etapas principais, a
saber: (i) Desconstrução dos textos; (ii) Categorização e (iii) tratamento dos dados à luz da
literatura. Neste trabalho será analisada a seguinte questão: Por que é importante desenvolvermos
atividades tais como o Teatro nas escolas?
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nas respostas analisadas, podemos inferir que a atividade estimulou o
protagonismo discente, oportunizando contribuições efetivas para o processo de ensino e
aprendizagem dos conceitos que são ministrados em diferentes componentes curriculares. Nesse
projeto, os estudantes trabalharam interdisciplinarmente na elaboração da peça teatral, estimulando
o protagonismo nas práticas educativas (MUCH et al., 2018). Após a transcrição das respostas dos
estudantes, o Quadro 2 sintetiza as manifestações e as categorias que emergiram do corpus de
análise.
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Quadro 2. Categorias emergidas da questão analisada.
Categorias (n=6)

Manifestações (31)

Interesse e motivação para
estudar (8)

Sair da rotina tradicional (2); Desperta o interesse dos alunos (2);
Aprendizagem divertida (2); Influencia no rendimento escolar (1);
Atividades mais participativas (1).

Aprendizagem sobre o Teatro
(8)

Aprender a criar roteiros (3); Descobrir habilidades para atuar (2);
Interação com o público (1); Entender como funciona o Teatro (1);
Crescimento educacional (1).

Conteúdos Atitudinais (7)

União da turma (1); Demonstrar que o trabalho em grupo é importante
(1); Auxilia na comunicação entre os pares (1); Cria vínculos (1);
Organização (1); Desenvolvimento da criatividade (1); Interação
professor-aluno (1).

Conexão escola-comunidade
(5)

Atrai atenção das pessoas (1); Compartilha conhecimentos (1);
Oportunidade de apresentar a peça para outros estudantes (1);
Descontrair as pessoas (1); Mostrar o que o Teatro faz (1).

Conhecimento de outras áreas
profissionais (2)

Estimula a conhecer novas profissões (2).

Valorização das Ciências (1)

Ensina sobre a utilidade das Ciências no cotidiano (1).
Fonte: Os autores.

A primeira categoria demonstra a importância de atividades diversificadas no contexto da
Educação Básica, uma vez que, segundo os estudantes, elas promovem um maior interesse e os
motivam a se envolverem com novos conhecimentos, propiciando a saída do tradicional (aulas
expositivas e com base nos cadernos e apostilas). Isso ajudou a despertar a curiosidade pelo novo.
Nesse sentido, Spolin (2007, p. 29) salienta que:
Os jogos teatrais podem trazer frescor e vitalidade para a sala de aula. As oficinas de
jogos teatrais não são designadas como passatempos do currículo, mas sim como
complementos para a aprendizagem escolar, ampliando a consciência de problemas e
ideias fundamental para o desenvolvimento intelectual dos alunos. (SPOLIN, 2007, p.
29).

A segunda categoria que emergiu do corpus explicita as aprendizagens proporcionadas pelo
TC, tais como a elaboração de um roteiro, o figurino, o cenário, a interpretação, a encenação, a
interação com público, dentre outras atividades requeridas para a constituição da peça. Nesta
perspectiva, Coelho (2014) ressalta a importância do Teatro na escola, evidenciando a importância
do trabalho com o corpo e a utilização do mesmo para expor os sentimentos e as emoções. Miranda
et al. (2009) complementa apontando que
Ensinar o conteúdo disciplinar, atualmente, não é a única função da escola. Enquanto
instituição formadora, ela deve viabilizar formas de acesso ao lazer, à cultura, às
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práticas esportivas e até questões religiosas, permitindo a integração mais efetiva dos
alunos na sociedade. (MIRANDA et al., 2009, p. 186).

Por esse ângulo, o ensino do Teatro nas escolas, sobretudo quando se pauta em um contexto
interdisciplinar, poderá propiciar o desenvolvimento dos estudantes enquanto cidadãos e uma fuga
do tradicionalismo, ainda majoritário nas práticas pedagógicas. Além disso, o TC pode favorecer o
desenvolvimento dos conteúdos para além dos conceitos e procedimentos, mas ressaltando a
importância dos aspectos atitudinais no desenvolvimento intelectual do sujeito, tal como é
manifestado pelos estudantes na terceira categoria apresentada no Quadro 2.
Os conteúdos atitudinais desenvolvidos com esta proposta pedagógica foram diversos.
União, colaboração, interação e criatividade se mostraram algumas das atitudes/valores destacados
pelos estudantes em suas manifestações, após terem participado da construção e apresentação desta
peça teatral. Guimarães e Falcomer (2013, p. 2292) explicitam que “os conteúdos atitudinais estão
relacionados à postura do aluno diante da sociedade, como saber trabalhar em equipe, ser solidário,
respeitar e valorizar os demais colegas em toda a sua diversidade e não discriminar”. Diante do
exposto, podemos inferir que o TC pode auxiliar no desenvolvimento das atitudes e valores, muitas
vezes negligenciados nos espaços escolares, devido os currículos engessados e a alta demanda de
conceitos a serem trabalhados.
A parceria escola-comunidade também foi mencionada pelos estudantes em uma das
categorias. Tais manifestações podem ser justificadas pelo fato de que a peça teatral compôs a
apresentação dos estudantes na Feira do Conhecimento, projeto este que vem sendo desenvolvido
pelo colégio há quatro anos. A Feira do Conhecimento é um projeto aberto à comunidade, na qual
outras escolas são convidadas a interagirem com os estudantes nas apresentações. Desse modo, fica
evidente que tal projeto despertou o interesse dos estudantes que dele participaram, visto que
permitiu que o conhecimento articulado nas aulas fosse transposto para toda a comunidade,
possibilitando compartilhá-lo para além dos muros da escola.
As categorias “Desenvolvimento de outras áreas profissionais” e “Valorização das Ciências”
também emergiram na análise dos dados. Por meio do Teatro, os estudantes puderam conhecer
profissões relacionadas às Artes, nas aulas de Produção Textual. Isso despertou a atenção dos
alunos, proporcionando uma ampliação das possibilidades de atuação após a finalização do ciclo
básico.
A valorização das Ciências também foi mencionada pelos estudantes, dado que eles
utilizaram experimentos científicos na construção do TC. Nesta perspectiva, Medina e Braga (2010,
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p. 317) reforçam que o teatro é uma ferramenta que pode ser utilizada para a comunicação,
ocupando “um papel muito importante na formação da opinião pública e a ciência abrange um
variado rol de assuntos passíveis de serem representados de uma maneira interessante, divertida e
agradável”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com trabalho aqui descrito foi possível verificar que os estudantes participaram da
construção e apresentação do TC, possibilitando que os mesmos estivessem presentes durante todo
o desenvolvimento do projeto. A participação dos estudantes foi primordial na construção da
atividade e possibilitou uma interação profícua entre professor-estudante e estudante-estudante e o
desenvolvimento de conteúdos atitudinais durante todas as etapas do projeto.
Atividades diversificadas em um contexto de escola particular, ainda majoritariamente
tradicional, revela a necessidade de desenvolvermos cada vez mais atividades integradas entre os
diferentes componentes curriculares. Os estudantes foram unânimes na exposição de suas
percepções sobre a importância do ensino do teatro na escola e seus desdobramentos para o
processo de ensino e aprendizagem. Além disso, os estudantes ficaram motivados, sobretudo no
processo colaborativo de construção da peça teatral e perceberam que o conhecimento está
integrado e dialoga com questões intrínsecas ao dia a dia da comunidade em que encontram-se
inseridos.
Por fim, cabe salientar que tal atividade representou uma importante ação para se iniciar o
desenvolvimento de novos projetos que aliam diferentes disciplinas, tais como Ciências e Produção
Textual, com as Artes em geral, uma vez que por meio delas os estudantes conseguem se expor de
maneira expressiva, desenvolvendo importantes competências e habilidades. Ainda, a orientação
dos professores foi primordial no desenvolvimento da atividade aqui descrita, pois assumiram o
papel de mediadores no processo educativo, descontruindo os perfis de docentes autoritários ainda
existentes na Educação Básica. Desse modo, os estudantes puderam estabelecer uma relação efetiva
e afetiva nas aulas e compreender, tal como foi exposto nas categorias, que o Teatro, assim como as
demais atividades culturais, podem auxiliar na construção de novos conhecimentos, permeados pelas
diversas disciplinas que compõem a matriz curricular de uma escola.
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Resumo
O presente trabalho descreve uma atividade desenvolvida com 17 estudantes do 8º Ano do Ensino
Fundamental II (EFII). A atividade constituiu na elaboração e apresentação de um Teatro Científico
(TC) para a comunidade escolar. A construção do Teatro se deu nas aulas de Ciências e Produção
Textual, nas quais os estudantes interagiram e trabalharam em colaboração. A escolha pelo
desenvolvimento do Teatro foi dos próprios estudantes que, aos pares, criaram o enredo de uma peça
que dialogava com a Ciência Forense. Após a encenação teatral, os estudantes responderam a um
questionário estruturado que versava sobre as aprendizagens e os desafios enfrentados no
desenvolvimento da atividade. Neste trabalho será analisada uma das questões propostas no
questionário, por meio da Análise de Conteúdo de Bardin. As respostas dos estudantes demonstraram a
necessidade de se desenvolver mais atividades culturais na Escola dando protagonismo aos discentes,
de modo que eles participem ativamente do processo formativo. Avaliou-se que a implementação desta
atividade favoreceu o desenvolvimento socioeducacional dos estudantes, uma vez que propiciou a
aprendizagem não só dos conteúdos conceituais das disciplinas envolvidas no projeto, mas de aspectos
atitudinais, tais como a criatividade, a organização e a colaboração. Ainda, os estudantes tiveram a
oportunidade de participar de uma atividade interdisciplinar, podendo compreender que o
conhecimento se constrói de forma articulada, a partir de conexões entre as disciplinas e o dia a dia.
Acreditamos que ao possibilitarmos atividades desta natureza, estaremos proporcionando uma
formação cada vez mais humana e alicerçada no desenvolvimento do estudante enquanto um cidadão
crítico, sendo capaz de interagir com o mundo que o cerca e de pensar nas situações-problemas em que
forem confrontados ao longo da vida.
Palavras-chave: Teatro Científico; Interdisciplinaridade; Protagonismo discente.
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INTRODUÇÃO
Visto que as mudanças e as transformações do mundo contemporâneo ocorrem num ritmo
acelerado, a relação entre a Comunicação e a Educação passam a ter amplitude e conexões cada vez
maiores, exigindo mais habilidades e competências para lidar com os desafios. A plataforma mobile
e seu uso na Educação é um imperativo, tendo em vista a inserção desta plataforma e as
possibilidades que apresenta, sobretudo em relação às possibilidades de criação e compartilhamento
imediatos, a sua característica mais desafiadora: a ubiquidade.
Esta proposta investigativa é parte da pesquisa do doutorado em Rede Educanorte que trata
de Educomunicação e as interfaces com a tecnologia mobile. Nesta proposta temos como problema
de pesquisa investigar quais as implicações educomunicacionais do uso da plataforma mobile nos
cursos de graduação do Centro de Comunicação, Letras e Artes (CCLA) da Universidade Federal
de

Roraima

(UFRR)?

Diante

desta

proposta

objetivamos

aqui

“apresentar

ações

educomunicacionais decorrentes do uso da plataforma mobile no curso de Comunicação SocialJornalismo da UFRR” como uma primeira exemplificação dos processos educomunicacionais que
podem ser estabelecidos pela plataforma mobile.
Os teóricos mobilizados para a discussão desta proposta envolvem-se no espectro da
comunicação e Educação, tais como Levy (1997), Jenkyns (2009), Orozco (1997), Soares (1999),
Castells (2006);Martín-Barbero (1997), Morin (2011), além de outros autores, os quais farão parte
do desenvolvimento conceitual da pesquisa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As mudanças na história humana foram o motor das alterações ocorridas no universo do
trabalho, com reflexos diretos na área de Educação. As necessidades surgidas durante a Revolução
Francesa e a Revolução Industrial, ambas ocorridas na segunda metade do século 18, esta última já
com forte componente tecnológico, transformaram as relações sociais e econômicas. Atualmente, o
mundo vive outra revolução, a das Tecnologias de Informação e Comunicação, TICs, que provocam
mudanças, sobretudo no campo da educação (BARROS, 2003).
A relação entre o comunicador e o educador é antiga e a fronteira é incerta, sobretudo na era
digital. Hoje, o desafio está muito além da apropriação pessoal das tecnologias. No ambiente de
imersão no qual vivemos, os desafios são variados, constantes e fluidos, A tecnologia digital pode
ser descrita como veloz, voraz e volátil. Entre o espaço tradicional das práticas educativas, entre o
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desafio das técnicas, o contato entre professor e aluno, entre o comunicador e o receptor são
distintos, mas operam num mesmo tecido/corpo social, numa interface dinâmica que a
Educomunicação possibilita.
Destaca-se aqui um aspecto importante da Educomunicação que se encaixa no contexto
brasileiro, em especial à realidade Amazônica: é o estudo da comunicação a partir da cultura, onde
o mais importante é estudar a produção dos sentidos dos receptores, numa inversão do método até
então utilizado nas pesquisas, que era o estudo dos meios e suas intencionalidades.
A abordagem passa a levar conta a diversidade de cada região e suas riquezas. Levamos em
conta os estudos de Jesus Martin-Barbero e suas contribuições nessa questão. Para ele, “o eixo do
debate deve se deslocar dos meios para as mediações, isto é, para as articulações entre práticas de
comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a pluralidade das
matrizes culturais” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.258).
Tanto a comunicação quanto a educação podem ser estudadas sob uma ótica transdisciplinar
e, com isso, transpor limites físicos de acesso ao conhecimento. A lógica do mercado, que aparelha
a Educação é um aspecto cada vez mais presente frente às Tecnologias de Informação e
Comunicação, TICs.
Canclini (2006) aponta que a responsabilidade sobre as transformações culturais geradas
pelas últimas tecnologias não é exclusiva dos meios de comunicação, bem como pelas mudanças
advindas. Por sua vez, Martín-Barbero alerta que:
O que a trama comunicativa da revolução tecnológica introduz em nossas sociedades é
um novo modo de relação entre processos simbólicos – que constituem o cultural – e
as formas de produção e distribuição dos bens e serviços (MARTÍN-BARBERO,
1997, p.258).

É certo que as tecnologias não determinam os rumos da sociedade. É a apropriação destas
pelos sujeitos, os praticantes culturais e os usos que darão a estas tecnologias que produzirá novas
linguagens, novos hábitos e novos costumes, mas a forma como os sujeitos, praticantes culturais,
apropriam-se destes meios, passando a construir novas formas de pensar, de conceber o mundo, a
política, a sociedade, a economia, a cultura e a educação (CASTELLS, 2006).
A partir da década de 1980, novos formatos de mídia permitiram a escolha do que e quando
ver, ouvir e ler, bem como em que momento fazer isso, e não no tempo determinado pelo produtor
da informação. Surge, então, a Cultura das Mídias que se diferencia da cultura de massa devido à
escolha do tempo de consumo, bem como qual conteúdo ver: é o consumo personalizado de
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informação (SANTAELLA, 2007). É nesse momento que se cria uma linguagem fragmentada e não
linear da informação, considerada uma precursora da linguagem hipertextual. Santaella (2007)
classifica a cultura das mídias como uma cultura intermediária entre a cultura de massa e a cultura
digital, chamada também de cibercultura (LEVY, 1997).
Foi apenas a partir dos anos 2000 que a internet perde as características da mídia de massa.
Até então, as informações eram produzidas e disponibilizadas em blocos organizados, que podiam
ser acessados pelos leitores, uma limitação dada pelos aparelhos, que então só permitiam receber as
informações. Então, passamos a ter criadores de conteúdo onde antes só havia receptores. A
comunicação passa então a ser descentralizada e colaborativa. É a cultura da mobilidade através das
tecnologias móveis, criando redes móveis e pessoas nômades em diferentes partes do mundo.
Santaella (2007) chama de convergência de lugar, espaço e mobilidade
Ressaltamos que mesmo com o aumento da conexão por meios de redes sem fio – em
particular as redes móveis, como a proposta desta pesquisa - incremento de ferramentas digitais que
ampliam possibilidades comunicacionais e educacionais mais interconectadas, o maior desafio é
descobrir e aplicar formas que possibilitem romper com os meios tradicionais de uso.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
produziu em 2014 as Diretrizes de políticas da UNESCO para a aprendizagem móvel, onde defende
que os aparelhos móveis – especialmente telefones celulares e, mais recentemente, tablets – “são
utilizados por alunos e educadores em todo o mundo para acessar informações, racionalizar e
simplificar a administração, além de facilitar a aprendizagem de maneiras novas e inovadoras”
(UNESCO, 2014, p. 07).
O mundo contemporâneo vive, em relação a seu estágio de comunicação, a cultura de
convergência, significando uma mudança da cultura interativa para a cultura participativa. Tal
aspecto proporciona à atual geração características comunicacionais que compreendem:
compartilhar informação, influenciar outras pessoas e manter-se informado.
O crescimento da tecnologia móvel é facilmente identificável pela variedade de aparelhos
disponíveis: telefones celulares, tablets, e-readers (leitores de livros digitais), aparelhos portáteis de
áudio e consoles manuais de videogames. Suas características de mobilidade, digital e pertencendo
a um indivíduo, que poderá usá-lo quando quiser, facilitam muito a realização de várias tarefas.
Outro atributo que define a tecnologia móvel é a sua onipresença. Existem mais de 3,2
bilhões de assinantes de telefonia celular em todo o mundo, tornando o telefone
celular a TIC interativa mais amplamente usada no planeta. Nos países desenvolvidos,
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4 entre 5 pessoas possuem e usam um telefone celular, e, embora essa proporção seja
significativamente menor nos países em desenvolvimento (2 entre 5 pessoas), estes
últimos também apresentam o crescimento mais rápido em taxas de penetração
(UNESCO, 2014, p. 8).

Nessa luta, o papel da educação é estratégico e envolve a mudança das condições objetivas
de reprodução dos argumentos, linguagens e saberes, quanto para a automudança dos indivíduos
envolvidos na construção de uma nova ordem social. O alerta é de que as reformulações que
possam acontecer na educação são inconcebíveis sem a transformação também no quadro social.
A região Norte, por sua extensão geográfica e demais peculiaridades, como as relacionadas
às grandes distâncias, disparidades econômicas e sociais, enfrenta desafios tão variados quanto a
multiculturalidade que a forma (GOMES, 2009).
Ao lançar o olhar sobre seu alcance social, econômico e político implica dizer que é
necessário o incremento de ações, saberes e linguagens que deem conta de alcançar as
transformações tecnológicas que atingem todo o tecido social. De qualquer forma, ao pensarmos
neste objeto de estudo, não podemos deixar de ponderar a importância de considerar a tecnologia
como um tema fundamental nesse processo que apenas inicia seu alcance e potenciais
transformadores.
METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado a partir de uma proposta qualitativa e uma análise exploratória no
sentido de apresentar ações educomunicacionais decorrentes do uso da plataforma mobile no curso
de Comunicação Social-Jornalismo da UFRR. Para isso, foram investigadas as disciplinas
ministradas durante o semestre 2019.1 e 2019.2 do curso de Comunicação Social-Jornalismo da
UFRR e, a partir da identificação das disciplinas potenciais realizado uma análise descritiva das
ações adotadas pelo professor para o desenvolvimento das práticas educomunicacionais utilizando a
plataforma mobile. Para a coleta de informações foram realizados acompanhamento das atividades,
observação e registro no diário de campo que segundo Zabalza (2004) além de um mecanismo para o
desenvolvimento pessoal e profissional se tornar um recurso para a própria reflexão do pesquisador.
O diário serve para os estudantes de práticas se conscientizarem de sua experiência na
escola. Como um recurso formativo no âmbito da formação [...]. Os diários
contribuem de uma maneira notável para o estabelecimento da espécie de currículo de
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melhoria capaz de nos introduzir em uma dinâmica de revisão e enriquecimento de
nossa atividade (ZABALZA, 2004, p. 11).

Os dados registrados foram analisados a partir de uma análise descritiva apresentando os
elementos educomunicacionais presentes nas práticas propostas e executadas na disciplina.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao propormos trazer algumas ações educomunicacionais evidenciadas nos semestres de
2019.1 e 2019.2, decorrentes do uso da plataforma mobile, no curso de Comunicação SocialJornalismo da UFRR nos deparamos com as ações desenvolvidas pelas disciplinas de
Telejornalismo I e Telejornalismo II onde foi proposta a criação do programa Foca na TV, uma
proposta de Jornalismo móvel. Essa prática educativa, em uma análise do percurso desenvolvido ao
longo do ano junto aos acadêmicos reflete a sugestão de ampliar o olhar sobre tecnologias e
educação, agora sob a ótica da Educomunicação. Isso ocorreu especialmente ao abordar a
articulação da prática educativa com uma plataforma tão recente e ágil como a mobile, que tem
inserção, agilidade e autonomia, sintetizando à ubiquidade.
O trabalho desenvolvido uniu a plataforma tradicional (câmeras profissionais, sobretudo no
estúdio para gravar a apresentadora) à plataforma móvel, utilizada pelos alunos para a elaboração
do telejornal. O formato, que passa a ser usado por emissoras de televisão no mundo todo e, o
primeiro que se tem notícia na região Norte- garantiu mais liberdade ao aluno na confecção das
matérias, por não depender de equipe nem liberação de equipamento ou transporte, facilitou
bastante a produção durante o andamento da disciplina. O programa entra na grade de programação
da TV Universitária e na grade Nacional com inserção a cada quinze dias. Inicia-se com um
formato híbrido, num programa que une o formato profissional, com apresentadores em estúdio e
edição final na ilha de edição do máster da TV, unido à produção dos alunos, que trazem as
matérias realizadas pelos grupos da disciplina, feitas por smartphones, em diferentes modelos e
marcas.
Discutir e implementar o mobile na educação superior é desafiador e esta proposta buscou
além de fomentar outras propostas para o ensino superior identificar o impacto para a formação
discente abrindo outras possibilidades e outras estratégias de produção jornalística que se
aproximem ao cotidiano midiático dos discentes.
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Os resultados dessa ação são positivos e podem ser observados na aceitação por parte dos
discentes e na melhoria da qualidade de produção ao longo do semestre. Trabalhar num produto
distinto instiga ao docente e ao discente a observar e atuar na inovação em educação e
comunicação. Podemos destacar que, no andamento da disciplina ganhou-se domínio na elaboração
de pautas, produção, critérios de noticiabilidade para a escolha de notícia, elaboração de roteiro. O
que podemos sinalizar é que o contexto de hiperconectividade e produção de conteúdo nos desafia a
pensar em como a universidade pode desenvolver e criar novas formas de utilizar as tecnologias
digitais no ensino da graduação, num caminho provável e que possibilita a transdisciplinaridade,
com o uso da tecnologia na disseminação do conhecimento de forma mais democrática, igualitária
e menos hierárquica.
CONCLUSÕES
Tratarmos de ações educomunicacionais no Ensino Superior mobiliza o conhecimento de
áreas distintas do saber. Ao nos propormos apresentar algumas ações que perpassam os processos
educomunicacionais no ambiente universitário buscamos trabalhar com as ações desenvolvidas no
ano de 2019 na disciplina de Telejornalismo I e Telejornalismo II do Curso de Comunicação SocialJornalismo da UFRR.
A partir das práticas educativas evidenciadas no desenvolvimento dessa ação fica evidente e
emergente a necessidade de trabalharmos com metodologias e processos educomunicacionais que
aproximem o docente do discente e, com isso conectem saberes divididos pela geração formativa.
Adentrar no formato híbrido de jornalismo tradicional e jornalismo mobile requer rever estratégias
pedagógicas e comunicacionais no sentido de estabelecer outras conexões estritamente necessárias
ao ensino superior atual.
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Resumo
Este estudo encontra-se em andamento e, em sua integra temos como problema de pesquisa investigar
quais as implicações educomunicacionais do uso da plataforma mobile nos cursos de graduação do
Centro de Comunicação, Letras e Artes (CCLA) da Universidade Federal de Roraima (UFRR)? Diante
desta proposta objetivamos aqui “apresentar ações educomunicacionais decorrentes do uso da
plataforma mobile no curso de Comunicação Social-Jornalismo da UFRR” como uma primeira
exemplificação dos processos educomunicacionais que podem ser estabelecidos pela plataforma
mobile. Tendo como metodologia qualitativa e uma análise exploratória apresentamos ações
educomunicacionais no curso de Comunicação Social-Jornalismo da UFRR realizadas nas disciplinas de
Telejornalismo I e Telejornalismo II, onde foi proposta a criação do programa Foca na TV, uma
proposta de Telejornalismo móvel, ministradas durante o semestre 2019.1 e 2019.2. A partir disso
realizamos a análise descritiva das ações tendo com instrumentos de coleta de dados, a observação e
registro no diário de campo. No desenvolvimento da disciplina ficou evidente o domínio na elaboração
de pautas, produção, critérios de noticiabilidade para a escolha de notícia, elaboração de roteiro. O que
podemos sinalizar é que o contexto de hiperconectividade e produção de conteúdo nos desafia a pensar
em como a universidade pode desenvolver e criar novas formas de utilizar as tecnologias digitais no
ensino da graduação. A partir das práticas educativas evidenciadas no desenvolvimento da ação descrita
fica evidente e emergente a necessidade de trabalharmos com metodologias e processos
educomunicacionais que aproximem o docente do discente e, com isso conectem saberes divididos pela
geração formativa. Adentrar no jornalismo tradicional e criar um formato híbrido com o jornalismo
mobile requer rever estratégias pedagógicas e comunicacionais no sentido de estabelecer outras
conexões estritamente necessárias ao ensino superior atual.
Palavras-chave: Tecnologia mobile, Educomunicação, Ensino Superior
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UM OLHAR PARA O CAMPO DE SANTA MARIA (RS)
Lia Margot Dornelles Viero – UFN

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A Cartografia é considerada uma linguagem, um sistema de código de comunicação
imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em Geografia, articulando fatos, conceitos e
sistemas conceituais que permitem ler e escrever as características do território (CASTELLAR,
2011, p. 129).
Como categoria de análise da Geografia, o lugar necessita ser abordado de forma
diferenciada nas práticas escolares, não apenas como um ponto no mapa, mas com novos
significados (ALMEIDA, 2001).
No Brasil, a Cartografia Escolar, vem se consolidando em razão da permanente necessidade
de se atender às exigências educacionais no que se refere ao lugar. Por isso, o estudo do lugar
conquista novo enfoque, imbuído de particularidades próprias e fortalecido pelas transformações
provocadas pela globalização (VIERO, 2001).
A educação para crianças que frequentam escolas rurais requer o uso de recursos didáticos
que traduzem as particularidades do lugar (ou do espaço vivido) de forma diferenciada. O objetivo
deste trabalho é apresentar o Atlas Escolar intitulado “Um olhar
para o Campo de Santa Maria (RS)”, o qual foi produzido para atender, alunos das Séries
Iniciais do Ensino Fundamental de escolas rurais da rede municipal de ensino de Santa Maria (RS).
Assim, espera-se que a comunidade escolar rural de Santa Maria (RS) possa usufruir da
produção, e levar os usuários do material a fazer uma leitura e/ou releitura do espaço vivido,
valorizando seus recursos e potencialidades do rural.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O lugar, para alguns geógrafos, torna-se uma das categorias de análise do mundo atual. E,
como decorrência, é também uma das categorias incluídas no currículo de Geografia para o Ensino
Fundamental (BRASIL, 1998). Documenta Almeida (2001) que, apesar de o estudo do espaço local
constar do currículo escolar há muito tempo, nos materiais didáticos disponíveis, a localidade é
apresentada como o “local padrão”, representante de todas as localidades do país. Para a autora,
“entender o lugar implica o conhecimento de sua história e de sua geografia” [...]. Assim, o estudo
do lugar, por parte de seus habitantes, traz uma ressignificação do próprio lugar” (2001, p.16).
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Santa Maria (RS), um dos importantes municípios da região central do Estado do Rio
Grande do Sul, tem como coordenadas geográficas 53°35’ e 54°08’ de longitude oeste e 29°33’ e
34° de latitude sul (RECHIA, 1999, p. 49). Limita-se ao norte com os municípios de São Martinho
da Serra, Itaara, Júlio de Castilhos e Silveira Martins; ao sul, com Formigueiro, São Sepé e parte do
município de São Gabriel; ao leste, com o município de Restinga Seca; a oeste, com parte do
município de São Gabriel, e com os municípios de Dilermando de Aguiar e São Pedro do Sul.
O município de Santa Maria (RS) é dividido em dez unidades distritais, quais sejam, 1º
Santa Maria, 2º São Valentim, 3º Pains, 4º Arroio Grande, 5º Arroio do Só, 6º Passo do Verde, 7º
Boca do Monte, 8º Palma, 9º Santa Flora e 10º Santo Antão, sendo que o primeiro, é onde estão
localizados os bairros urbanos, é o distrito sede do município e os demais são considerados distritos
rurais.
Do ponto de vista demográfico, o município tem apresentado crescimento da população
total, que é de 261.031 (IBGE, 2010), resultado não somente do crescimento natural, mas também
das migrações. No que se refere à distribuição espacial da população no município, a maioria vive
na cidade com um percentual de 94,7% (IBGE, 2000) e uma minoria, no campo com apenas 5,53%
(IBGE, 2000). Santa Maria (RS) se constitui em um polo educacional de referência não só para a
região central, mas também para todo o país, e até mesmo no exterior (VIERO, 2001). Possui um
conjunto de estabelecimentos educacionais composto por mais de cento e vinte escolas (municipais,
estaduais, privadas e federais), além de inúmeras instituições de ensino superior, com oferta de
cursos presenciais e a distância.
Santa Maria (RS), possui doze unidades escolares em funcionamento em zonas rurais dos
diferentes distritos do município. As escolas são: Escola Municipal de Ensino Fundamental José
Paim de Oliveira (localizada no Distrito de São Valentim); Escola Municipal de Ensino
Fundamental Bernardino Fernandes (localizada no Distrito de Pains); Escola Municipal de Ensino
Fundamental João da Maia Braga (localizada no Distrito de Pains); Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro Kunz (Localizada no Distrito de Pains); Escola Estadual de Ensino
Fundamental Princesa Isabel/ Escola Municipal de Ensino Fundamental Major Tancredo Pena de
Moraes Arroio do Só); Escola Estadual de Ensino Fundamental Arroio Grande (Escola Municipal
de Ensino Fundamental Major Tancredo de Moraes (Distrito de Arroio Grande); Escola Municipal
de Ensino Fundamental Irineu Antolini (Distrito do Passo do Verde); Escola Municipal de Ensino
Fundamental João Hundermark (Distrito de Boca do Monte); Escola Municipal de Educação
Infantil Boca do Monte (Distrito de Boca do Monte); Escola Municipal de Ensino Fundamental
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Tancredo Pena de Moraes (Distrito da Palma); Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa
Flora (Distrito de Santa Flora); Escola Municipal de Ensino Fundamental Intendente Manoel Ribas
(Distrito de Santo Antão). Sendo que duas são disponibilizadas em conjunto, no mesmo espaço
físico com escolas da rede estadual de educação do Estado do Rio Grande do Sul.
O campo, hoje, não deve ser entendido como um espaço exclusivo apenas da agricultura e
da pecuária. Inúmeras atividades estão inseridas no rural, as quais merecem serem destacadas, pois
contribuem para o crescimento e o desenvolvimento de comunidades rurais. Dos dez distritos que
compõem o município de Santa Maria (RS), nove possuem características predominantemente
rurais. No interior dos distritos encontram-se as chamadas localidades rurais que são pequenas
comunidades com minúsculo contingente populacional. As escolas estão localizadas na sede dos
distritos ou muito próxima deles, não raro crianças que residem distante das unidades escolares que
são beneficiadas pelo transporte escolar para poderem estudar.
A Educação do Campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um
significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da
agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras,
ribeirinhos, extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro nãourbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos
com a própria produção das condições da existência social e com as realizações da
sociedade humana. (BRASIL, 2013, p. 267).

O espaço rural brasileiro está repleto de mudanças e transformações, portanto há
necessidade de novas leituras e interpretações. Com vistas a contemplar essa afirmativa, é que foi
produzido o Atlas Escolar, que “são atlas para uso escolar, relativo aos programas de Geografia”
(OLIVEIRA, 1993, p. 40).
Menos de 6 % da população de Santa Maria (RS) é considerada rural, o público escolar
merece ter um material elaborado para que eles possam fazer uma leitura de seu espaço e perceber
as particularidades e potencialidades de cada lugar, pois “o estudo do lugar, por parte de seus
habitantes, traz uma ressiginificação do próprio lugar” (ALMEIDA, 2001, p.16). O campo não se
restringe apenas na atividade agropecuária, o rural hoje apresenta possibilidades de outras
atividades econômicas.
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METODOLOGIA
Para o cumprimento dos propósitos do trabalho, foi utilizada uma metodologia híbrida
através da revisão de literatura, além das etapas da produção com base na metodologia dos Atlas
Escolares Municipais.
A obra foi produzida com base teórica na linha de pesquisa Cartografia para Escolares a qual
se situa em uma interface entre Cartografia, Educação e Geografia.

Estabelecemos, como

princípios gerais para o recorte temático do material, as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Atlas
Escolar Municipal de Santa Maria (RS) e a obra SM: Cartografia para Crianças. Na sequência, foi
realizada a produção dos mapas além da definição de uma identidade visual para a capa e demais
páginas.
Com relação à concepção gráfica, foi inspirada na obra “SM Cartografia para Crianças
(2017), decidimos que o material seria de dimensão 21x29,7cm, na orientação retrato, com todas as
páginas coloridas. Os títulos das páginas estão posicionados na margem superior da folha com fonte
Bahnschrift SemiBold, tamanho 36 e subtítulos também com a Bahnschrift SemiBold, com
tamanho 20 e o corpo do texto utilizando a Candara tamanho 12. A diagramação foi realizada no
software Coreldraw X6. Para o tratamento das imagens, foi utilizado o programa Photoshop CS5.1.
A disposição dos elementos da página foi definida levando-se em conta que, para um aluno dos
Anos Iniciais, as imagens são suportes atraentes; por isso, elas foram incluídas na grande maioria
das páginas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O material foi finalizado com vinte páginas, todas coloridas, inclusive a capa. O recurso
apresenta um conjunto de mapas com temas diferenciados disponibilizados em diferentes
linguagens, em especial o mapa e a fotografia, as quais atendem a exigências do currículo e
permitem uma vasta diversidade no seu uso didático.
A produção possibilita condições para o ensino de conceitos específicos vinculados à
realidade local, além de ser um material que permite um entendimento da organização espacial do
município de Santa Maria (RS). E ainda, permite o leitor evidenciar particularidades e
potencialidades do espaço rural de cada uma das unidades distritais.
Os conteúdos selecionados para a montagem das páginas temáticas foram adequados à
escolaridade dos alunos, considerando-se não só o ano escolar, mas também as práticas educativas e
as representações gráficas.
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O recurso será disponibilizado para as escolas rurais no formato impresso e\ou em formato
digital além da oferta de uma oficina para apresentação e sugestões de propostas metodológicas
para seu uso.
CONCLUSÕES
Não é mais possível trabalhar o rural com base apenas nas tradicionais atividades
econômicas, ou seja, a agricultura e a pecuária. O rural hoje encontra-se profundamente
transformado com possibilidade da inserção de outras atividades em seu espaço.
Essa realidade precisa ser trabalhada no espaço escolar, razão pelo qual acreditamos na
necessidade de materiais de ensino que possibilite a criança fazer uma leitura ressignificada do
espaço de vivência.
Atlas Escolar “Um olhar para o campo de Santa Maria (RS)” pode ser um recurso gerador
dessa possibilidade, pois suas páginas temáticas apresentam diferentes linguagens as quais levam o
usuário a fazer diversas leituras.
Espera-se, portanto, que a produção seja um recurso capaz de qualificar a prática docente,
como também fazer com que as comunidades rurais possam perceber e valorizar as potencialidades
locais.
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Resumo
A Cartografia apresentada nos materiais didáticos, no formato de Atlas Escolares, muito tem
contribuído para o ensino do lugar. A produção desses recursos de ensino tem qualificado a prática
docente, uma vez que apresentam o lugar de forma diferenciada permitindo a leitura e\ou releitura do
espaço vivido. Neste trabalho, o objetivo é apresentar a produção intitulada “Um olhar para o Campo
de Santa Maria (RS)”, material produzido com base teórica na linha de pesquisa Cartografia para
Escolares a qual se situa em uma interface entre Cartografia, Educação e Geografia, com ênfase para o
rural de Santa Maria (RS). A metodologia foi definida por leituras acerca Cartografia Escolar e das
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, na sequência seleção das temáticas, definição de
layout e por fim, montagem do produto. Além das Diretrizes também foram consultados o Atlas
Escolar Municipal de Santa Maria (RS) e a obra SM: Cartografia para Crianças. Finalizado o atlas, será
disponibilizado para a Secretaria de Educação do Município onde espera-se que a comunidade das
escolas rurais de Santa Maria (RS) usufruam do material fazendo uma leitura do espaço vivido e\ou
releitura diferenciada acerca do lugar, percebendo que o campo hoje além da prática da agricultura e
pecuária apresenta outras potencialidades.
Palavras-chave: Cartografia Escolar; Ensino; Lugar; Santa Maria (RS).
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Resumo
O presente painel tem por objetivo discutir temas relacionados à aplicação de metodologias e
tecnologias que visam o aperfeiçoamento de práticas pedagógicas tanto no nível básico da educação até
o ensino superior. O artigo “Interfaces tecnológicas utilizadas na Universidade Aberta do Brasil (UAB)
em Sergipe no curso de física” apresenta resultados de pesquisa desenvolvida dentro do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), com o apoio do CNPq, cujo objetivo principal foi
investigar as interfaces tecnológicas mais utilizadas pelos alunos do curso de Física da UAB em Sergipe.
O artigo “Práticas pedagógicas na cultura híbrida e multimodal nas aulas de matemática”, discute o
potencial dos artefatos tecnológicos digitais, do método cartográfico de pesquisa -intervenção e dos
projetos de aprendizagem para o desenvolvimento de práticas pedagógicas nas aulas de Matemática. Já
o artigo “Tecnologias na prática docente de geografia contribuindo para aplicação de metodologias
ativas de aprendizagem”, apresenta uma metodologia de ensino capaz de incorporar tecnologias da
informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem em geografia, tornando o aluno
sujeito-ação por meio de metodologias ativas de aprendizagem que permitem a formação de
competências e habilidades socioemocionais. Entre os principais resultados deste painel estão: a criação
de situações de aprendizagem; aprofundamento conceitual de conteúdos educacionais e; interação dos
alunos com os artefatos tecnológicos digitais a partir das práticas pedagógicas. Por fim, destaca -se o
importante momento da evolução humana que vivemos, no qual a quebra do paradigma do
desenvolvimento econômico em direção a uma sociedade mais justa, cidadã e integrada digitalmente
nos desafia à inventividade do futuro de modo a criar novas metodologias e práticas de ensino capazes
de gerar resultados que integrem os conteúdos às necessidades da gera ção nativa digital.
Palavras-chave: Interfaces Interativas; Artefatos digitais; Metodologias Ativas de Aprendizagem;
Educação a Distância.
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INTERFACES TECNOLÓGICAS UTILIZADAS NA UAB/SE NO CURSO DE FÍSICA
Carlo Alberto Vasconcelos – UFS

INTRODUÇÃO
A Educação a Distância segundo o MEC (Ministério da Educação e Cultura) é a modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), com
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversas. Esta
definição está presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), que
regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB). No Brasil, essa modalidade nos dias atuais vem
tomando um papel importante para a capacitação de mais profissionais e a expansão do ensino para
áreas mais remotas (MEC/SEED, 2016).
A Educação a Distancia (EaD) pública no país é representado pela Universidade Aberta do
Brasil (UAB) que foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para "o
desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar
a oferta de cursos e programas de educação superior no País". Fomentam a modalidade de educação
a distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como apoia pesquisas em metodologias
inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e comunicação. Além
disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes federativos e estimula a criação de centros
de formação permanentes por meio dos polos de educação a distância em localidades estratégicas
(VASCONCELOS, LIMA, 2017).
Assim, o Sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas que
estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) com as
instituições públicas de ensino superior. Ao plantar a semente da universidade pública de qualidade
em locais distantes e isolados, incentiva o desenvolvimento de municípios com baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Desse
modo, funciona como um eficaz instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior,
minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes centros urbanos e
evitando o fluxo migratório para as grandes cidades (MEC, CAPES, 2016).
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Com essa compreensão, a meta prioritária do Sistema UAB é contribuir para a Política
Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, por isso, as ofertas de vagas são
prioritariamente voltadas para a formação inicial de professores da educação básica.
Os cursos da UAB em Sergipe estão presentes em 10 (dez) polos distribuídos pelo Estado,
conforme o Centro de Educação a Distância (CESAD/UFS). Os cursos de Licenciatura em Física
estão presentes com funcionalidade ativa em 6 (seis) destes polos. Com a devida expansão
territorial do ensino a distância faz-se necessário também entender a relação dos alunos com as
interfaces interativas utilizadas para desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
Desta feita, a presente pesquisa que fundamenta este texto tem um caráter qualitativo, visto
que trata de algo subjetivo e não apenas quantificável. A coleta de dados foi iniciada em agosto de
2017 através de levantamento bibliográfico e estado do conhecimento, no qual obtivemos 149 teses
e dissertações da (BDTD); 642 artigos publicados no eixo de Tecnologias, Mídias e Educação nos
Anais do Grupo de Pesquisa em Educação e Contemporaneidade (EDUCON). Estas buscas, depois
de crivo, afunilaram-se para 3 teses, 4 dissertações e 18 artigos que foram analisados tendo em vista
maior relação com nossa proposta. Também foi aplicado questionário semiestruturado, com o qual
obtemos respostas de 5 alunos versando sobre a dificuldades dos alunos com o AVA, as interfaces
que mais utilizam no/para curso, relação com os tutores e a concepção sobre a estrutura curricular
do curso.
Assim, esse texto apresenta resultados contidos no plano de trabalho “interfaces utilizadas
nos Cursos Física UAB/SE” integrante do programa institucional de bolsas de iniciação científica
(PIBIC) e que compõe o relatório final. Abrange discussões e observações sobre o uso que os
alunos fazem das interfaces para estudos; d iscorre sobre a EaD em Sergipe e análise das
observações das interfaces utilizadas pelos alunos.
DISCUTINDO OS DADOS EMPÍRICOS E TEÓRICOS
Muitas pesquisas na contemporaneidade buscam investigar o que foi produzido em relação à
determinada temática, em caso específico, o Estado de Conhecimento que é a identificação,
registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma
determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações
e livros sobre a temática específica (MOROSINI; FERNANDES, 2014).
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No tocante à temática investigada, encontrou-se os trabalhos monográficos expostos,
levando em consideração os descritores: “curso de física; educação a distância; Sergipe; interfaces
interativas”, com recorte temporal de 2010 a 2017.
A partir do levantamento, percebe-se que pouco se tem pesquisado especificamente sobre
nossa temática, o que demonstra o ineditismo quando investigamos a utilização de interfaces
tecnológicas nos cursos da EaD, em especial de Física e, em Sergipe.
Em relação às buscas das teses e dissertações encontradas, far-se-á breve descrição de uma
tese e uma dissertação para maior entendimento e demonstrar o trabalho que apresenta maior
relação com a nossa investigação.
A tese Estudos sobre licenciaturas em Física na UAB: Formação de licenciados ou
professores? Da autoria de Araújo (2010), desenvolveu um estudo exploratório e estratégico sobre a
carência de professores de Física na Educação Básica e a sua formação nos cursos a distância de
Licenciatura em Física tendo o seguinte questionamento como norte da investigação: são
necessárias medidas complementares a ampliação da oferta de vagas por meio dos cursos a
distância de formação de professores de Física para solucionar a carência de professores dessa
disciplina na Educação Básica?
O outro trabalho foi a dissertação de autoria de Schille (2011), ser tutor: percepções de sua
prática na EaD, seu objetivo é buscar compreender como os tutores do Curso de Licenciatura em
Física da Universidade Federal de Santa Catarina percebem o seu trabalho e como o trabalho deles
é percebido pelos professores.
Estes dois trabalhos monográficos trazem pontos de observações interessantes, mostrando a
carência de professores formados em Física, como a EaD poderá ajudar a solucionar t al problema,
como são as concepções em relação ao tutor e o papel de transmissor.
Em relação à busca nos Anais do Educon apresentamos a quantidade por ano dos artigos
encontrados no Eixo de Tecnologias, Mídias e Educação, tendo em vista o que se tem produzido
sobre a temática investigada.
Pode-se observar que os artigos publicados no Eixo de Tecnologias, Mídias e Educação nos
anais do EDUCON, vem tendo um decréscimo consideravel, principalmente se compararmos 2010
com 113 artigos e 2017 com 49 artigos. Os dados revelam que no período de 2010 a 2015 os temas
em questão estavam no auge das discussões e inovações, daí o grande número de comunicações
apresentadas em eventos, relacionando as tecnologias com a educação e especificamente em sala de
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aula. Pós 2015 cada vez mais tem acontecido eventos na área educacional que abordam e
diversifcam as produções.
Para maior subsídio elencaremos titulos e instiuição dos referidos artigos para terrmos um
espelho do que se produziu no período, conforme Grafico1.
Iniciamos com o texto A EaD e o professor virtual: ênfase na aprendizagem autônoma e
interdependente, com autoria de Sampaio; Melo; Santos (2011,SE); As interfaces tecnológicas e a
formação dos professores, com autoria de Leite; Barros; Guedes (2011, UNIT/SE); História da
implantação da educação superior a distância na Universidade Federal de Sergipe, com autoria de
Albuquerque; Nei ( 2015,UFS); Interação aluno/interface e letramento digital: (in) dependentes?
Com autoria de Lima (2016, UNIT/SE); o trabalho de Nascimento; Vasconcelos (2015, UFS/SE) e
Interfaces interativas e sua contribuição à aprendizagem: concepção de alunos de química da
UAB/SE com autoria de Lima; Vasconcelos (2017, UFS/SE)
O teor do levantamento bibliografico serve para saber as produções de outras pessoas sobre
Interfaces utilizadas no curso de Física da UAB em Sergipe, possibilitando saber o conhecimento
sobre o tema, reaproveitar informaçoes pertinentes e dar seguimento a pesquisa.
Em relação ao questionário semiestruturado foi de suma importância quando um
investigador pretende recolher informação sobre um determinado tema. Deste modo, através da
aplicação nos polos que tem o curso de Física, 5 alunos responderam. Foi possível recolher
informações que permitiram conhecer melhor as lacunas, utilizando-se de algumas categorias como:
meios de interação para o ensino a distância; interfaces tecnológicas; internet; relacionamento dos
alunos com tutores e estrutura curricular.
A seguir faremos breve descrição dos resultados, a partir de gráficos, demonstrando
questões investigadas.
Um dado que nos chama atenção é que 80,0% dos alunos informaram que falta
conhecimento sobre o AVA, interface utilizada pela UAB para o ensino a distância público. Os
sujeitos da educação a distância e online devem se apropriar do uso de interfaces digitais, em rede,
para melhor desenvolvimento. Vasconcelos (2017) ressalta que os sujeitos da educação a distância e
online devem se apropriar do uso de interfaces digitais, em rede, para se preparar para a construção
social do conhecimento em um processo de co-produção. Levantando a importância dos dados aqui
presentes para os gestores da UAB em Sergipe refletirem sobre a melhoria do ensino como um
todo.
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Em relação ao local de acesso à internet, foi observado que todos os alunos (100%) acessam
a internet de suas residências, o que facilita o contato dos alunos com as interfaces, mesmo com
outras opções de acesso. A internet tem a capacidade de interligar todos que dela utilizam,
oferecendo muitas opções de estudo, laser, entretenimento, informações etc.
[...] As paredes das escolas e das universidades se abrem, as pessoas se
intercomunicam, trocam informações, dados, pesquisas. A educação continuada é
facilitada pela possibilidade de integração de várias mídias, acessando-as tanto em
tempo real como assincronamente, isto é, no horário favorável a cada indivíduo e é
facilitada também pela facilidade de por em contato educadores e educandos
(MARTINS, 2013, p.1).

Em relação às interfaces mais utilizadas pelos alunos, objetivo principal desta pesquisa, para
auxiliar o aprendizado durante o curso, teve-se o seguinte resultado (Gráfico 2).
A macrointerface AVA com resultado de 30,7% é amais utilizada pelos alunos, destacandose a importância para maior eficiência e eficácia de interação. Porém, a qualidade do processo
educativo não depende apenas das ferramentas e recursos tecnológicos utilizados no ambiente, mas
também do envolvimento do aprendiz, da proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da
estrutura e qualificação de professores, tutores monitores e equipe técnica.
Em relação a esta interface e suas contribuições ao ensino Ivo, (2015, p. 1), diz:
O Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou simplesmente AVA, é um sistema criado
para gerenciar cursos através da internet, sejam eles presenciais, semipresenciais ou à
distância. Através de um ambiente computacional interativo, ele auxilia os professores
no gerenciamento do curso e seus conteúdos, permitindo também a int eração entre
alunos e docentes.

O E-mail ou correio eletrônico, também apresentou 30,7% de uso dos alunos, sendo um
serviço disponível na internet que possibilita o envio e o recebimento de mensagens, podendo criar
um diálogo entre duas pessoas ou ainda, enviar uma mesma mensagem para vários destinatários,
mostrando assim o seu potencial para o aprendizado e comunicação.
Outra interface também apresentando 30,7% foi o YouTube. Este se tornou uma das mais
importantes plataformas de buscas no Brasil e no mundo, apresenta infinitos assuntos publicados
por indivíduos que almejam o sucesso, quanto maior for à visualização do tal conteúdo, maior será
a sucesso. No curso investigado é utilizado para assistir documentários e filmes principalmente.
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Sabendo-se que o papel do tutor é fundamental para direcionar os alunos ao aprimoramento
de suas habilidades e desenvolvimento de competências, contemplando os referenciais do
MEC/SEED, (2007, sem página), este,
deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da prática
pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem
contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o
acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico.

No tocante à interação dos tutores e alunos, tem-se resultados que comprovam a relação
entre os sujeitos que fazem o curso de Física da UAB em Sergipe, variando entre razoável (40%),
boa (20%), excelente (20%) e pouco interativa (20%), o que deve ser levado em consideração para
a qualidade da experiência adquirida pelos alunos e seu aprimoramento como profissional
qualificado e que contribua para uma prática pedagógica eficaz.
Para Primo (2007), as interações humanas na internet podem constituir-se em dois tipos: a
interação mútua, quando há construção da relação entre os atores, quando essa relação é
transformada pela interação, seria caracterizada por relações interdependentes e processos de
negociação, onde cada interagente participa da construção inventiva da interação, afetando-se
mutuamente; a interação reativa, quando a interação constitui-se em mera ação e reação. É linear,
limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta. A princípio, seria possível considerar
que apenas as interações do tipo mútuo poderiam ser constituintes de laços sociais. No entanto, as
interações do tipo reativo também podem constituir laços entre os indivíduos na internet. No locus
da pesquisa percebem-se ambas as interações.
É mister ressaltar que a UAB vem cumprindo um papel de extrema importância para os
municípios do Estado de Sergipe, tendo como objetivo a disseminação e o desenvolvimento de
metodologias educacionais de inserção dos temas de áreas como educação de jovens e adultos,
educação ambiental, educação patrimonial, educação para os direitos humanos, educação das
relações étnico-raciais, de gênero e orientação sexual e temas da atualidade no cotidiano das
práticas das redes de ensino pública e privada de educação básica no Brasil.
É possível comprovar tal assertiva nos depoimentos apresentados por alunos ao
responderem sobre como as licenciaturas ofertadas pela UAB/SE vem contribuindo para a formação
de professores em Sergipe e/ou no seu município:
Os professores estão tendo a oportunidade de cursar de modo flexível, e com menos
desgaste de locomoção.
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(Aluno B do Polo de Poço Verde)
Está relacionado à oferta de novas vagas e a facilidade de horário para quem utiliza.
(Aluno B do Polo de Estância)

Outras informações importantes de nossa investigação é que todos os alunos que
responderam ao questionário são do sexo masculino e a maioria dos alunos do curso de Física é
constituída por adultos, estando na faixa etária entre 32 a 39 anos. Essa constatação chama a
atenção para os desafios da aprendizagem de adultos, que segundo Knowles (1980, p. 21): “[...]
apresenta um desafio para os conceitos estáticos da inteligência, para limitações padronizadas da
educação convencional”.
Com o intuito de entender como a estrutura curricular é vista pelos alunos, (gráfico 3),
demonstra os entendimentos sobre a estrutura curricular do curso ofertado pela Universidade Aberta
do Brasil que também foi objeto da investigação.
É notável que a estrutura curricular do curso não contempla a todos os alunos. Partes deles
dizem que existe o equilíbrio das disciplinas, mas também trazem a questão das disciplinas
dependentes, e sim, o curso é composto majoritariamente com disciplinas de pré-requisito. Foi
ressaltado muitos estágios, se entende que normalmente o aluno que cursa na EaD tem “pouco
tempo”, mas é necessário entender a importância dos estágios para formação discente.
Sobre os estágios Kulcsar, (1991, p.63) afirma: “os estágios supervisionados é uma parte
importante da relação trabalho-escola, teoria-prática, e eles podem representar, em certa medida, o
elo de articulação orgânica com a própria realidade”.
A estrutura curricular do curso tenta equilibrar as necessidades internas “universidade” com
as externas “sala de aula”, preparando o aluno para uma possível continuação dos estudos após a
graduação ou para ser um bom profissional em sala de aula. Os estágios são como uma prévia do
que será o seu trabalho, colocando o aluno de licenciatura na realidade das salas de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
São nítidas as discussões quanto à necessidade de melhorias em diversos pontos para a
disseminação da UAB, sejam no campo de acesso à internet de qualidade, ou até mesmo no AVA.
A internet de modo geral e as informações que a mesma trás, é de suma importância para o
aprendizado à distância.
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Com os novos modelos de acesso à informação, será preciso realizar adaptações e
modificações do ambiente proporcionado ao aluno, facilitando o seu uso. Relação mais próxima
com os tutores, melhoria da interface de ensino AVA, ajudando o aluno a se adaptar a esse modelo
de ensino e conseguir progresso acadêmico.
Ressaltamos ainda a importância que esse projeto em desenvolvimento representa,
demonstrando o ineditismo deste tema e, a relevância dos estudos nesta área, em especial para a
Educação a Distância, a exemplo destas pesquisas iniciadas nos cursos de graduação.
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Resumo
O presente texto discute e apresenta resultados de pesquisa desenvolvida dentro do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), com o apoio do CNPq, cujo objetivo principal foi
investigar as interfaces tecnológicas mais utilizadas pelos alunos de Física da UAB em Sergipe. É uma
pesquisa com abordagem quantitativa na qual os dados foram coletados através de buscas na Bibl ioteca
Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e nos Anais do Grupo de Pesquisa em Educação e
Contemporaneidade (Educon), levando em consideração os descritores: “curso de física; educação a
distância; Sergipe; interfaces interativas”, com recorte temporal de 2010 a 2017, como também a partir
de questionários semiestruturados aplicados com alunos. Dentre as inúmeras publicações encontradas,
depois de crivo, afunilaram-se para 3 teses, 4 dissertações e 18 artigos, que foram analisados tendo em
vista maior relação com nossa proposta. Dentre os teóricos em que nos apoiamos, tem-se Vasconcelos
(2017), Primo (2007), Morosine e Fernandes (2014), além de documentos oficiais do Ministério da
Educação e da Universidade Federal de Sergipe. Como resultados, citam-se que as interfaces mais
utilizadas são o e-mail, o Ava e o YouTube com 30,7% dos alunos contribuindo para a aprendizagem de
conteúdos, principalmente relacionados a conteúdos específicos da física; as tecnologias de
comunicação e informação (TIC) estão cada vez mais presentes e com mais rapidez na sociedade,
possibilitando a comunicação entre pessoas nas mais diversas partes do mundo e, obviamente, a
aprendizagem alcança possibilidades de êxito. Assim, as inovações e transformações têm modificado as
estruturas que orientam os modos de vida e, principalmente, a relação das pessoas com o mundo e com
outras pessoas. E isso se processa na educação.
Palavras-chave: Educação a Distância. Interfaces Interativas. Curso de Física.
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ANEXOS
Gráfico 1 - Artigos do eixo de tecnologias, midias e educação (2010-2017)

Fonte: Coleta de dados (2017)

Gráfico 2 - Interfaces utilizadas mais no/para o curso

Fonte: Coleta de dados (2017).

Gráfico 3 – Concepção dos alunos sobre a estrutura curricular do curso.

Fonte: Coleta de dados (2017).
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA CULTURA HÍBRIDA E MULTIMODAL NAS AULAS DE
MATEMÁTICA
Carloney Alves de Oliveira – UFAL

INTRODUÇÃO
O desafio de fazer pesquisa em Educação Matemática e tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC), nos remete a reflexões sobre as possibilidades e potencialidades que esse
binário possui para produzir significados nos processos de ensino e de aprendizagem, dentro e fora
da escola, para a reorganização do pensamento matemático relativo às mudanças curriculares,
buscando encarar desafios, numa construção coletiva de conhecimento científico (BORBA, 1999).
Nesse âmbito, os artefatos tecnológicos digitais, celular, smartphone, tablet, iphone, podem
ser usados na formação do professor para explorar suas potencialidades nos processos de ensino e
de aprendizagem, articulando a teoria e a prática, de forma crítica e autônoma, na construção do
conhecimento de maneira significativa, para que o que se estuda tenha mais significado na vida
cotidiana daquele que está aprendendo.
Os ambientes híbridos e multimodais no ensino de Matemática podem ser utilizados na
prática pedagógica do professor como atribuição de sentido ao processo educativo e à produção de
significados nas suas aulas de Matemática, possibilitando acesso às informações de diferentes
formas por meio de sons, imagens, textos e vídeos, presencial ou online, permitindo ao aluno
melhorias na aprendizagem e contribuindo para o seu aperfeiçoamento e construção de conceitos
matemáticos. É possível perceber nesses espaços, nas múltiplas interfaces oferecidas aos seus
usuários, a oportunidade de discutir e compartilhar elementos que favoreçam a interatividade e a
aprendizagem (SCHLEMMER, 2015).
Partindo da realidade do curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro de Educação
(CEDU), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e tendo constatado, no universo acadêmico,
as dificuldades de utilização de artefatos tecnológicos digitais no processo formativo, decorrentes
de um conhecimento ainda em estágio precário dos usuários, tanto a respeito das características das
interfaces quanto das maneiras mais adequadas de empregá-las, resolvemos pesquisar sobre tais
recursos, tendo como referencial a sua utilização no curso, buscando respostas para o seguinte
questionamento: como os artefatos tecnológicos digitais, aliados a elementos do método
cartográfico de pesquisa-intervenção e, dos projetos de aprendizagem podem contribuir para o
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desenvolvimento de práticas pedagógicas nas aulas de Matemática, considerando a educação na
cultura híbrida e multimodal?
Como objetivo deste estudo, buscamos compreender o potencial dos artefatos tecnológicos
digitais, do método cartográfico de pesquisa-intervenção e dos projetos de aprendizagem para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas nas aulas de Matemática. A pesquisa caracterizou-se
como qualitativa, exploratória e descritiva e fez uso do método cartográfico de pesquisaintervenção, tendo como foco os artefatos tecnológicos digitais e suas potencialidades para a
formação do professor no contexto da cultura híbrida e multimodal.
Para o universo da pesquisa foram selecionados 28 sujeitos, alunos do Curso de Licenciatura
em Pedagogia, Vespertino e Noturno, matriculados na disciplina Saberes e Metodologias do Ensino
da Matemática 1, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), utilizando-se da observação
participante, diário de bordo e registros em diferentes formatos.
Para compreender e analisar os dados coletados, optamos pela análise textual discursiva,
como possibilidade de fazer uma leitura rigorosa e aprofundada dos materiais textuais investigados,
constituindo exercício rigoroso de procura de novos sentidos e compreensões (MORAES;
GALIAZZI, 2013).
Para melhor compreensão das reflexões feitas, este texto segue no seguinte movimento:
inicialmente é trazido o referencial que sustentou a concepção das TDIC na formação do professor
que ensina Matemática, assim como e as diferentes percepções do uso de artefatos tecnológicos
digitais no contexto da cultura híbrida e multimodal. Em seguida, apresenta-se o percurso
metodológico desenvolvido para coleta e produção dos dados, por fim, é trazida a discussão das
reflexões feitas pelos alunos, em formação inicial, considerando as práticas pedagógicas
desenvolvidas como um ponto em comum a ser trabalhado na formação inicial nas aulas de
Matemática. E por fim, concluímos então com algumas considerações acerca da experiência
relatada.
ARTEFATOS TECNOLÓGICOS DIGITAIS NO CONTEXTO DA CULTURA HÍBRIDA E
MULTIMODAL
O desenvolvimento e a utilização dos artefatos tecnológicos digitais no cenário da
aprendizagem matemática como processo educativo, bem como a produção de significados e
conceitos matemáticos têm possibilitado uma criação dialógica pelas interações entre pensamentos,
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conceitos, imagens, mídias e ideias, nas quais o sujeito atua de forma consciente com os objetos do
conhecimento.
O emprego das TDIC, e de modo particular, os artefatos tecnológicos digitais, como recurso
educacional possibilita aos alunos, resolver problemas, construir e buscar conhecimento, criando
um ambiente desafiador e aberto ao questionamento, capaz de instigar a curiosidade e criatividade
desses sujeitos.
O potencial pedagógico dos artefatos tecnológicos digitais permite e oferece aos seus
usuários acesso à informação, conversação com os sujeitos envolvidos e a liberdade de
navegabilidade em tempo e espaço, possibilitando, de forma integrada, o desenvolvimento de
tarefas, veiculação de dados, ajustes às necessidades e aos objetivos de cada curso, na organização,
reorganização e flexibilização curricular, a fim de atender às novas exigências para a construção do
conhecimento sistematizado, que instiguem à investigação e à curiosidade do sujeito em formação a
partir de uma cultura híbrida e multimodal.
Nesta perspectiva, Moran (2015, p. 27), afirma que
A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos,
atividades, metodologias, públicos. Esse processo, agora, com a mobilidade e a
conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema mais
aberto e criativo. Podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os
momentos, em múltiplos espaços.

De acordo com Schlemmer (2016) os espaços de Convivência Híbrido, Multimodal,
Pervasivo e Ubíquo pressupõe, a inserção das diferentes tecnologias analógicas e digitais
integradas, de forma que juntas favoreçam distintas formas de comunicação e interação (textual,
oral, gráfica e gestual) na coexistência e no imbricamento dos espaços geográfico e digital virtual; o
fluxo de comunicação e interação entre os atores humanos presentes nesses espaços; o fluxo de
interação entre os atores humanos, não humanos (incluindo o meio), ou seja, o próprio espaço
híbrido; num contexto multimodal (integrando a modalidade presencial-física e a modalidade online
– que pode incluir e-learning, m-learning, p-learning, u-learning, i-learning, g-learning e GBL).
Todavia, para a autonomia do aprendiz é cada vez mais urgente e necessário desencadear
elementos que estabeleçam conexões com a diversidade de ritmos, disponibilidades, interesses e a
multiplicidade de tarefas de cada usuário, pois segundo Almeida e Valente (2011, p. 36), as TDIC
podem
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[...] potencializar as práticas pedagógicas que favoreçam um currículo voltado ao
desenvolvimento da autonomia do aluno na busca e geração de informações
significativas para compreender o mundo e atuar em sua reconstrução, no
desenvolvimento do pensamento crítico e auto-reflexivo do aluno, de modo que ele
tenha capacidade de julgamento, auto-realização e possa atuar na defesa dos ideais de
liberdade responsável, emancipação social e democracia.

Há que se considerar a visão de Mantovani e Santos (2011, p. 295) sobre as TDIC, ao
afirmarem que
essas tecnologias possibilitam uma comunicação em rede, emergentes do ciberespaço,
promovendo novas formas de (re)construção dos conhecimentos, através de processos
mais cooperativos e interativos, bem como a construção de novos espaços de
aprendizagem, na medida em que modifica as representações de tempo e espaço e a
relação do sujeito com seu próprio corpo e com a construção de sua própria história.

Neste sentido, é preciso repensar a formação do professor em situações de ensino que
possibilitem o uso de recursos tecnológicos para o auxílio e a implementação de novas abordagens e
estratégias didáticas, criando espaços ao enfrentamento de ações que além da formação inicial,
priorizem também cursos de aperfeiçoamento e formação continuada, oficinas online que envolvam
atividades nas quais o professor possa experienciar os diferentes recursos tecnológicos, pois
segundo Belloni (2001, p. 13), a inserção das TDIC nesse processo formativo requer
ir além das práticas meramente instrumentais, típicas de um certo “tecnicismo”
redutor ou de um “deslumbramento” acrítico; ir além da visão “ apocalíptica ”, que
recusa comodamente toda tecnologia em nome do humanismo, remetendo a questão
para as calendas gregas e favorecendo práticas conformistas e não reflexivas derivadas
de pressões do mercado e; dar um salto qualitativo na formação de professores, uma
mudança efetiva no sentido de superar o caráter redutor da tecnologia educacional,
sem perder suas contribuições, para chegar à comunicação educacional.

Para tanto, faz-se necessário refletir que os artefatos tecnológicos digitais consistem na
relação computador, celular, iphone, tablets e internet que utilizam o ciberespaço para veicular
conteúdos de maneira integrada, potencializando a tomada de decisões, assumindo posições,
criando iniciativas, traçando planos, definindo pontos de partidas, inventando novos percursos que
estimulem autonomia e auto-orientação do seu processo de aprendizagem, considerando que desde
o planejamento com TDIC até as estratégias de ensino, deverá levar em conta que o usuário,
conforme Pereira (2007, p. 73) é,
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um sujeito que trouxe o ato simultâneo, concomitante e alternante de zapear da
televisão para o seu cotidiano; alguém com a possibilidade de abrir várias janelas no
computador e fazer várias coisas ao mesmo tempo, pois possuiu maior flexibilidade,
por outro lado, tem maior dificuldade de atenção e concentração em atividades longas;
possui humor, espírito de aventura e irreverência, as quais são características
marcantes deste perfil de usuário; faz uso da autonomia e das oportunidades de opinar.

Nesta perspectiva, no que se refere ao computador e a internet, os usuários percebem que
estes recursos são a extensão natural de suas vidas, sendo responsáveis por trilhar seus próprios
caminhos, com capacidade de analisar criticamente as informações e de transformar as informações
em conhecimento, por meio de situações-problema, projetos e/ou atividades que envolvam ações
reflexivas. Como afirma Valente (2000), precisam estar juntos virtualmente, pois “envolve o
acompanhamento e assessoramento constante dos membros do grupo, no sentido de poder entender
o que cada um faz, para ser capaz de propor desafios e auxiliá-lo a atribuir significado ao que está
realizando”.
No contexto educacional, os artefatos tecnológicos digitais vêm permitindo o surgimento de
diferentes práticas inovadoras e colaborativas que favorecem o processo de ensino e de
aprendizagem baseado em situações problemas, nas quais os sujeitos envolvidos podem expressarse, opinar, buscar e receber informações de interesse, colaborar e gerar conhecimento através das
diversas experiências socializadas.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA: O RELATO DAS
EXPERIÊNCIAS
O processo de formação inicial nas aulas de Matemática oportunizou aos sujeitos vivenciar e
propor situações de aprendizagem que envolvam múltiplos espaços e tecnologias diferenciadas em
um processo constante de ação-reflexão-pesquisa-formação e, portanto, de autoria.
Cabe destacar, ainda, que a proposta de formação na disciplina Saberes e Metodologias do
Ensino da Matemática 1 foi organizada na perspectiva da configuração de Espaços de Convivência
Híbridos e Multimodais. O hibridismo é caracterizado tanto pelos espaços-tempos agenciados
quanto pelas vivências oportunizadas, envolvendo os espaços geográficos e digitais; a presença
física e digital virtual (perfil na mídia social Facebook, diferentes tecnologias analógicas e digitais
integradas, num imbricamento de diferentes culturas digitais (gamer, maker) e pré-digitais
(SCHLEMMER, 2016).
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A modalidade presencial física se constituiu por meio de encontros periódicos semanais, ao
longo do semestre da disciplina, de Maio a Setembro de 2019, com os alunos matriculados na
disciplina (para compartilhamento do desenvolvimento das aulas, discussões e reflexões sobre as
práticas, subsidiadas pela teoria (figura 1).
A partir das observações ao longo das atividades realizadas nas aulas e, em seguida,
mediante algumas entrevistas com os alunos, constatamos que já ouviram falar em artefatos
tecnológicos digitais em contextos híbridos e multimodais. Na busca para melhor compreender o
tema, foram em busca de textos, vídeos e exemplos que contribuíssem para a sua formação e
ampliação de conceitos e conhecimento sobre os conteúdos propostos, compreendendo tais artefatos
como recursos:
importantes e que é possível utilizá-los para que as aulas se tornem mais
prazerosas e curiosas, pudendo acompanhar a disciplina de forma tranquila. (A1)
bons recursos e que tem bons momentos de interação entre nossos colegas e que
podemos usufruir o máximo que for possível das explicações. (A12)
que, dependendo do conhecimento que se tenha do conteúdo proposto e das suas
interfaces é possível entender e interagir com o professor no momento de discussão do
assunto trabalhado na sala de aula com as atividades propostas. (A36)
posso dizer que é as interações nos espaços híbridos e multimodais de f ormação são
ambientes ricos e com uma fonte aberta de conhecimentos voltada para a educação.
(A15)

Ao longo do semestre (2019.1) foram trabalhados diversos conteúdos, tais como: Sistema de
Numeração Decimal, Quatros operações, Frações, Geometria e Sistema Monetário Brasileiro, e os
alunos foram convidados a participar e refletir sobre cada oficina temática que seria trabalhada no
Laboratório de Educação Matemática (LEM), conforme figura 2 e a importância de cada uma delas
para a sua formação, apontando aspectos relevantes que pudessem contribuir na sua prática em sala
de aula.
A modalidade online, se constituiu por meio de combinações do mobile learning (mlearning), pervasive learning (p-learning), ubíquos learning (u-learning), immersive learning (ilearning), gamification learning (g-learning) e Game Based Learning (GBL), com a proposição de
materiais de leitura e audiovisuais, desafios e interações realizada em espaços digitais como um
grupo organizado no facebook (figura 3). As ações são encadeadas de forma que os encontros de
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estudo e discussão fomentam a organização de atividades que foram desenvolvidas ao longo das
aulas e estes desencadeiam novas temáticas a serem aprofundadas.
Ao longo do curso, os alunos foram capazes de avaliar suas estratégias e formas de trabalhar
em contextos híbridos e multimodais, mesmo sendo mínima inicialmente a sua participação. À
proporção que se reflete sobre a postura e a prática de cada aluno no curso, o aluno A20 percebe-se
o aperfeiçoamento da utilização dos artefatos tecnológicos digitais e a compreensão da dinâmica de
utilização da proposta pedagógica de cada atividade apresentada:
O avanço que tive ao longo do curso, minha autonomia, utilização destes recursos e
compreensão da proposta pedagógica de cada um deles, sendo mais maduro para
compreender toda a dinâmica de usabilidade dos mesmos, percebi o grande fascínio e
estímulo deste espaço para a nossa formação. A cada encontro uma expectativa de
como seria e o que faríamos durante o curso. (A20)

Ao integrar nos contextos educativos essa relação pode ser uma proposta enriquecedora e
um processo contínuo de vivências incorporadas no cotidiano dos alunos e professores na busca da
criação de sentidos, compreendendo as possibilidades de transformação da prática educativa a partir
das TDIC, e tais elementos com mais autonomia e capacidade de enfrentamento dos desafios do
processo de construção do saber, alterando hábitos, valores e modo de pensar e de aprender com
diferentes recursos tecnológicos cada vez mais sofisticados e integrados.
Outra proposta apresentada foi o desafio intitulado “Em busca do tesouro perdido:
Matemática divertida e curiosa!”. Com esse propósito disponibilizamos, ao longo dos espaços do
Centro de Educação da UFAL, várias atividades matemáticas com conteúdos do 1º ao 5º dos anos
iniciais do ensino fundamental que foram codificadas através de um QR CODE (fig. 4) com o
objetivo de levar o estudante a resolver problemas matemáticos, conhecer e avançar aos ambientes
solicitados após encontrar a solução, possibilitando intervenções e questionamentos para gerar
novas discussões de conteúdos matemáticos.
Com o QR CODE apresentado, os alunos foram convidados a utilizar qualquer aplicativo
que fizesse a leitura do código para verificar qual seria a situação proposta, a fim de sistematizar o
conteúdo e dinamizar o que estava sendo trabalhado, ampliando a visão do grupo nas mais
diferentes estratégias didáticas que podem ser exploradas com as tecnologias móveis, para que
alternativas de ensino sejam modeladas num espaço que incentive a reflexão, a cooperação e a
construção de conceito.
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Importante destacar aqui que tal atividade proporcionou amplas possibilidades de interação,
de acesso, de comunicação e de conhecimento aos sujeitos envolvid os, visando a uma
aprendizagem no sentido mais abrangente, para além das atividades escolares do quadro e do giz,
do lápis e do papel, pois o pensar se torna colaborativo, plural e aberto em tempo de conectividade,
mobilidade e ubiquidade (SANTAELLA, 2010).
Em virtude dessa realidade, os alunos participantes compreenderam que, apesar das
dificuldades apresentadas, as TDIC sugeridas são excelentes artefatos tecnológicos digitais e suas
interfaces possuem potencialidades para a promoção do ensino e da aprendizagem de Matemática:
Todos estamos em processo de aprendizagem. Mesmo aprendendo a manusear todas
as ferramentas, ainda temos muito que aprender uns com os outros. Quanto aos
artefatos tecnológicos digitais eles funcionam muito bem, sem travar e nada, a ca da
momento podemos adaptar as tecnologias. (A5)
Acho que são artefatos excelentes para as aulas de Matemática, visualizando com mais
propriedades alguns objetos 3D que em outros espaços seria um pouco mais difícil
para a construção de conceitos matemáticos. (A15)

Essas declarações conduzem ao entendimento de que os alunos estiveram atentos à dinâmica
de utilização das TDIC, buscando estabelecer relações com suas interfaces e a Matemática, com o
propósito de contribuir para o acesso, à aprendizagem e a formação do pedagogo, na busca
constante do conhecimento e compartilhamento das ideias e informações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta de integrar os espaços híbridos e multimodais nas aulas de Matemática pode ser
uma intervenção enriquecedora e um processo contínuo de vivências incorporadas no cotidiano dos
alunos e professores na busca da criação de sentidos, compreendendo as possibilidades de
transformação da prática educativa a partir dos artefatos tecnológicos digitais, e tais elementos com
mais autonomia e capacidade de enfrentamento dos desafios do processo de construção do saber,
alterando hábitos, valores e modo de pensar e de aprender com diferentes recursos tecnológicos
cada vez mais sofisticados e integrados.
Tendo em vista que esse panorama de conceitos e aplicabilidades possibilitará ações que
contemplem uma aprendizagem de envolvimento e alargamento das formas de conduzir o processo
de ensino e de aprendizagem com o uso dos artefatos tecnológicos digitais, a fim de que esta
produção não seja meramente reprodutiva e sim significativa na vida dos seus usuários, a ação
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interdisciplinar na prática docente deve ser concebida como um eixo que propõe novas formas de
aprender e ensinar um conteúdo como um ambiente de estímulo e valorização de descobertas,
compartilhamento de experiências e do desenvolvimento crítico reflexivo, capazes de uma atuação
plena como cidadãos nesta sociedade.
Não se pode mais encarar os artefatos tecnológicos digitais como algo distante da realidade
do professor, mas deve-se vislumbrar o potencial existente em cada uma destas tecnologias, não se
limitando a execuções mecânicas, tendo apenas como finalidades a memorização e a reprodução do
conteúdo exposto.
Formar professores mediante tal perspectiva requer uma preocupação com esses
profissionais para que sejam capazes de trabalhar em suas áreas específicas do conhecimento
através de situações-problema que impulsionem a construção do conhecimento, buscando suporte
em concepções pedagógicas baseadas na pesquisa, no acesso à informação, na complexidade, na
diversidade e na imprevisibilidade, de modo a favorecer estratégias didáticas em contextos híbridos
e multimodais.
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Resumo
O artigo resulta de pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias
Educativas e Práticas Pedagógicas em Educação Matemática (GPTPEM/CNPq) e busca responder à
seguinte questão de pesquisa: como os artefatos tecnológicos digitais, aliados a elementos do método
cartográfico de pesquisa-intervenção e, dos projetos de aprendizagem podem contribuir para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas nas aulas de Matemática, considerando a educação na cultura
híbrida e multimodal? O objetivo foi compreender o potencial dos artefatos tecnológicos digitais, do
método cartográfico de pesquisa-intervenção e dos projetos de aprendizagem para o desenvolvimento
de práticas pedagógicas nas aulas de Matemática. Utilizou-se a fundamentação teórica sobre artefatos
tecnológicos digitais e o ensino de Matemática a partir dos estudos de Backes (20 11), Bairral (2013),
Borba (1999), Santaella (2010), Moran (2015), Schlemmer (2015, 2016) e Almeida e Valente (2011). A
pesquisa é qualitativa, exploratória e descritiva e fez uso do método cartográfico de pesquisa intervenção. Para o universo da pesquisa foram selecionados 28 sujeitos, alunos do Curso de
Licenciatura em Pedagogia, Vespertino e Noturno, matriculados na disciplina Saberes e Metodologias
do Ensino da Matemática 1, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Utilizou observação
participante, diário de bordo e registros em diferentes formatos. Entre os principais resultados estão: a
criação de situações de aprendizagem; aprofundamento conceitual de conteúdos matemáticos e;
interação dos alunos com os artefatos tecnológicos digitais a partir das práticas pedagógicas. O desejo
por uma melhor prática na utilização dos artefatos tecnológicos digitais pôde ser constatado, já que os
alunos estavam à disposição para um acompanhamento sistemático e uma formação adequada, baseada
no apoio, no diálogo e na colaboração.
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Artefatos digitais; Cultura Híbrida e Multimodal.
ANEXOS
Figura 1

Fonte: Arquivo pessoal do autor
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Figura 2

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 3

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 4

Fonte: Arquivo pessoal do autor
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TECNOLOGIAS NA PRÁTICA DOCENTE DE GEOGRAFIA CONTRIBUINDO PARA
APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM
Rodrigo da Silva Menezes – Rede privada de ensino em Aracaju/SE
Juliana Santos da Silva Ventura – PPGED/UFS

INTRODUÇÃO
O século XXI submete à educação a tarefa de propagar, de fato, saberes e saber-fazer
evolutivos, adaptados à civilização contemporânea, afinal são as bases de competências do futuro.
O presente tempo cria um ambiente propício para o desenvolvimento de valores socioambientais
que impeçam as pessoas de submergirem-se nas ondas de informação que invadem os locais
públicos e privados.
À educação cabe fornecer de algum modo os mapas de um mundo complexo e, ao mesmo
tempo, uma bússola que permita navegar através dele. Nesse contexto, o papel do professor é se
tornar uma ponte entre os alunos e o mundo em que vivem. Reconhecer posicionamentos e
pensamento crítico pessoal baseado nas vivências dos estudantes é tarefa primordial em sala de
aula.
Uma nova concepção ampliada de educação deve fazer com que todos possam descobrir,
reanimar e fortalecer o seu potencial criativo. É necessário estar à altura de aproveitar e explorar, do
começo ao fim da vida, todas as ocasiões de se atualizar, aprofundar e enriquecer seus
conhecimentos, e de se adaptar a um mundo em mudança.
Dessa forma, o ensino de Geografia possibilita a integração de diferentes áreas do saber
humano em prol de um bem comum, unindo forças para ampliar a rede de informação e propagação
de ideias e valores que contribuem para compreender a importância do meio ambiente e propor
estratégias que auxiliem na sua preservação e manutenção.
Mas, além do uso das TICs disponíveis no contexto atual em sala de aula, é fundamental
reconhecer que a prática docente adotada pela escola brasileira no século XX, e ainda presente nas
salas de aula do país, necessita de um aporte metodológico no sentido de repensar a educação
básica.
Nesse cenário, surgem diversas metodologias de ensino-aprendizagem que apresentam uma
nova forma de relacionamento entre todos os entes participativos do ambiente escolar. São
chamadas de Metodologias Ativas de Aprendizagem. Não apenas focam no ambiente de sala de
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aula, ou na forma de ensinar do professor, pois vão muito mais além, quando propõem mudanças no
ambiente físico da escola e no envolvimento de pais, direção e coordenação num esforço para criar
o que se chama de espaços multifuncionais.
Aprende-se com a prática e a pesquisa e ensina a partir do que aprende. [...] organiza
grupos, atividades de pesquisa, ritmos e interações. [...] organiza o equilíbrio entre o
planejamento e a criatividade. O professor atua como orientador comunicacion al e
tecnológico, ajuda a desenvolver todas as formas de expressão, de interação, de
sinergia, de troca de linguagem, conteúdos e tecnologias. (MORAN; MASETTO;
BEHRENS, 2007, p. 30-31).

A partir do uso orientado de tecnologias da informação e comunicação em sala de aula,
pode-se potencializar a aprendizagem nas rotinas escolares, aproximar os conteúdos do currículo
escolar da realidade de vivência dos alunos e produzir bons resultados na compreensão do mundo
que rodeia os estudantes.
USO DE TECNOLOGIAS NA PRÁTICA DOCENTE EM GEOGRAFIA
Primeiramente cabe indicar que o planejamento é ponto-chave para a organização de todo o
trabalho escolar. É desenvolvido a partir da ação do professor e visa ao alcance de objetivos de
ensino e aprendizagem em sala de aula. É no planejamento da aula que o professor de Geografia
prevê atividades que tenham ligação com o assunto a ser abordado em sala de aula, as estratégias de
ensino (recursos didáticos) e as formas de avaliação dos conteúdos repassados.
É fato que existem diversos fatores associados ao processo de ensino e aprendizagem. As
novas tecnologias têm imposto uma mudança na forma de o homem pensar e ser/estar no mundo,
em outras palavras, significa que, no âmbito do ensino, o processo de aprendizagem e os conteúdos
de Geografia devem estar relacionados com as práticas voltadas à cidadania, respeito ao meio
ambiente e uso das diferentes plataformas tecnológicas.
A presença de aparato tecnológico na sala de aula não garante mudanças na f orma de
ensinar e aprender. A tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional,
propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e
criativa por parte de alunos e professores. (BRASIL, 1998, p. 48).

Essas mudanças nos estilos de ensino e aprendizagem em Geografia são partes dos desafios
constatados nas escolas. A falta de diálogo mais próximo entre professores, alunos e inovações
tecnológicas é uma situação recorrente nas mais variadas salas de aula pelo Brasil afora, e cabe ao
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professor, intermediador desse processo, perceber que, cada vez mais, os alunos enfatizarão a
necessidade de outras formas para abordar os currículos.
As metodologias de ensino baseadas no uso de TICs como instrumentos precisam ter como
objetivo desenvolver a observação sistemática do espaço, a capacidade descritiva (selecionar,
ordenar e organizar informações) e, por fim, registrar as observações.
Essas metodologias exercitam a criatividade do aluno e possibilitam:
[...] o pensamento espacial, para compreender aspectos fundamentais da realidade: a
localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o
ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e as
ações antrópicas. (BRASIL, 2018, p. 363).

A análise da dinâmica espaço-temporal sobre Relevo, Hidrografia, Vegetação e Processos de
Urbanização é um ótimo exemplo para elencar metodologias de ensino com uso de tecnologias em
sala de aula. Possibilita aos alunos a investigação sobre as mudanças do espaço geográfico
analisado, bem como os processos responsáveis por essas mudanças.
A elaboração de mapas temáticos é uma outra metodologia interessante em sala de aula.
Possibilita não apenas a análise da dinâmica espaço-temporal (de preferência do entorno da escola),
como também trabalhar com temas de cartografia sistemática, a exemplo da inserção de legenda,
escalas, sistemas de coordenadas e de orientação (norte geográfico). O uso de GPS para aquisição
de coordenadas e a inserção dos dados na imagem de satélite base dos estudos, além de auxílio no
trabalho de campo, é uma ótima ferramenta.
Desenvolvendo a análise em diferentes escalas, espera-se que os estudantes
demonstrem capacidade não apenas de visualização, mas que relacionem e entendam
espacialmente os fatos e fenômenos, os objetos técnicos e o ordenamento do território
usado. (BRASIL, 2018, p. 359)

Utilizar plataformas livres é essencial para que o professor desenvolva práticas de ensino de
forma mais rápida e inteligente, afinal programas como Google Earth e Google Maps e jogos como
Pokémon Go, Kahoot e Plickers oferecem uma grande diversidade de ferramentas que auxiliam o
processo de aprendizagem, além de possibilitarem o contato dos alunos com as mais avançadas
ferramentas de tecnologias disponíveis gratuitamente, sem a necessidade da compra de licenças de
uso.
A escola tem um papel importante, pois é nela que se agrega a responsabilidade de
mudanças e é dentro dela que se formam cidadãos críticos, conscientes e participativos, sendo o
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1514

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

professor a peça-chave para que isso aconteça de fato. É ele quem planeja e executa ações que vão
nortear o aluno e prepará-lo para a sociedade.
A integração das tecnologias e disciplinas contribui ainda mais para que esse processo
aconteça de forma significativa, por meio de ações sustentáveis que auxiliam a manutenção e
elevação da qualidade de vida. E a ligação que exercem entre diferentes áreas do conhecimento
ajuda a ampliar o leque de informações.
METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE GEOGRAFIA
Nesse contexto, emerge a importância das Metodologias Ativas de Aprendizagem. Elas
compõem um conjunto de práticas educacionais que visam ao aluno como centro do processo de
ensino e aprendizagem. Nessas metodologias, o papel do professor é comumente relacionado a um
orientador ou como alguns autores preferem nomear “uma ponte entre o aluno e o conhecimento”.
Aspectos como o papel do professor, a valorização e construção da autonomia do
aluno, a organização do espaço escolar para o uso integrado das tecnologias digitais, a
reflexão sobre qual a melhor forma de avaliar nesse processo, o envolvimento da
gestão para propiciar uma mudança gradativa na cultura escolar, são temas relevantes
e que deveriam estar envolvidos na educação. (NETO; SCHNEIDER; BACICH, 2015,
p. 6)

Tendo como referência de atuação pedagógica a BNCC para o ensino de Geografia no
Ensino Fundamental (Anos Finais), foram desenvolvidas atividades que utilizaram o amplo
espectro de ferramentas digitais gratuitas que têm por base geotecnologias, a fim de facilitar o
processo de ensino-aprendizagem no componente curricular Geografia.
[...] é preciso que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre o uso do espaço em
diferentes situações geográficas regidas por normas e leis historicamente instituídas,
compreendendo a transformação do espaço em território usado – espaço da ação
concreta e das relações desiguais de poder, considerando também o espaço virtual
proporcionado pela rede mundial de computadores e das geotecnologias. (BRASIL,
2018, p. 361).

A atividade proposta foi implementada e avaliada pelos próprios estudantes de uma escola
particular da rede básica de ensino, situado na cidade de Aracaju (SE). É importante destacar que a
inserção tecnológica e o uso de metodologias ativas de aprendizagem são prerrogativas da Proposta
Político-Pedagógica das escolas, a fim de obter condições técnicas e financeiras para uso dos
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recursos humanos e tecnológicos necessários para o desenvolvimento de uma “Geografia Ativa de
Aprendizagem”.
Segundo (UNESCO, p 13, 2014), “o conceito do ensino como mera transmissão de
conteúdos deve ceder lugar para novas metodologias que possibilitem o desenvolvimento das
competências dos estudantes para operar sobre os conteúdos”.
Metodologias Ativas de Aprendizagem inserem o estudante no centro da discussão do
processo ensino-aprendizagem. E, dessa forma, colocam-no como protagonista no desenvolvimento
das competências necessárias para o mercado e para a academia. Propõem ainda mudanças no
cenário da educação tradicional, considerando a observação e apropriação do espaço de
aprendizagem, a relação aluno-professor, assim como o papel desempenhado por cada um, e demais
elementos que compõem esse contexto.
As metodologias ativas aplicadas à Educação não são necessariamente novidades, o
aprendizado por meio da solução de problemas ou pelo desenvolvimento de projetos,
são alguns exemplos; no entanto, o significado da palavra ativa, nos incentiva a uma
reflexão sobre como o aluno pode aprender mais e melhor e pode levar o professor a
fazer uma revisão de suas práticas pedagógicas e viabilizar outras possibilidades de
atuação. (FERREIRA et al., 2018, p. 8).

Nessa prática pedagógica, foi criado e aplicado um questionário sobre o conteúdo
“Orientação e Localização por meio da Cartografia”. O questionário serviu de base para a
implementação do “PPC – Pense, Parelhe e Compartilhe”, que consiste, num primeiro momento, na
resposta individual do questionário por cada estudante.
Na plataforma Google Formulário são disponibilizados em gráficos e planilha todos os
resultados computados pelos estudantes. Logo após a resposta das questões, os estudantes tiveram
cinco minutos para discutirem entre si as respostas corretas e erradas do questionário,
compartilhando o conhecimento obtido nas aulas anteriores, podendo, assim, ter um aprendizado
mais acurado do conteúdo. Logo após os compartilhamentos, foi feita uma nova rodada do
questionário com as mesmas perguntas, e o resultado obtido pelos alunos foi muito superior, por
conta do compartilhamento dos aprendizados entre os próprios estudantes, desenvolvendo neles
hábitos como proatividade, compartilhamento de ideias e liderança.
Os estudantes aprovaram a metodologia usada, pois, além de quebrar a tradicional relação
entre professor e aluno em sala de aula, foi possível aos alunos sentiram-se pertencentes ao
processo de ensino-aprendizagem, já que foram ativos durante todo o processo da metodologia,
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tendo o professor trabalhado apenas como um tutor e orientador no uso das tecnologias e na
organização do questionário. Os estudantes trabalharam com a discussão dos conceitos e respostas,
tornando-se as figuras centrais do processo.
Nos anexos são apresentadas figuras que expõem como a atividade foi realizada tanto no
ambiente virtual de aprendizagem como no ambiente físico da sala de aula.
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM PLATAFORMAS DIGITAIS GRATUITAS:
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS GOOGLE FOR EDUCATION
A Google é uma empresa norte-americana que atua na geração de aplicações tecnológicas de
informação. Tem construído um império global de aceso à informação, possuindo uma das maiores
plataformas de busca do mundo. E com certeza tem mudado a forma como os seres humanos
acessam e consomem informação.
A plataforma GSuite ou Google for Education compreende as aplicações Google que podem
ser utilizadas no ambiente escolar para geração de tarefas, aprofundamento de conteúdo e realização
processos de gestão administrativa, dentre outras diversas atividades.
O mais interessante desse pacote de aplicações da Google for Education é que pode ser
usado de forma gratuita, sendo necessário apenas uma boa conexão de internet e hardwares capazes
de processamento em nível médio de dados.
Se pensarmos na realidade da educação pública no Brasil, esse pode ser um grande
obstáculo para diversas escolas e professores, pelas condições de estruturas física, humana e
tecnológica. Porém cabe ressaltar que, com parceria entre órgãos de Estado, escolas e profissionais
da educação, esse pacote de ferramentas torna-se viável para implantação.
Cabe destacar que o êxito registrado nas práticas desenvolvidas em sala de aula se deu por
conta de um planejamento previamente elaborado, em que foram delimitados não apenas as
tecnologias utilizadas, mas também a existência de recursos tecnológicos mínimos necessários para
a efetivação das metodologias aplicadas.
Como caso a ser descrito, apresenta-se a prática pedagógica “Utilizando o Google Earth para
compreensão da Dinâmica Geográfica de Aracaju”. Nessa prática, foi utilizado pelos estudantes
Chrome Books, que são hardwares produzidos em parceria entre Samsung e Google, através dos
quais cada estudante possui uma conta vinculada à plataforma educacional da Google, chamada
Google for Education. O login possibilita ao aluno acessar as variadas plataformas educacionais
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Google, a exemplo das aplicações: Drive, Sala de Aula, Documentos, Planilhas, Formulários,
Agenda, YouTube, entre outras.
O espaço geográfico pode ser definido em função de suas coordenadas, altitude, posição
relativa e morfologia. Essa concepção indica que esse espaço geográfico é um objeto a ser
cartografado. Afinal, os termos coordenadas e posição relativa são intrinsecamente conceitos e
ferramentas da cartografia.
Foi disponibilizado, então, aos alunos computadores através do quais puderam acessar a
Sala de Aula Google, que se traduz num ambiente de aprendizagem virtual, em que o professor tem
a possibilidade de postar diversas atividades. Nesse caso, foi postada uma atividade sobre o uso do
Google Earth para localização da residência de cada estudante. Nesse aplicativo, é possível localizar
lugares e disponibilizá-los para visualização de qualquer pessoa por meio da geração de um link
(endereço web), sendo assim possível a cada estudante analisar as características espaciais de cada
lugar de moradia de todos da turma por meio de imagens de satélite.
Cabe ressaltar aqui a importância de o professor, como mediador do processo de ensino e
aprendizagem, ter um conhecimento prático prévio dessa ferramenta para que seja possível nortear
os alunos com o reconhecimento da plataforma digital, seus comandos e rotinas de trabalho.
Somente assim é possível que os estudantes desenvolvam as atividades de acordo com o
planejamento previamente estabelecido pelo professor em conjunto com o conteúdo programático.
Este modelo de ensino não transforma as operações escolares ou os atributos
tradicionais das salas de aula, incluindo os grupos divididos por idade, horários
programados ou o desenho básico de suas instalações. Em vez disso, ele aproveita
melhor seus professores e salas de aula existentes para oferecer me lhorias de
desempenho sustentadas a seus estudantes tradicionais. (CHRISTENSEN; HORN;
STAKER, 2013, p. 31)

Toda a plataforma Google é distribuída gratuitamente na web, portanto sem a necessidade
de recursos adicionais para implementação, contando ainda com a aprovação pelos estudantes em
relação a seu uso como ferramenta de apoio para compreensão dos conteúdos relacionados à
Geografia, neste caso, Dinâmica do Espaço Geográfico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os desafios do uso de tecnologia na educação brasileira atualmente convergem para três
situações que vislumbram a preparação para a vida presente e futura, tornando a educação mais
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próxima da realidade dos estudantes. Esses desafios são: equidade (acesso às tecnologias);
personalização do ensino (cada estudante escolhe a sua melhor forma de aprender) e qualidade
(recursos digitais interativos e dinâmicos).
As tecnologias digitais têm papel importante nas mudanças que estão ocorrendo em nossa
sociedade. Como exemplo pode ser citada a forma como nos expressamos, comunicamos,
acessamos informações e como nos relacionamos. É também pelas tecnologias digitais que se
possibilitam outras formas de ensinar e aprender, com perspectivas educacionais tanto para
professores quanto para estudantes.
Contudo, somente inserir as tecnologias em sala de aula não significa uma transformação do
ensino. É preciso que o professor esteja atualizado com a realidade dos estudantes e dominando as
funcionalidades de tecnologias educacionais existentes. É importante também que o professor
identifique a viabilidade pedagógica de cada recurso tecnológico para que haja convergência com a
proposta curricular e os objetos de aprendizagem.
Com a aplicação das metodologias ativas de aprendizagem, o professor pode otimizar seu
tempo e identificar novas práticas pedagógicas que personalizem o ensino e que potencializem a
aprendizagem dos estudantes. Afinal essas metodologias de aprendizagem possibilitam a
autonomia, aprendizado personalizado, domínio gradativo do conhecimento e construção de
relacionamentos positivos e produtivos.
É preciso considerar que os estudantes são os verdadeiros protagonistas de sua
aprendizagem e que aprendem a partir da manipulação e experimentação ativa da realidade e
através das descobertas pessoais. A sala de aula pode se tornar um espaço de trabalho em pequenos
grupos, distribuindo-se os materiais para que os estudantes tenham autonomia de escolha perante
instrumentos e ferramentas que despertem o seu interesse de manipular dados e informações, além
de experimentar soluções para os problemas cotidianos.
Por fim, cabe identificar que agora as salas de aula podem ser pensadas de acordo com as
atividades que os estudantes irão realizar. Apesar das paredes e muros da escola, o espaço não é
fixo e pode ser configurado e reconfigurado para que se adapte ao processo de ensino e
aprendizagem.
Como resultado dessas atividades houve algumas mudanças positivas nas rotinas de ensino e
aprendizagem. É necessário enfatizar algumas delas: desenvolvimento da autonomia nos estudos;
maior aproximação entre professor e estudantes; fomento da capacidade de trabalhar em grupo;
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criação de sinergia e empatia entre os estudantes em sala e aula; melhora no rendimento escolar
(avaliação e comportamento) e engajamento no uso de tecnologias nas rotinas de estudos e
desenvolvimento dos conteúdos.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo fundamental apresentar metodologia de ensino capaz de
incorporar tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem em
geografia, tornando o aluno sujeito-ação por meio de metodologias ativas de aprendizagem que
permitam a formação de competências e habilidades socioemocionais. A importância da pesquisa para
o tema referido se dá por três razões: a) interesse em universalizar o uso de tecnologias de informação e
de comunicação no ensino de geografia; b) aplicar conceitos que elucidem os principais entraves da
educação para resolução dos problemas associados à sociedade do século XXI; c) apresenta r diferentes
plataformas digitais de aprendizagem que auxiliem o professor na aplicação de metodologias ativas de
aprendizagem e tornem os estudantes figuras centrais no processo de ensino-aprendizagem. A
fundamentação teórica é compreendida na discussão entre “Uso de tecnologias na prática docente em
geografia”, “Metodologias ativas de aprendizagem no ensino de geografia”, “Tecnologias educacionais
em plataformas digitais gratuitas: aplicação de ferramentas google for education” e “BNCC e a construção
de um currículo orientado ao uso de tecnologias e uma educação socioemocional”. A abordagem inicial
da pesquisa e de sua viabilidade ocorreu por meio de dados levantados em uma escola particular da
rede básica de ensino da cidade de Aracaju, no nível de Educação Fundamental (anos finais) do
componente curricular “Geografia”. Por fim, destaca-se o importante momento da evolução humana
que vivemos, no qual a quebra do paradigma do desenvolvimento econômico em direção a uma
sociedade mais justa, cidadã e integrada digitalmente nos desafia à inventividade do futuro de modo a
criar novas metodologias de ensino e gerar resultados que integrem os conteúdos às necessidades da
geração nativa digital.
Palavras-chave: Tecnologias da informação e comunicação; Ensino de Geografia; Metodologias
Ativas de Aprendizagem; Inovação.
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ANEXOS
Interface do ambiente virtual de aprendizagem, com a postagem da tarefa.

Fonte: Arquivos pessoais dos autores (2019)

Estudantes trabalhando em conjunto na análise das características urbanas d a cidade de
Aracaju (SE), neste caso usando o Google Street View, ferramenta do Google Earth.

Fonte: Arquivos pessoais dos autores (2019)

Esquema metodológico de aplicação da Metodologia Ativa de Aprendizagem PPC (Pense,
Parelhe e Compartilhe).

Fonte: Proposto pelos autores (2020)
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INTRODUÇÃO
O desafio de fazer pesquisa em Educação Matemática em contextos híbridos e multimodais,
onde diferentes tecnologias analógicas e digitais integram espaços presenciais físicos e online,
constituindo novos espaços nos remete a reflexões sobre as possibilidades e potencialidades que
esse binário possui para produzir significados nos processos de ensino e de aprendizagem, dentro e
fora da escola, para a reorganização do pensamento matemático relativo às mudanças curriculares,
buscando encarar desafios, numa construção coletiva de conhecimento científico (BAIRRAL,
2013).
Os ambientes híbridos e multimodais no ensino de Matemática podem ser utilizados na
prática pedagógica do professor como atribuição de sentido ao processo educativo e à produção de
significados nas suas aulas de Matemática, possibilitando acesso às informações de diferentes
formas por meio de sons, imagens, textos e vídeos, presencial ou online, permitindo ao aluno
melhorias na aprendizagem e contribuindo para o seu aperfeiçoamento e construção de conceitos
matemáticos. É possível perceber nesses espaços, nas múltiplas interfaces oferecidas aos seus
usuários, a oportunidade de discutir e compartilhar elementos que favoreçam a interatividade e a
aprendizagem (SCHLEMMER, 2015).
Partindo da realidade do curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro de Educação
(CEDU), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e tendo constatado, no universo acadêmico,
as dificuldades de utilização desses espaços no processo formativo, decorrentes de um
conhecimento ainda em estágio precário dos usuários, tanto a respeito das características do que se
tratam os contextos híbridos e multimodais quanto d as maneiras mais adequadas de empregá-los,
resolvemos pesquisar sobre tais ambientes, tendo como referencial a sua utilização no curso,
buscando respostas para o seguinte questionamento: como a formação inicial de professores que
ensinam Matemática, aliada a elementos dos espaços híbridos e multimodais pode contribuir para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas nas aulas de Matemática?
Como objetivo deste estudo, buscamos compreender o potencial dos espaços híbridos e
multimodais para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras nas aulas de Matemática.
A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, exploratória e descritiva e fez uso do método
cartográfico de pesquisa-intervenção, tendo como foco a o contexto da cultura híbrida e multimodal
na formação inicial do professor que ensina Matemática e suas potencialidades.
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Para o universo da pesquisa foram selecionados 36 sujeitos, alunos do Curso de Licenciatura
em Pedagogia, Vespertino e Noturno, matriculados na disciplina Saberes e Metodologias do Ensino
da Matemática 1, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), utilizando-se da observação
participante, diário de bordo e registros em diferentes formatos.
Para melhor compreensão das reflexões feitas, este relato de experiência segue no seguinte
movimento: inicialmente é trazido o referencial que sustentou a concepção das TDIC na formação
do professor que ensina Matemática, assim como e as diferentes percepções do uso de artefatos
tecnológicos digitais no contexto da cultura híbrida e multimodal. Em seguida, apresenta-se o
percurso metodológico desenvolvido para coleta e produção dos dados, por fim, é trazida a
discussão das reflexões feitas pelos alunos, em formação inicial, considerando as práticas
pedagógicas desenvolvidas como um ponto em comum a ser trabalhado na formação inicial nas
aulas de Matemática. E por fim, concluímos então com algumas considerações acerca da
experiência relatada.
A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA E AS
TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC): PREMISSAS E
CONCEPÇÕES
As TDIC devem ser utilizadas como um catalisador de uma mudança no paradigma
educacional, que promovam a aprendizagem ao invés do ensino, que coloquem o controle do
processo de aprendizagem nas mãos do aprendiz (PEREIRA, 2007). Isso auxilia o professor a
entender que a educação não é somente a transferência da informação, mas um processo de
construção do conhecimento do aluno, como produto do seu próprio engajamento intelectual ou do
aluno como um todo.
O potencial pedagógico das TDIC permite e oferece aos seus usuários acesso à informação,
conversação com os sujeitos envolvidos e a liberdade de navegabilidade em tempo e espaço,
possibilitando, de forma integrada, o desenvolvimento de tarefas, veiculação de dados, ajustes às
necessidades e aos objetivos de cada curso, na organização, reorganização e flexibilização
curricular, a fim de atender às novas exigências para a construção do conhecimento sistematizado,
que instiguem à investigação e à curiosidade do sujeito em formação (MANTOVANI; SANTOS,
2011).
No contexto educacional, as TDIC vêm permitindo o surgimento de diferentes práticas
inovadoras e colaborativas que favorecem o processo de ensino e de aprendizagem baseado em
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situações problemas, nas quais os sujeitos envolvidos podem expressar-se, opinar, buscar e receber
informações de interesse, colaborar e gerar conhecimento através das diversas experiências
socializadas.
O professor necessita compreender a importância da utilização das TDIC em suas aulas, na
busca de estratégias didáticas que possibilitem reduzir os problemas existentes, tais como: uma
formação precária para o seu uso, políticas públicas que garantam uma formação permanente
adequada a cada realidade, carência de apoio técnico e pedagógico nas escolas, poucos
computadores disponíveis para o grupo de alunos, uma internet com velocidade adequada e a
conscientização dos gestores no apoio aos professores para o desenvolvimento das suas atividades
na temática apresentada.
Levando-se em conta tal problemática, é pertinente, seja em ambientes tradicionais de
ensino ou em espaços contemporâneos, que professor e aluno trabalhem com autonomia e
criticidade no uso das TDIC, mostrando-se dispostos a correr o risco de acertar e errar, inovar e
conhecer, vencer e superar o que lhes é proposto, considerando que estas mídias sejam elementos
presentes no seu cotidiano.
Não se pode mais encarar as TDIC como algo distante da realidade do professor, mas devese vislumbrar o potencial existente em cada uma destas tecnologias, não se limitand o a execuções
mecânicas, tendo apenas como finalidades a memorização e a reprodução do conteúdo exposto
(MORAN, 2015).
A formação do professor com TDIC está diretamente relacionada com o enfoque, a
perspectiva, a concepção mesmo que se tem da sua formação e de suas funções atuais, e deve ser
concebida como reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, revisão e
construção teórica, e não como mera aprendizagem de novas técnicas, atualização em novas receitas
pedagógicas ou aprendizagem das últimas renovações tecnológicas (SANTAELLA, 2010).
Formar professores mediante tal perspectiva requer uma preocupação com esses
profissionais para que sejam capazes de trabalhar em suas áreas específicas do conhecimento
através de situações-problema que impulsionem a construção do conhecimento, buscando suporte
em concepções pedagógicas baseadas na pesquisa, no acesso à informação, na complexidade, na
diversidade e na imprevisibilidade, de modo a favorecer estratégias didáticas com utilização das
TDIC (BACKES, 2011).
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A formação do professor com TDIC surge como uma possibilidade de superação das
necessidades, carências e desafios atuais da educação, pois se deve promover o desenvolvimento de
educadores críticos, autônomos, criativos, que solucionem problemas em contextos imprevistos,
que questionem e transformem sua própria sociedade, em suma, que sejam sujeitos de seu próprio
ambiente.
DELINEANDO O FIO CONDUTOR DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS NAS AULAS DE
MATEMÁTICA EM CONTEXTOS HÍBRIDOS E MULTIMODAIS
No período de Maio a Setembro de 2019, realizamos ao longo do desenvolvimento da
disciplina, inicialmente atividades de diálogos e reflexões, a fim de melhor conhecer os sujeitos da
aprendizagem, o que esperavam da proposta da disciplina e como gostariam que ela se
desenvolvesse. Após esse momento, ficou acordado que, para além dos encontros presenciais
físicos semanais, aos quais todos poderiam trazer seus dispositivos móveis, e foi criado um grupo
fechado no Facebook (fig. 1).
Uma vez evidenciado que era possível trabalhar nas aulas de Matemática em contextos
híbridos e multimodais, a partir das ideias de Schlemmer (2016) que salienta que os espaços de
Convivência Híbrido, Multimodal, Pervasivo e Ubíquo pressupõe, a inserção das diferentes
tecnologias analógicas e digitais integradas, de forma que juntas favoreçam distintas formas de
comunicação e interação (textual, oral, gráfica e gestual) na coexistência e no imbricamento dos
espaços geográfico e digital virtual; o fluxo de comunicação e interação entre os atores humanos
presentes nesses espaços; o fluxo de interação entre os atores humanos, não humanos (incluindo o
meio), ou seja, o próprio espaço híbrido; num contexto multimodal (integrando a modalidade
presencial-física e a modalidade online – que pode incluir e-learning, m-learning, p-learning, ulearning, i-learning, g-learning e GBL), procuramos inicialmente articular a teoria e a prática a
partir das múltiplas formas de simulações que possam despertar a curiosidade (fig. 2).
Ao longo da disciplina os alunos também foram desafiados a trabalhar com atividades que
permitissem a exploração de outros espaços fora da sala de aula, como por exemplo, o “Caça
Tesouro na perspectiva de Realidade Aumentada (RA)”, buscando revelando assim sua capacidade
de interação, de socialização, bem como os processos de troca, na construção e relação de saberes
matemáticos, conforme figura 3.
Para estimular a criatividade e a produção de materiais manipulativos para as aulas de
Matemática, foram desenvolvidas algumas oficinas práticas (fig. 4) que permitiram que os alunos
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em formação resgatassem a vontade aprender e conhecer mais a Matemática, buscando
procedimentos de orientações de atividades e de construção de um ambiente de ensino e de
aprendizagem interativo e colaborativo nos espaços de formação do professor, bem como o
acompanhamento, exploração dos recursos disponíveis e comunicação entre os sujeitos envolvidos.
E por fim, com o objetivo de levar o aluno a compreender que era possível dialogar e
fortalecer as diferentes formas de mediar o conhecimento a partir de um Mundo Digital Virtual em
3D (MDV3D) desenvolvemos também atividades no ambiente disponibilizado para o grupo de
alunos, possibilitando intervenções e questionamentos para gerar novas discussões de conteúdos
matemáticos (fig. 5).
Desse modo, é preciso que os espaços formativos em contextos híbridos e multimodais
possibilitem reflexões e contribuições para a área das TDIC na formação de professores que
ensinam Matemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Da convivência durante meses com os sujeitos envolvidos, constatamos o desejo para uma
melhor prática na utilização de ambientes híbridos e multimodais no processo formativo, pelo fato
de os alunos estarem à disposição para um acompanhamento sistemático e uma formação adequada,
baseada no apoio, no diálogo e na colaboração.
Cumpre promover ações que possibilitem espaços para uma constante formação desses
sujeitos, articulando a teoria e a prática numa dinâmica dialógica, potencializando propostas
pedagógicas nestes contextos a partir da reflexão sobre a sua própria ação, reconstruindo a
aprendizagem e o conhecimento.
Verificamos que os limites dos sujeitos envolvidos em relação à utilização destes ambientes
estão intrinsecamente relacionados com a falta de formação e de conhecimento das interfaces para
uso ao longo das atividades propostas. Esta afirmação foi confirmada pelas interlocuções
presenciais, mediante observações e diálogos com os sujeitos.
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Resumo
Este estudo propõe reflexões sobre práticas educativas que envolvem contextos híbridos e
multimodais, desenvolvidas na formação inicial de professores, no cotidiano da sala de aula na
disciplina Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática 1. Partimos do princípio de que a
apropriação dos artefatos tecnológicos digitais, por estes estudantes em formação, está cada vez mais
intensa, oferecendo-lhes oportunidades de conectar-se ao mundo. O estudo caracterizado como
descritivo e exploratório numa abordagem qualitativa tem como objetivo refletir sobre as ações em
espaços híbridos e multimodais que podem ser utilizadas para a sistematização do conhecimento
matemático na formação de professores. Baseado nos estudos de Schlemmer (2015, 2016), Moran
(2015), Santaella (2010), Bairral (2013), Mantovani e Santos (2011) e Backes (2011) sobre tecnologias
digitais, ensino de Matemática e ambientes híbridos e multimodais buscou-se a fundamentação teórica.
Os dados foram coletados por meio de atividades desenvolvidas ao longo da disciplina, no Curso de
Pedagogia, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e entrevista semiestruturada com 36 alunos
matriculados na disciplina, dos turnos Vespertino e Noturno. Assim sendo, educadores são desafiados a
imergir nesse contexto para compreenderem-no criticamente, a fim de construírem conhecimentos que
ampliam, aprofundam, dão relevância e pertinência aos conteúdos que deverão ser ensinados pelo
professor, visando à promoção de situações interativas, colaborativas e implicadas neste contexto,
buscando aproximar tais sujeitos enquanto co-criadores de saberes acerca da docência, potencializando
a construção de práticas pedagógicas agregativas e reticulares e contribuindo para a mudança da cultura
escolar, para que construam significados sobre diferentes formas de aprender presentes em tempos e
ambientes híbridos e multimodais.
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Formação inicial; Ambientes híbridos e multimodais.
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ANEXOS
Figura 1

Fonte: Arquivo pessoal (2019)

Figura 2

Fonte: Arquivo pessoal (2019)
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Figura 3

Fonte: Arquivo pessoal (2019)

Figura 4

Fonte: Arquivo pessoal (2019)

Figura 5

Fonte: Arquivo pessoal (2019)
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Atualmente, a sociedade encontra-se imersa no uso das tecnologias e, de forma geral, vem
experimentando rápidas transições. Essas mudanças agregaram extensos volumes de informações
que influenciaram diretamente o ensino. Dessa forma, são muitos os desafios que vivenciamos nos
últimos anos, dentre eles o de garantir o direito ao desenvolvimento das competências e habilidades
da leitura e da escrita às crianças do ciclo de alfabetização.
Nesse sentido diante da realidade, dos benefícios e possibilidades que podem ser
promovidos pelos usos e inserção da tecnologia no cotidiano das crianças nas escolas, buscou-se
desenvolver e validar um RED que colaborasse com o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita
para as crianças e professores.
Esse relato de pesquisa tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do recurso
educacional digital LSF como suporte aos processos de alfabetização e letramentos, com vistas ao
desenvolvimento da leitura, da escrita e do letramento digital. Selecionaram-se conteúdos
pedagógicos com base na BNCC e Matriz Curricular do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental do
Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará em Alfabetização (SPAECE-Alfa),
bem como avaliar os conteúdos do RED com dez (10) professores do 1º e 2º anos de uma escola
municipal de Fortaleza, considerando um novo olhar para os métodos nos processos de ensino e de
aprendizagem com uso das tecnologias.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para Morais (2010), os processos de desenvolvimento da alfabetização implicam conhecer
as propriedades do SEA e suas convenções (regularid ades e irregularidades), passando pelos
procedimentos de grafar (codificar) e decodificar, até saber ler compreensivamente e escrever para
fins de comunicação social. Dessa forma, a alfabetização é o processo pelo qual os sujeitos se
apropriam do sistema de escrita alfabética e das convenções gráficas, manipulando-os a fim de ler e
escrever textos com autonomia.
Segundo Ferreiro e Teberosky (1985, p. 56):
[...] a alfabetização influencia no desenvolvimento de novas práticas de alfabetização.
Demonstrando que a escrita alfabética não era um código, o qual se aprenderia a partir
de atividades de repetição e memorização, as autoras propuseram uma concepção de
língua escrita como um sistema de notação que, no nosso caso, é alfabético.
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Como demonstra Ferreiro (1985), no processo de apropriação do SEA, os alunos precisam
entender como esse sistema funciona, a criança também vive um sério conflito conceitual, ou seja,
precisa compreender que tudo o que se fala, se escreve, porém com convenções gráficas que vão
variando na escrita de palavra para palavra, conforme destaca Soares (2003, p. 12):
[...] a alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais de
leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só
pode desenvolver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonemagrafema, isto é, em dependência da alfabetização.

A criança precisa descobrir, por exemplo, “que escrevemos com letras, que são diferentes de
números e que não podem ser inventadas” (MORAIS, 2010, p. 34). No entanto, nessa etapa de
descoberta inicial, todas as crianças precisam passar por essa fase, progressivamente, para poder
dominar o SEA. É necessário um processo construtivo e progressivo, elaborado através de reflexões
das crianças quanto ao processo de escrita e intervenções do professor.
Ao passar por esse conflito, a criança, com o auxílio do professor, conhece os recursos
existentes na sala de aula, por meio dos quais vai ter que desvendar duas questões: primeiro,
entender o que as letras notam, isto é, registram e, depois, como as letras criam notações ou
palavras escritas. Para isso acontecer, envolve um conjunto de hipóteses. É a própria criança que,
em sua mente, tem que reconstruir as propriedades do SEA, para dominá-lo.
No entanto, para realizar esse percurso ela tem que compreender os aspectos conceituais da
escrita alfabética, e tal compreensão funciona como requisito para que ela possa memorizar as
relações letra-som (grafema-fonema) de forma produtiva, sendo capaz de gerar a leitura ou escrita
de novas palavras.
Para isso, é fundamental que compreenda o que a escrita nota (ou “representa”, “grafa”) e
como a escrita cria essas notações (ou “representações”). Leal (2010) e Morais (2012) elaboraram
uma lista das dez propriedades do SEA que explica como as crianças devem compreender a escrita.
É um processo complexo, mas necessário para o início da alfabetização.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta seção teremos uma visão geral do desenvolvimento do RED, apresentando as
concepções pedagógicas utilizadas, a fim de disponibilizar caminhos para o leitor conhecer de
forma mais detalhada de acordo com a figura 1 (anexo A), o RED Luz do Saber Fundamental.
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A intencionalidade pedagógica do RED é de colaborar nos processos da alfabetização e dos
letramentos, de acordo com a figura 2 (anexo A), foram concebidos dois módulos e dois recursos:
Módulos Começar e Ler (1º ano e 2º ano); e os Recursos Escrever e Biblioteca.
Ao acessar o LSF, de acordo com a figura 3 (anexo A), é necessário digitar o nome do
usuário para poder navegar nas interfaces. O primeiro, de acordo com a figura 4 (anexo A), o
Módulo Começar, é voltado para a familiarização do educando com o computador e com as
atividades que contemplem o nome próprio. De acordo com a figura 5 (anexo A), o Módulo Ler: o
1º e 2º anos são compostos por quatro temas, cada um com três unidades, compostas cada uma por
vinte e seis atividades específicas com as habilidades para esses anos de ensino.
No Recurso Escrever de acordo com a figura 6 (anexo A), está disponíveis quatro
aplicativos que possibilitam a produção de três diferentes gêneros textuais: cartão visita, lista e
jornal. Além de um editor de texto com suporte ao arquivamento das produções textuais dos alunos.
De acordo com a figura 7 (anexo A), no Recurso Biblioteca estão digitalizados livros de
literatura infantil da Coleção Paic Prosa e Poesia 10 da categoria 2 da coletânea de autores
cearenses – textos para crianças na faixa etária de 7 e 8 anos de idade, no formato de estante de
biblioteca.
O RED dispõe ainda de Feedback, conforme a figura 8 (anexo A), que envia mensagens de
erros e acertos (incentivos) para que o aluno se sinta motivado a continuar as atividades. Essas
mensagens serão exibidas na interface visualmente e verbalizada: para alunos leitores, não leitores e
portadores de deficiência visual.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Inicialmente, indagou-se aos professores sobre as atividades relacionadas ao Eixo 1:
Apropriação do Sistema de Escrita, quanto ao reconhecimento das letras. Sobre esse quesito, 100%
dos professores afirmaram sim e consideraram que o RED Luz do Saber Fundamental oferece
atividades com conteúdos coerentes aos diversos tipos de letras e quanto ao seu reconhecimento e
identificação.
Ao utilizar o RED, os investigados constataram que no Módulo Começar, as atividades
contemplam os descritores: D1 (Identificar letras entre desenhos, números e outros símbolos
gráficos) e D2. Reconhecer as letras, dos professores investigados, 9 afirmaram que o RED
apresenta atividades que promovem o domínio das convenções gráficas de acordo com os
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descritores D3. Identificar as direções da escrita e D4. Identificar o espaçamento entre palavras na
segmentação da escrita, e 1 professor discordou, pois afirmou que não verificou atividades com a
habilidade do D3, que é de identificar as direções da escrita.
Quanto ao desenvolvimento das convenções gráficas, d escritas pelas orientações do
SPAECE-Alfa, devem proporcionar a consciência fonológica. Nesse quesito, 100% dos professores
afirmaram que o RED contempla os descritores D6. Identificar rimas, D7. Identificar o número de
sílabas de uma palavra, D8. Identificar sílabas canônicas em uma palavra e D9. Identificar sílabas
não canônicas em uma palavra. Atividades com sons que compõem as palavras que ouvimos e que
permitem a identificação de rimas, de palavras que começam e terminam com os mesmos sons e de
fonemas que podem ser manipulados para a criação de novas palavras.
Quanto ao Eixo 2, Apropriação do Sistema de Escrita, destaca-se o desenvolvimento da
habilidade da leitura, ressaltando, inicialmente, a habilidade da leitura de palavras. Nesse quesito,
todos os professores afirmaram a presença no RED de atividades que propõem a referida habilidade
com os descritores D10. Ler palavras com sílabas no padrão canônico e D11. Ler palavras com
sílabas no padrão não canônico.
Quanto à leitura de frases, do descritor D12. Ler frases, 100% dos investigados afirmaram
que sim, o RED apresenta atividades com leitura de frases e palavras. Dos investigados, 7
professores apontam que sim, sobre as atividades quanto à leitura de texto, o descritor D13.
Localizar informação explícita. E todos os professores, apontaram que a tipologia não verbal estaria
presente no RED, segundo todos os professores.
Quanto à informação do texto verbal e/ou não verbal temos o descritor D17. Identificar o
tema ou assunto de um texto (ouvido). No quesito de atividades, quanto à informação verbal, por
sua vez, 100% considerou que sim, o RED contempla a apresentação de informações verbais em
suas propostas de conteúdo.
Outro aspecto destacado pelos investigados para a qualidade do processo de ensino e
aprendizagem está no reconhecimento por parte do aluno, do assunto ou tema de textos ouvidos e
lidos. No quesito quanto aos gêneros associados às sequências discursivas básicas, vemos o
descritor D21. Reconhecer o gênero discursivo. 100% dos professores indicaram que sim, o RED
propõe atividades com diferentes gêneros, que amplia, desta forma, a diversificação de
possibilidades criativas textuais.
Os investigados apontaram que as atividades do RED favorecem a leitura deleite, do mesmo
modo que a apresentação de atividades que venham a desenvolver a identificação do propósito
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comunicativo dos diferentes gêneros faz parte do conjunto de fatores que envolvem a leitura e a
interpretação de textos verbais e não verbais na modalidade lida ou ouvida.
De um modo geral, as respostas ao questionário mais evidenciadas foram sobre a
importância e a riqueza com que o RED proporciona atividades aos usuários que contribuem de
formas significativas no processo de ensino e aprendizagem.
CONCLUSÕES
O relato da pesquisa mostrou que o RED desenvolvido e validado ressaltou as
potencialidades das tecnologias na educação e na concepção da alfabetização na perspectiva dos
letramentos. Em especial nos resultados obtidos, constatamos que os investigados avaliaram que a
aprendizagem ocorrerá de forma natural por parte dos alunos. Os professores se sentiram à vontade
para experimentar e manifestaram o desejo de continuar neste processo junto a seus alunos. A
pluralidade de possibilidades do uso do RED como instrumento potencializador da aprendizagem,
sobretudo no que diz respeito aos processos de aquisição da leitura e da escrita, mostrou-se
satisfatório.
Desta forma, considera-se que o desenvolvimento do LSF trará relevantes contribuições no
meio acadêmico por apresentar as particularidades que atendem à BNCC e à Matriz de Referência
do SPAECE-ALFA do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, bem como à alfabetização na
perspectiva dos letramentos. Como fruto desta pesquisa, espera-se oferecer uma ferramenta
educacional que poderá ser utilizada por secretarias de educação, propiciando um ambiente de
colaboração por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas públicas e
privadas, e alunos.
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Resumo
Este relato é parte da experiência de desenvolvimento e validação do recurso educacional digital (RED)
Luz do Saber Fundamental (LSF) realizada em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP, a Universidade Federal do Ceará – Instituto
UFC Virtual e a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza - SME. Selecionar um RED com
conteúdos fundamentados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) voltados para os anos iniciais
do Ensino Fundamental requer reflexão e intencionalidade pedagógica. Dessa forma, observam-se
questionamentos do tipo: que RED apresenta propostas para auxiliar os processos de alfabetização e de
letramentos? Partindo dessa problemática, o objetivo foi desenvolver e validar o RED Luz do Saber
Fundamental como suporte aos processos de alfabetização e letramentos, com vistas ao
desenvolvimento da leitura, da escrita e dos letramentos, em especial o digital. O RED foi validado em
uma escola municipal de Fortaleza. Os sujeitos envolvidos foram dez professores: cinco do 1º ano e
cinco do 2º ano do Ensino Fundamental. A validação do recurso foi efetuada por meio do
preenchimento, pelos professores, de instrumentos avaliativos em forma de questionário, elaborado
pela pesquisadora com base na Matriz Curricular do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental do Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará em Alfabetização (SPAECE-Alfa). A base
teórica ancorou-se nas concepções de Soares (2004) sobre a alfabetização na perspectiva do letramento,
como principal referencial teórico-metodológico, assim como nas contribuições de Ferreiro e
Teberosky (1999) e Morais (2010) acerca do processo de aquisição do Sistema de escrita alfabética
(SEA). Os resultados obtidos confirmaram que os professores consideram os conteúdos do recurso
educacional digital LSF, uma ferramenta que contribui nos processos de ensino e aprendizagem que
auxilia nos processos de alfabetização e letramentos.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramentos; Recurso Educacional Digital; Luz do Saber
Fundamental
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ANEXO
Figura 1 – Logomarca e nome do RED

Fonte: Luz do Saber Funda mental

Figura 2 – Acesso aos módulos e recursos

Fonte: Luz do Saber Fundamental

Figura 3- Acesso inicial

Fonte: Luz do Saber Fundamental
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Figura 4 - Acesso ao Módulo Começar

Fonte: Luz do Saber Fundamental

Figura 5 - Módulo Ler 1º Ano e 2º ano

Fonte: Luz do Saber Fundamental

Figura 6 – Recurso Escrever

Fonte: Luz do Saber Fundamental
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Figura 7 – Recurso Biblioteca

Fonte: Luz do Saber Fundamental

Figura 13 – Feedback

Fonte: Luz do Saber Fundamental

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

1540

