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EDITORIAL

Prezados Leitores.
Neste número temos a felicidade de contar com artigos que contemplam temas
que, embora sejam relevantes para a discussão de uma efetiva utilização da Tecnologia
na Educação, são pouco explorados nas publicações brasileiras sobre o assunto. Nossa
linha editorial, vanguardista por convicção, prima por estabelecer vínculos pouco
comuns entre as áreas de educação e tecnologia, o que nos impele a trabalhar dentro de
uma visão onde o contraditório é privilegiado. Não tenho dúvida de que a nossa RTE
atingiu um patamar de excelência que a coloca em destaque no segmento de revistas
científicas na área de Tecnologia da Educação no Brasil.
Boa Leitura!
Ricardo Portella de Aguiar
Conselho Editorial

v

EDUCAÇÃO: CONSTRUÇÃO ENTRE OS GÊNEROS PARA
TRANSFORMAR
EDUCATION: GENDER CONSTRUCTION TO TRANSFORM
Fátima Alves

Resumo: Este artigo tem como objeto de estudo o gênero como construção social e
cultural que mostra a relação homem e mulher, referendados a várias categorias e ao sexo.
Também tem como objetivo problematizar as relações existentes entre estas categorias na
educação infantil como um modo de produção cultural. Esta relação estabelece uma
construção corporal de cada gênero e que se manifesta na cultura escolar como revitalização
do pensamento pedagógico e fortalece a concepção democrática para a construção de uma
escola que oferece e garante o compromisso com a cidadania, reforçando a construção de uma
educação básica que tenha princípios de inclusão, buscando a cooperação e a igualdade de
direitos e devem ser compreendidos a partir de sua intrínseca relação com as questões
relacionadas ao gênero, educação e construção.
Palavras-chaves: Gênero, Educação, Construção

Abstract: This article aims to study gender as social and cultural construction that
shows the relationship between man and woman, countersigned the various categories and
sex. It also aims to question the relationship between these categories in early childhood
education as a mode of cultural production. This relationship establishes a body building from
every genre and culture that manifests itself as a school revitalization of pedagogical thinking
and strengthens the democratic design for the construction of a school that offers guarantees
and a commitment to citizenship, reinforcing the construction of a basic education that has
principles of inclusion, cooperation and seeking equal rights and should be understood from
its intrinsic relationship to the issues related to gender, education and construction.
Keywords: Gender, Education, Construction
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INTRODUÇÃO

Gênero é um conceito relacional e uma estrutura de dominação simbólica: os gêneros
são um par de opostos que constituem uma relação e as relações de gênero são relações de
poder em que "o princípio masculino é tomado como medida de todas as coisas"
(BOURDIEU, 1999, p. 23).
Este artigo trata da relação de gênero, sexo, etnia, qualidade pedagógica, educação,
políticas públicas e transformação. Diversos estudos sobre as questões de gênero na educação,
compreendem como meninos e meninas constroem as relações de gênero, a escola que
constrói cultura e que é possível criar propostas político-pedagógicas são focos deste artigo. É
uma compreensão acerca das ações e reflexões de atores/as sociais imbuídos de sua prática
educativa. Com constante complexidade para uma totalidade social que é possibilitada pelo
ato trabalhista importante na apreensão e condição da aprendizagem.
A essência de tudo expressa a questão de que os homens são artífices de sua história e
que trabalha no sentido de produzir os sujeitos através do trabalho e da liberdade do gênero
humano sabendo que os únicos pressupostos da realidade social são os indivíduos reais, suas
ações e condições materiais de vida. Com esta ideologia torna a prática social dos homens
consciente e operativa e viabilizam a atividade vital básica das relações cotidianas entre
meninos e meninas como também a busca de leis e discussões e ações.
Essa práxis ideológica traz intrínseca a relação entre Educação e Gênero, importante
instrumento de referência para a construção de políticas públicas de educação, evidenciando o
modo como essas políticas tratam a inclusão da perspectiva de gênero nos níveis de ensino.
Existe uma abertura para o comprometimento da escola com a cidadania e com a inclusão e
quem dá essa abertura é a nova Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Brasil 1996).
Esses espaços são garantidos e reforçados pelas Diretrizes Curriculares do Ensino
Fundamental (Brasil, CNE 1998).
A escola tem que ser um espaço para conceituar, organizar e propor possíveis
caminhos de múltiplas relações para a contextualização da categoria gênero.
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DESENVOLVIMENTO

A educação deve ter como foco lidar com as diferenças sem ter a intenção de
transformá-las em desigualdades. Deve haver igualdade entre personagens para a construção
da democracia entre gênero. A diferença de gênero ainda é muito presente na educação de
uma forma geral. Na escola ainda há muito resíduo dos significados de desigualdade nas
práticas cotidianas.
Políticas educacionais não podem ficar alheias a trajetórias, a formação, a análise que
dizem respeito à identidade dos gêneros em cada enfoque para uma democratização do ensino
escolar. A potencialização da educação deve ser instrumento de democracia e dessa forma
contribuir para uma maior igualdade sem preconceitos e fazer do sujeito um ser sabedor e
comprometido com os direitos de cada um.
A atenção, a disposição e a determinação, são facilitadores para combater uma
educação sexista, acabando com os estereótipos que enclausuram em mundos divididos,
homens e mulheres. Devemos pensar na transformação e se a intenção é transformar, devemos
antes de tudo fazer uma reflexão de nossas práticas em relação ao gênero. As intenções não
devem acontecer por acaso. De certa forma sempre será um desafio da educação a construção
e transformação em nossa sociedade de uma educação não sexista.
As desigualdades perpassam pela construção das representações. Cada um de nós
possui uma visão própria. O que não devemos é ter uma visão turvada que na maioria das
vezes é construída através de um discurso já pré-determinado onde se define o papel do
homem e da mulher na sociedade. Essas desigualdades estão sendo debatidas de uma forma
geral, incisivamente, o que tem contribuido muito para as concepções de igualdade.
Na história os papéis sociais visam dividir homens e mulhesres. Cada um em sua base,
denominada como pública e privada. Homens para os espaços externos e as mulheres para os
espaços domésticos, permitindo e fundamentando as desigualdades. Essa divisão demonstra a
representação simbólica do masculino e do feminino. Historicamente o homem é constituído
como proprietário do espaço que ele é inserido, no espaço público e dessa forma exclui a
mulher tirando seus direitos e deveres como cidadã, já que ela passa a ser desqualificada de
várias formas.
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Em família, os pais educam as crianças de maneira diferente em relação a sexulaidade
de cada um. As responsabilidades e as tarefas do dia a dia se tornam diferenciadas quando a
obrigação passa a ser de um menino ou de uma menina e isso implica no modo como cada um
se desenvolve. Quando a família não faz essa discriminação de certo contribui para a
promoção de relações mais igualitárias em todas as esferas. Esta é uma questão relacionada à
cultura e as famílias e que está mudando.
No campo da educação a problemática de gênero não se reduz às questões de acesso
ao ensino e ao desempenho escolar, batalhas que já foram travadas e estão sendo superadas. A
questão mais séria é que a história da desigualdade entre os sexos, marcada pelos discursos
que foram considerados verdadeiros mediante relações de saber e poder, sempre foi aceita
sem indagações pela escola, lugar por excelência de marcação sexual. Por outro lado, é lá na
escola, que poderá ser construída a eqüidade de gênero e relações sociais mais igualitárias1.
Alguns artigos se manisfestam reconhecendo as questões de gênero e sexualidade e à
igualdade de oportunidades de gênero em análises educacionais com distintas perspectivas
teóricas e assumidas por educadores e demais estudiosos, formadores e profissionais.
Provocando e também transformando algumas práticas pedagógicas. As análises estabelecem
a importância da educação na eliminação das desigualdades e envolve expectativas recíprocas
e discute questões argumentando a política educacional e a prática pedagógica. A identidade
de gênero e a sexual é possível entender que estas são plurais e estão em constante
transformação.
Na produção e reprodução cultural e social a educação tem um papel fundamental e
começa na família que constitue as condições básicas de toda a vida social e produtiva. A
formação do homem. O envolvimento dos pais na educação escolar é necessário e desejável
apenas quando estes puderem se envolver com assuntos curriculares.
A educação se diferencia e se especializa em instituições de reprodução social
formalizando as interações especificando a contribuição educacional de todas as partes para o
sucesso escolar e dessa forma regulmentando as relações adquiridas na socialização familiar,
étnica e de classe, permitindo escolhas e passando a organizar o processo ensino-

1

COLLING, Ana Maria. Gênero e Cultura: Questões Contemporâneas. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2004
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aprendizagem e segundo Carvalho2, conseqüentemente, as políticas e práticas educativas
representam escolhas que podem reduzir ou aumentar a dependência dos estudantes em
relação a sua origem social, quebrando ou apertando a corrente da conversão automática das
diferenças materiais e culturais, familiares e de classe, em sucesso ou fracasso escolar.
Através da competitividade, os meninos costumam assumir, uma posição de
autoridade frente às meninas, e também entre eles, utilizando-se da linguagem. Faz-se
necessário construir na escola um projeto político e cultural fazendo seus personagens
refletirem sobre a diversidade de grupos, etnias e gêneros.
A Pedagogia, o conhecimento, a experiência, a construção de idéias e valores, a
produção cultural, as habilidades ou técnicas devem ser compreendidas a partir de uma
intrínseca relação com as questões estudadas e transmitidas aos sujeitos numa operação
meramente cognitiva que tenha como essência a linguagem, o discurso e a cultura.
Corporificando a essência humana a possibilidade de traduzir as narrativas tornando-se
legitimados a representação de si, dos outros e dos grupos sociais que muitas vezes são
excluídos de qualquer representação.
Como o mundo é marcado pela diversidade a visão de infância e o cuidado na
educação devem ser fatores observados com mais atenção para que as crianças tenham uma
visão de mundo e uma auto-imagem com mais precisão, tornando-se fundamental na
percepção das concepções de gênero, sexualidade, raça/etnia, pautadas muitas vezes pela
desigualdade. Devemos mostrar as crianças que as diferenças não devem ser transformadas
em desigualdades.
“a escola não opera no vazio; a cultura que ali se transmite não cai em mentes sem
outros significados prévios”. Sacristán (1995, p. 89)
Faz-se necessário a construção de um projeto político e cultural que reflita numa
complexa diversidade de grupos, etnias e gêneros e que discuta as relações de gênero na
cultura escolar para a exclusão de preconceitos e discriminações, como também para

2

CARVALHO, M. E. P. de. Family-school relations: a critique of parental involvement in
schooling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2000
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processos de afirmação de identidades, valores, vivências e cultura. Deve-se verificar as
dificuldades dos educadores no enfrentamento das questões de gênero.
Educação e Gênero uma exigência política e teórico metodológica reafirmando
enquanto categoria das relações sociais para melhor compreensão da totalidade social como
formas de combater as opressões. Educação e Gênero categorias inseparáveis, fenômeno das
sociedades divididas em classes pelo antagonismo Menino x Menina. Há uma abertura para o
comprometimento da escola com a cidadania e com a inclusão e é direcionada pela nova Lei
de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Brasil 1996) e são garantidos e reforçados pelas
Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental (Brasil, CNE 1998).
A produção e a reprodução da vida humana transformam a natureza e têm uma dupla
determinação nas relações sociais para dar continuidade ao desenvolvimento do ser orgânico
pela luta de sua existência. Ao atuar o sujeito é capaz de modificar o mundo e a si mesmo e
criar novas necessidades e possibilidades. Dessa forma o trabalho tem por objetivo o domínio
de habilidades como um modo de produção cultural e implica em considerar significados na
construção e na organização do conhecimento.
A consolidação do gênero nas políticas públicas de educação é uma tarefa do Estado e
que serve de apoio às discussões e ao desenvolvimento dos projetos educativos das escolas. O
elemento fundamental da cidadania para construir a democracia entre os gêneros é uma
educação para igualdade. A escola também deve ser um espaço de respeito aos direitos
humanos, tendo como um dos principais exemplos os próprios Parâmetros Curriculares
Nacionais, influenciados pelo modelo construtivista.
Pierre Bourdieu (1999) explica a (re)produção dos gêneros e a persistência das
relações de dominação de gênero a partir do conceito de habitus, sistema (socialmente
constituído) de disposições cognitivas e somáticas, modo de ser, estado habitual,
especialmente do corpo, sujeito à inércia (resistência física à modificação de seu estado de
movimento).
Interessada e curiosa com as diversas interpretações sobre o tema em conversas
constantes com inúmeros educadores e estudantes de algumas áreas, resolvi fazer uma
enquete para verificar a compreensão dessas pessoas sobre o tema proposto neste artigo
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(ESTE PARÁGRAFO GOSTARIA DE MODIFICAR CONTENDO A MESMA
INTERPRETAÇÃO)
Segundo Adriana Martins Reis - Formada em Comunicação Social/Jornalismo, pela
PUC-Rio; pós-graduada em E-Business pela Fundacao Getulio Vargas; e estudante da posgraduacao em Educacao e Desenvolvimento Infantil, na AVM Faculdade Integrada.
Meninos e meninas convivem com as diferenças de gênero desde os primeiros anos de
vida. Inicialmente, acreditam que as mesmas são causadas apenas pelas diferenças físicas;
meninos fazem xixi em pé, meninas precisam se sentar. Mas logo percebem que a sociedade
oferece papéis distintos para homens e mulheres, pois, no mundo dos adultos, as diferenças se
transformam em desigualdades. Se analisarmos o cotidiano de nossas crianças, dividido
basicamente entre a sua casa e a escola, veremos que é fácil perceber a supremacia feminina.
No ambiente doméstico, em geral, são cuidadas por uma mulher, seja ela sua mãe, sua avó, ou
babá. Na escola, principalmente, na Educação Infantil, raramente encontram professores do
sexo masculino. Crescem, assim, com a sensação de que cabe ao sexo feminino o cuidado e a
educação das criancas. É natural, portanto, que, ao se tornarem adultos, reproduzam este
modelo. Mas se meninos e meninas são educados principalmente por mulheres por que a
sociedade ainda privilegia valores e regras masculinas?Porque a mudança na Educação não
depende apenas das mulheres, mas de uma maior construção entre os gêneros. O resultado
seria uma Educação baseada no respeito às diferenças, não apenas no discurso, mas
principalmente na prática cotidiana das instituições. Formaríamos, então, crianças capazes de
enxergar as diferenças de forma positiva, como forças distintas que se completam para criar
algo novo, uma sociedade mais justa e solidária.
Segundo Daiane Elias dos Santos Rocha – Graduada em Pedagogia (Licenciatura e
Bacharelado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assessora técnica científica;
Professora – 1º ano Ensino Fundamental
Inicialmente entende-se gênero como algo que identifica o ser humano, homem e
mulher, através de seu sexo. Os grupos sociais atribuíram funções essas imagens. O gênero
masculino passou a ter como responsabilidade prover a família, manter o poder, enquanto o
gênero feminino passou a ser responsável pelo cuido do lar, da família, como um ser frágil e
dependente.
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A maioria das áreas profissionais era composta pela figura masculina. Com a
transformação contínua e acelerada da sociedade, a mulher ganha espaço em um dos
ambientes que, segundo a sociedade, se assemelha ao lar e requer cuidados: a escola.
A mulher passa a ser vista como a pessoa mais indicada para cuidar da criança,
principalmente da primeira infância. A atuação da professora nojardim de infância não
precisava de muitos conhecimentos pois, acreditava-se que a mulher tinha o dom inato do
cuidado, assim, essa profissão não se constituiu em um lugar, um campo de conhecimento
científico de valor.
Ainda hoje existem reflexos perceptíveis na educação. O maior número no quadro
docente das escolas corresponde às mulheres e esse número destaca-se mais ainda se
comparado entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A figura feminina atualmente tem
novas características, porém, mesmo com o passar dos séculos sua imagem não deixa de
atrelar-se a um ser dependente e a um lugar secundário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há interesse pela discussão sobre a categoria gênero e esse interesse tem sido
crescente. A idéia é promover não só a difusão dos conhecimentos científicos, mas também o
exercício da cidadania e do respeito aos direitos humanos, bem como o desenvolvimento de
políticas de inclusão. Diante do artigo apresentado chegou-se a uma conclusão de que a
educação e o currículo devem ser compreendidos nas relações culturais, históricas e políticas
para que haja uma boa relação entre esses dois aspectos e assim trabalhar e produzir os
sujeitos.
Gênero se baseia na distinção e é definido como a construção social, histórica e
cultural das diferenças. Conhecer, tratar e definir gênero tem possibilitado uma ampla crítica
cultural.
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Só conseguiremos transformar e extinguir a idéia de gênero em função da ordem e de
hábito entendendo que ele deve ser uma concepção integradora do pensar, sentir e agir no
processo ensino-aprendizagem.
Os mecanismos ideológicos e sociais produzem valores e idéias para justificar e
reproduzir as desigualdades políticas e sociais.
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O PROCESSO EDUCACIONAL DE MORIN E UMA NOVA ÉTICA:
IMPLICAÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE
João Pedro Garcia Araújo
Tania Maria Marinho Sampaio

Resumo: Há na contemporaneidade uma crise generalizada que atinge diversos
aspectos da existência humana. O enfrentamento dessa crise passa por uma ampla reforma,
que inclui, entre outros campos do saber, a educação e a ética. Edgar Morin apresenta
propostas para reformar a educação e a ética, adequando-as às questões contemporâneas. Com
base na obra de Morin, discute-se a relação entre os sete saberes para a educação do futuro e a
ética e as implicações dessa relação para uma nova conduta do homem frente ao mundo,
através do exemplo do meio ambiente. Conclui-se que a proposta de Morin defende o
embasamento da educação em fundamentos éticos, trazendo melhorias às relações dos
homens entre si e deles com o mundo. Entre essas melhorias estão a maior responsabilidade
com o meio ambiente e a maior capacidade de acompanhar as mudanças contínuas do mundo.
Palavras-chave: Contemporaneidade, Edgar Morin, Educação, Ética, Meio Ambiente.

Abstract: There is a generalized crisis in contemporaneity that affects several features
of human existence. A vast reform, including educational and ethical fields, is needed to
struggle this crisis. Edgar Morin presents proposals to reform education and ethics, fitting
them to contemporary questions. Based on Morin’s work, the relationship between seven
complex lessons in education and ethics and its implications for human actions in the world
are discussed by the example of the environment. We concluded that Morin’s proposals stand
up for an ethical grounded education, which improves the relationships among men and
between men and the world. Among these improvements are more responsibility with the
environment and larger capability to track the world continuous changes.
Keywords: Contemporaneity, Edgar Morin, Education, Environment, Ethics.
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"A festa não tem outro paradoxo aparente: repetir um "irrecomeçável". Não
acrescentar uma segunda e uma terceira vez à primeira, mas elevar a primeira à enésima
potência...”.
Gilles Deleuze
“Devemos decidir a paz entre nós para salvaguardar o mundo e a paz com o mundo,
para nos salvaguardar”.
Michel Serres
INTRODUÇÃO

Edgar Morin é um pensador contemporâneo que tem dedicado sua carreira à busca da
integração. Para ele, a compreensão do mundo somente é possível através do pensamento
complexo; a complexidade é um grande emaranhado que é tecido junto, englobando os
acontecimentos, as ações, as interações, as determinações e os acasos que constituem a
realidade que experimentamos (MORIN, 2011a). Nesse sentido, o pensamento moriniano
contrapõe-se ao paradigma ainda hegemônico da modernidade, baseado no método científico,
que busca compreender a realidade através da fragmentação e da compartimentalização. A
vasta obra de Morin apresenta e discute outra visão de mundo, que questiona profundamente
essa visão hegemônica, e propõe uma série de reformas nos mais diversos campos do saber
humano.
Educação e ética constituem dois desses campos e são amplamente exploradas por

Morin (e.g. MORIN, 2000; MORIN, 2002; MORIN, 2005; MORIN, 2010a; PENA-VEGA et
al. 2001). Ao constatar que a educação atual não prepara adequadamente os homens para
enfrentar os problemas contemporâneos, o autor propõe uma reforma, na qual pensamento e
ensino são reformados simultaneamente, pois são elementos interdependentes; ou seja, não há
como mudar um sem mudar o outro (MORIN, 2010a). Para nortear a reforma, Morin afirma
que “há sete saberes ‘fundamentais’ que a educação do futuro deveria tratar em toda
sociedade e em toda cultura, sem exclusividade nem rejeição, segundo modelos e regras
próprias a cada sociedade e a cada cultura” (MORIN, 2000, p. 13). São eles: (1) as cegueiras do
conhecimento – o erro e a ilusão; (2) os princípios do conhecimento pertinente; (3) ensinar a condição
humana; (4) ensinar a identidade terrena; (5) enfrentar as incertezas; (6) ensinar a compreensão; e (7) a
ética do gênero humano (MORIN, op. cit.).
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Analisando-se esses sete saberes, especialmente o terceiro, o quarto, o sexto e o
sétimo, fica evidente a preocupação de Morin com a interface entre ética e educação. Além da
reforma educacional, o autor aponta também a necessidade de “adaptar o século à ética,
adaptar a ética ao século” (MORIN, 2005, p. 29), a qual pode ser entendida como uma
reforma ética. Nota-se, portanto, a interdependência existente entre ambas as reformas. No
caso específico da ética, busca-se o desenvolvimento da ética complexa, composta pela autoética, que atua em nível individual, pela sócio-ética, que atua em nível comunitário, e pela
antropoética, que atua no nível da espécie humana (MORIN, op. cit.). A ética complexa deve
pautar as relações dos homens entre si e deles com o mundo.
Ao longo das discussões sobre educação e sobre ética, Morin trabalha bastante a noção
de sujeito, destacando a autonomia dependente que existe entre o sujeito e o meio ambiente,
que, nesse contexto, engloba elementos biológicos, culturais e sociais (MORIN, 2010a).
Embora os primeiros elementos sejam os menos explorados na obra moriniana, sua
importância fica evidente em passagens como:
A ecologia [...] reabilita a noção de Natureza e, nela, enraíza o próprio homem. A
natureza já não é desordem, passividade, meio amorfo: é, sim, uma totalidade
complexa. O homem não é uma entidade estanque em relação a essa totalidade
complexa: é um sistema aberto, em relação de autonomia/dependência organizadora
no seio de um ecossistema (MORIN, 1984, p. 32).

Ou ainda:
Desde os anos 70, descobrimos que os dejetos, as emanações, as exalações de nosso
desenvolvimento técnico-industrial urbano degradam a biosfera e ameaçam
envenenar irremediavelmente o meio ambiente ao qual pertencemos: a dominação
desenfreada da natureza pela técnica conduz a humanidade ao suicídio (MORIN,
2000, p. 71).

A crise generalizada (crise de civilização, de cultura, de valores, da família, do Estado,
da vida urbana, da vida rural, dos fundamentos da ética, do conhecimento filosófico e
científico etc.) em que vivemos já não é mais um acidente, mas o próprio modo de ser das
sociedades ocidentais (MORIN, 2005; 2010b). Essa crise é um reflexo da busca obsessiva
dessas sociedades pelo desenvolvimento, que, ao priorizar uma base técnico-econômica,
trouxe progressos científicos, técnicos, médicos e sociais, mas, em contrapartida, trouxe
também destruições na biosfera, destruições culturais, novas desigualdades e novas formas de
servidão (MORIN, 2011b). A crise afeta, portanto, a educação, a ética e o meio ambiente.

Página | 18

Neste trabalho, discutiremos como as reformas educacional e ética propostas por
Morin podem conduzir a uma outra relação do sujeito com o mundo e como essa outra relação
pode ajudar no enfrentamento da crise contemporânea, usando o meio ambiente como
exemplo.

A RELAÇÃO ENTRE OS SETE SABERES E A ÉTICA

Na medida em que a ética (do grego ethos) é uma conduta, um comportamento, ela
está intimamente relacionada com a educação, que é, em última instância, um processo que
aponta direções para o comportamento humano. Conforme foi mencionado anteriormente, no
caso dos sete saberes necessários à educação do futuro propostos por Morin, essa relação é
ainda mais evidente, especialmente em quatro deles (ensinar a condição humana, ensinar a
identidade terrena, ensinar a compreensão e a ética do gênero humano). Assim, faz-se
necessário tratar cada um desses quatro saberes de maneira detalhada.
Ensinar a condição humana é, primeiramente, situar o humano no universo e
questionar nossa posição no mundo; é perceber nosso duplo enraizamento no cosmos físico e
na esfera da vida, que nos coloca, simultaneamente, dentro e fora da natureza (MORIN,
2000).
Somos originários do cosmos da natureza, da vida, mas devido à própria
humanidade, à nossa cultura, à nossa mente, à nossa consciência, tornamo-nos
estranhos a este cosmos, que nos parece secretamente íntimo. Nosso pensamento e
nossa consciência fazem-nos conhecer o mundo físico e distanciam-nos dele. O
próprio fato de considerar racional e cientificamente o universo separa-nos dele.
Desenvolvemo-nos além do mundo físico e vivo. É neste “além” que tem lugar a
plenitude da humanidade (MORIN, op. cit., p. 51).

Há no ser humano uma unidualidade, que consiste em ser plenamente biológico e
plenamente cultural. Por sua vez, cada um destes componentes abriga em si a unidade e a
diversidade que permitem caracterizar o humano. Surge assim o Homo complexus, que é ao
mesmo tempo sapiens/demens, faber/ludens, empiricus/imaginarius, economicus/consumans,
prosaicus/poeticus e representa o conjunto das autonomias individuais, das participações
comunitárias e do sentimento de pertença à espécie humana (MORIN, 2000).
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É apenas através da integração dos conhecimentos sobre o homem produzidos pelas
diversas ciências que a educação para o futuro pode apresentar o Homo complexus. Conhecer
e compreender essa condição é fundamental para mudar a conduta dos homens entre si e deles
em relação ao mundo.
Com a conquista do novo mundo pelos europeus a partir do século XV iniciou-se a era
planetária: o mundo vem se tornando cada vez mais um todo, no qual é crescente a integração
das diferentes partes (MORIN, 2000). Contudo, essa integração não se fez de forma pacífica
ou consensual. Foi cercada de violência, escravidão, exploração e destruição de diversos
povos, nações e ecossistemas, gerando atritos entre e dentro de muitos países, o que culminou
em duas guerras mundiais e em várias guerras civis ao longo do século XX, provocando ainda
crises econômicas mundiais nos séculos XX e XXI. Nesse contexto, a união planetária se faz
necessária; é preciso que assumamos o planeta como uma comunidade de destino comum, a
Terra-pátria, assumindo, consequentemente, a cidadania terrestre. É a conscientização de que
nossa vida está ligada à vida do planeta (MORIN; KERN, 2001). Esse é o objetivo do ensino
da identidade terrena.
É necessário aprender a “estar aqui” no planeta. Aprender a estar aqui significa:
aprender a viver, a dividir, a comunicar, a comungar; é o que se aprende somente
nas – e por meio de – culturas singulares. Precisamos doravante aprender a ser,
viver, dividir e comunicar como humanos do planeta Terra, não mais somente
pertencer a uma cultura, mas também ser terrenos. Devemo-nos dedicar não só a
dominar, mas a condicionar, melhorar, compreender (MORIN, 2000, p. 76).

Em última instância, “a consciência de nossa humanidade nesta era planetária deveria
conduzir-nos à solidariedade e comiseração recíprocas, de indivíduo para indivíduo, de todos
para todos” (MORIN, op. cit., p. 78). Essa conscientização é uma garantia da sobrevivência
de nossa espécie, pois, além de aprimorar as relações humanas, abre a perspectiva de um
comportamento mais salutar do homem em relação à natureza, sendo um importante elemento
na luta contra a morte ecológica do planeta. Assim, ensinar a identidade terrena é fundamental
para o desenvolvimento da ética planetária, que é a ética de pertencimento a uma mesma
Terra-pátria (MORIN, 2005).
Para Morin (2000), a era planetária testemunhou um aumento sem precedentes na
comunicação e na integração entre a humanidade, mas também testemunhou o crescimento
sem precedentes da incompreensão, que se dá, principalmente, nos aspectos intersubjetivos,
isto é, aqueles que vão além da explicação objetiva, inteligível dos fatos e fenômenos. Ensinar
Página | 20

a compreensão humana é a missão espiritual da educação, é o desafio a ser enfrentado pela
educação do futuro. A passagem abaixo ilustra o que é essa compreensão de que trata o autor:
[...] se vejo uma criança chorando, vou compreendê-la, não por medir o grau de
salinidade de suas lágrimas, mas por buscar em mim minhas aflições infantis,
identificando-a comigo e identificando-me com ela. O outro não é apenas percebido
objetivamente, é percebido como outro sujeito com o qual nos identificamos e que
identificamos conosco, o ego alter que se torna alter ego. Compreender inclui,
necessariamente, um processo de empatia, de identificação e de projeção (MORIN,
op. cit., p. 95).

O ensino da compreensão humana deve começar pela autoanálise e pela autocrítica,
pois para compreender o outro é necessário compreender primeiro a si mesmo, e é um
processo ininterrupto de aprendizagem e reaprendizagem (MORIN, 2000; 2005). Essa
necessidade de compreender primeiro a si mesmo remonta à Antiguidade Clássica, através da
ideia do cuidado de si, que não se opõe ao cuidado dos outros, pelo contrário: o cuidar de si
inclui o cuidar dos outros, da casa, da cidade, pois essa é a boa conduta do homem livre, é a
justa maneira de governar (REVEL, 2005). Assim, ao cuidar de si o indivíduo cuida,
simultaneamente, da sociedade e da espécie.
A compreensão é a mediadora da relação entre os sujeitos. Ela está intimamente
relacionada ao comportamento humano, constituindo uma ética própria, a ética da
compreensão, que se propõe a compreender de modo desinteressado, a compreender a
incompreensão e a não desculpar nem acusar, mas compreender antes de condenar. É a busca
pela verdadeira tolerância, que suporta a expressão de idéias contrárias as que se tem e que
demonstra vontade de assumir o sofrimento inerente a isso (MORIN, 2000).
É através da ética da compreensão que a ética planetária tenciona alcançar a
mundialização da compreensão, que, de acordo com Morin (op. cit.), é uma necessidade da
humanidade.
A compreensão é ao mesmo tempo meio e fim da comunicação humana. O planeta
necessita, em todos os sentidos, de compreensões mútuas. Dada a importância da educação
para a compreensão, em todos os níveis educativos e em todas as idades, o desenvolvimento
da compreensão necessita da reforma planetária das mentalidades; esta deve ser a tarefa da
educação do futuro (MORIN, op. cit., p. 104). Sem essa reforma haverá espaço para o
desenvolvimento da incompreensão, que além de dificultar as relações entre os sujeitos pode
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conduzir ao colapso planetário, devido ao grande poder de destruição que o homem adquiriu
ao longo da história.
O forte viés ético contido nos saberes para a educação do futuro apresentados até
agora atinge seu ápice no saber a ética do gênero humano, ou antropoética, que prega a
valorização da cadeia indivíduo/sociedade/espécie (MORIN, op. cit.). Essa ética tem
fundamentalmente dois objetivos: manter/desenvolver a democracia, o que ocorre por meio da
relação indivíduo/sociedade, e ensinar a cidadania terrestre, tendo a humanidade como destino
planetário, o que ocorre por meio da relação indivíduo/espécie. Portanto, a antropoética
demanda uma consciência individual além da individualidade e instrui os homens a assumir a
missão do milênio:


Trabalhar para a humanização da humanidade;



Efetuar a dupla pilotagem do planeta: obedecer à vida, guiar a vida;



Alcançar a unidade planetária na diversidade;



Respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a si
mesmo;



Desenvolver a ética da solidariedade;



Desenvolver a ética da compreensão;



Ensinar a ética do gênero humano (MORIN, op. cit. p. 106).

A necessidade de obedecer e guiar a vida evidencia a importância do comportamento
do homem em relação ao meio ambiente. Considerando o vasto poder de vida e de morte
conferido ao homem pela ciência e pela técnica, é um dever ético zelar pelos demais seres
vivos e pelo ambiente, do qual todos nós fazemos parte. O respeito e a solidariedade devem
extrapolar a esfera humana e devem ser aplicados à vida em geral. Assim, mais que uma ética
do humano, a antropoética é uma ética da vida, que encerra em si mesma ensinamentos que
podem conduzir a um futuro melhor.
Assim, a antropoética também pode ser pensada como o processo de (re)criação (do
grego poïesis) contínua do homem (do grego anthopos), através do qual a replicação
diferenciada dos indivíduos e das sociedades aponta caminhos para a evolução do pensamento
e dos valores da espécie. É por meio do processo educacional que a antropoética se realiza.
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O EXEMPLO DO MEIO AMBIENTE

As transformações éticas fomentadas pelos sete saberes têm um impacto positivo
sobre a relação do homem com o meio ambiente. Contudo, nesse caso específico ainda há
outros benefícios trazidos por esses saberes, pois as cegueiras do conhecimento, os princípios
do conhecimento pertinente e enfrentar as incertezas contêm ensinamentos que podem ser
muito úteis no trato das questões ambientais, que são, fundamentalmente, questões
complexas. Sobre o primeiro desses saberes, Morin (2000, p. 30) afirma que
O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de maneira segura em nossas
teorias e ideias, e estas não têm estrutura para acolher o novo. Entretanto, o novo
brota sem parar. Não podemos jamais prever como se apresentará, mas deve-se
esperar sua chegada, ou seja, esperar o inesperado. E quando o inesperado se
manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias, em vez de deixar o
fato novo entrar à força na teoria incapaz de recebê-lo.

Já o conhecimento pertinente (MORIN, op. cit.) é aquele que reconhece o caráter
multidimensional de unidades complexas e que permite o estudo destas sem que haja
isolamento das partes em relação ao todo. Ora, uma vez que o meio ambiente é biológico,
geográfico, físico-químico e social e que o resultado da interação desses aspectos é mais e
menos que o conjunto por eles formado (isto é, dessa interação determinadas propriedades
emergem e outras são inibidas), o meio ambiente só pode ser compreendido se forem
respeitados os princípios do conhecimento pertinente, que é capaz de enfrentar a
complexidade.
As incertezas confrontam o homem constantemente e dificultam a leitura da realidade,
pois a realidade de cada indivíduo é dada por uma ideia, que apenas traduz, correta ou
incorretamente, a realidade (MORIN, 2000). Assim, “importa ser realista no sentido
complexo: compreender a incerteza do real, saber que há algo possível ainda invisível no real”
(MORIN, op. cit., p. 85), pois há realismos incertos e irrealismos realistas. Enfrentar as
incertezas é aprender a “esperar pelo inesperado e a trabalhar pelo improvável” (MORIN, op.
cit., p. 92).
Exemplos que demonstram como os três saberes citados acima se aplicam ao trato das
questões ambientais podem ser observados na climatologia, especialidade das geociências
dedicada ao estudo do clima, que é um dos constituintes do meio ambiente. Flannery (2007)
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menciona que o aquecimento global altera o clima repentinamente, de modo que os padrões
climáticos saltam de um estado estável para outro; durante um período nada acontece, até que
se alcança um limite; há então uma mudança súbita e as condições climáticas se alteram
rapidamente (cabe notar que a abrangência dessas mudanças pode ser global e que há muitos
círculos de retroalimentação positiva e negativa entre elas). Essa situação é tão peculiar que os
saltos entre os estados são chamados de “portas mágicas” por alguns climatologistas
(FLANNERY, op. cit.).
Flannery (op.cit.) ainda destaca que cerca de três décadas de estudos e avanços
tecnológicos não foram suficientes para reduzir a incerteza que envolve os modelos de
aumento da temperatura média do planeta em função do aumento da concentração de dióxido
de carbono na atmosfera, o que gera previsões de cenários consideravelmente díspares, que
demandam ações igualmente distintas. As cegueiras do conhecimento, o conhecimento
pertinente e o enfrentamento das incertezas têm, portanto, muito a contribuir na climatologia,
embora Morin (2002) lembre que há casos em que, apesar de todos os esforços da ciência, não
é possível eliminar a incerteza.

A NOVA CONDUTA DO SUJEITO FRENTE AO MUNDO

Educação e ética são elementos determinantes na relação do sujeito com o mundo.
Mas qual é a concepção do sujeito à luz das reformas de Morin? Compreender a constituição
desse sujeito é fundamental para entender o alcance das reformas moranianas e, sobretudo,
para entender as interações e relações (existentes e possíveis) entre homem e mundo. O
principal aspecto da concepção desse sujeito, já mencionado na antropoética, se faz na cadeia
indivíduo/sociedade/espécie. A novidade aqui é considerar a espécie como componente do
sujeito, o que propicia cada vez mais o reencontro do homem com a natureza, situando-o no
mesmo nível hierárquico do restante da vida. Uma vez que indivíduo e espécie são
indissociáveis, o sujeito está constantemente situando, delimitando, definindo e identificando
a relação da sua espécie no mundo e com o mundo. Essa postura do sujeito associa-se à
pluralidade de potencialidades do indivíduo, permitindo que o pensamento e o
comportamento humanos evoluam e se modifiquem juntamente com as mudanças ocorridas
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no mundo. É o homem recriando-se continuamente para acompanhar um mundo em constante
mudança.
A proposta de Morin é, em última instância, o embasamento da educação em
fundamentos éticos (os sete saberes). Essa proposta estimula o desenvolvimento da
antropoética, que traz melhorias às relações dos homens entre si e deles com o mundo. No
mundo, os homens estão imersos no e fazem parte do meio ambiente, que apresenta um estado
permanente de mudança contínua. Mais que fazer parte, na atualidade, devido ao grande
poder de destruição alcançado por nossa espécie, os homens tornaram-se responsáveis pelo
meio ambiente. A obra de Morin pode dar uma contribuição significativa para os homens
acompanharem essa mudança contínua e exercerem essa responsabilidade da melhor maneira
possível.
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DIA-FERRAMENTA DE TESTE ADAPTATIVO INFORMATIZADO
Renata Cardoso Pires de Abreu, Mestranda, IME-UERJ
Patrícia Nunes da Silva, Doutorado, IME-UERJ

Resumo: Apresentamos resultados parciais de nossa pesquisa para concepção,
execução e avaliação de uma ferramenta adaptativa informatizada, denominadaDIA, que
permitatanto avaliar como fornecer feedback a estudantes sob uma perspectiva de avaliação
formativa. Na primeira etapa, usamos a Teoria do Conhecimento [8],os PCN: Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias – Ensino Médio [3] e as Matrizes Curriculares de
Referência para o SAEB,Sistema de Avaliação Educacional Brasileira [4], para construir uma
escala em que os objetivos estão ordenados em ordem crescente de acordo com o
desenvolvimento vertical da construção do conhecimento em matemática. Também estamos
interessados em determinar um perfil de um Banco de Itens que seja capaz de forma
significativa de dialogar com nossa escala através de Teoria de Resposta ao Item (TRI). A
escalae o banco de itens a ela associado devem viabilizar um feedback construtivo que ajude
os alunos a desenvolverem competências metacognitivas.
Palavras-chave: avaliação formativa; TAI (teste adaptativo informatizado); TRI
(teoria da resposta ao item).

Abstract: In this study we present partial results of our research to design, implement and
evaluate an adaptive computerized tool called DIA, that allows both evaluating and providing
feedback to students under a perspective of formative evaluation. In the first step, we use the theory of
knowledge [8], PCNs: Natural Sciences, Mathematics and its technologies – high school [3] and
curricular reference for matrices SAEB, Brazilian Educational Evaluation System [4], to construct a
scale on which the goals are sorted in ascending order according to the vertical development of
construction of knowledge in mathematics. We are also interested in determining a profile from a
database of items that can significantly contribute to dialogue with our scale using Item response
theory (IRT). The scale and the associated items should make a constructive feedback that helps
students to develop skills, the Metacognitive abilities.
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INTRODUÇÃO

Se há um ponto de consenso na avaliação escolar é o entendimento da avaliação
comoparte essencial e inseparável da prática educacional. Na verdade, sabemos que a
avaliação integra o processo de aprendizagem em qualquer área do conhecimento. As
avaliações predominantes no sistema de ensino são somativas e utilizam medidas de
conhecimento baseadas em médias, que destacam apenas os alunos que estão bem acima ou
bem abaixo da média.
Ao concentrar-se apenas na verificação de aquisições esperadas, avaliação somativa
ignora a individualidade e dificulta a identificação dos pontos fracos específicos de cada
aluno. Ela não avalia o que cada aluno aprendeu ou não. Nesse sentido, ela não auxilia no
redirecionamento do processo de ensino e aprendizagem e não garante a aprendizagem de
conteúdos fundamentais, segundo Villas Boas [22]. A avaliação somativa não captura a
dimensão dinâmica do processo de aprendizagem. Ela não possibilita a indicação dos
objetivos não cumpridos pelo aluno e suas lacunas de aprendizagem. Este processo não
permite que o aluno compreenda a sua responsabilidade no processo de aprendizagem. Além
disso, o professor não consegue recolher elementos para redirecionar sua prática, a fim de
promover a aprendizagem.

AVALIAÇÃO FORMATIVA

Hadji [11] e Perrenoud [17] apontam os desafios impostos pela avaliação formativa e
apresentam recomendações para melhorar este tipo de avaliação. Para Hadji [11], a avaliação
formativa assume um papel central nas ações de aprendizagem. Ele explica que sua principal
função é contribuir para a regulação adequada de tais atividades. Sua tarefa é fornecer
informações úteis para a regulação do processo ensino-aprendizagem. A avaliação formativa
permite a orientação e a otimização da aprendizagem em andamento. Perrenoud [17] afirma
que a avaliação formativa ajuda os alunos a aprender e desenvolver-se, assim, contribui para a
regulação da aprendizagem.
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As informações fornecidas pela avaliação formativa permitem ao professor refletir
sobre os reais efeitos de suas ações e, consequentemente, ele pode regular sua prática
pedagógica. A avaliação formativa dá ao estudante a oportunidade de se tornar consciente de
suas próprias dificuldades e, possivelmente, reconhecer e corrigir seus próprios erros. O
feedback da avaliação formativa permite que o aluno assuma um papel regulador de seu
processo de aprendizagem, conferindo assim a ele a habilidade de aprender. Ele tem a
oportunidade de tornar-se consciente de suas dificuldades e, possivelmente reconhecer e
corrigir os seus próprios erros. De acordo com Gipps [10], ela redefine as relações de poder
na avaliação, envolvendo o aluno como um parceiro que assume responsabilidade por seu
desempenho e que monitora sua própria aprendizagem.
O conhecimento sobre o próprio conhecimento é um aspecto da metacognição. Para
Brown [5],apud Ribeiro [19], o reconhecimento da dificuldade em compreender uma tarefa ou
a consciência de que algo não foi compreendido é uma habilidade que parece distinguir os
alunos mais dos menos capazes. A autorregulação, a capacidade de analisar e controlar a
execução de uma tarefa e fazer as correções necessárias é outro aspecto importante da
metacognição no campo da educação. Em um sentido mais restrito, a autorregulação permite
ao aluno gerir seus próprios projetos, ações e estratégias ao serconfrontado com problemas e
obstáculos. De acordo com Perrenoud [17], uma avaliação é mais formativa quando dá menos
importância à classificação e muito mais à regulação da aprendizagem.
Os méritos da avaliação formativa impõem seus maiores desafios. Como distinguir e
diagnosticar? Como podemos acompanhar o processo de aprendizagem? Como associar uma
metodologia capaz de acessar as competências e habilidades do aluno a uma escala que
claramente defina e hierarquize os descritores associados ao conteúdo e permita o feedback
para cada aluno?

TESTES ADAPTATIVOS INFORMATIZADOS

Como as medidas de conhecimento obtidas a partir das médias envolvem vários
conceitos, torna-se praticamente impossível identificar as lacunas que impedem a verdadeira
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aprendizagem. É necessário o uso de ferramentas que possam fornecer informações mais
detalhadas sobre o nível de conhecimento de um estudante.
A ideia subjacente de um teste adaptativo informatizado (TAI) é oferecer a cada aluno
um conjunto de questões que é apropriado para seu nível de habilidade. Para este fim, as
questões são dinamicamente selecionadas para cada aluno, tendo em conta o seu desempenho
individual durante o teste. Geralmente, o item inicial é uma pergunta aleatória de dificuldade
média. Se for respondida corretamente, a estimativa da capacidade do aluno aumenta. Uma
vez que a estimativa de habilidade aumentou, presume-se que eletambém será capaz de
responder a uma pergunta mais difícil. Assim, segue-se uma questão mais desafiadora
apropriada para esta nova estimativa mais elevada. Por outro lado, se a resposta fornecida está
incorreta, a estimativa da sua capacidade é reduzida e uma pergunta mais fácil que é adequada
para esta nova estimativa mais baixa é apresentada em seguida [15].
Lilleyet al. [15] observam que
um dos princípios dos TAI é que a administração de perguntas fáceis para um aluno
de habilidade alta não é eficiente, na medida em que uma resposta correta fornece
informações de baixo valor sobre a sua habilidade. Da mesma forma, uma resposta
incorreta de um aluno menos proficiente a uma pergunta difícil acrescenta pouca
informação sobre a habilidade deste indivíduo em relação ao assunto que está sendo
testado. Ao selecionar e propor perguntas que correspondem ao nível de habilidade
estimado do aluno, questões que proporcionam pouca informação podem ser
evitadas. Ao fazer isso, o tamanho do teste pode ser reduzido em até 50% sem perda
de validade e confiabilidade do teste.

Heller et al. [12] afirmam que, para permitir um processo de aprendizagem
personalizado, deve-se atender às necessidades e interesses individuais. Além disso, é
necessário garantir que cada aluno realize plenamente seu potencial. Eles apontam a
capacidade individual e outras características ou preferências como o ponto de partida no
processo usual. Eles também enfatizam o papel de teorias como a TRI3 para o
desenvolvimento de uma aprendizagem personalizada.
Há cinco ingredientes básicos para a construção de um TAI:
a) um banco de itens);

3

De acordo com Costa [7], a TRI é uma família de modelos probabilísticos que capturam características
dos indivíduos que não podem ser diretamente observadas (variáveis latentes)mas podem ser deduzidas a partir
das respostas aos itens do teste.
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b) os critérios de seleção dos itens;
c) as estimativas de competências/habilidades;
d) a escala subjacente que permitirá a interpretação dos resultados, e
e) critérios de parada.
Costa [7] afirma que um TAI exige que o banco de itens seja composto por itens com
boas características pedagógicas e psicométricas. Para a avaliação psicométrica dos itens,
encontra-se forte apoio estatístico na TRI, que fornece uma análise quantitativa das
características de determinado item, tais como dificuldade e discriminação. Quando
combinada com a TRI, a seleção de itens é projetada para permitir que o teste se ajuste aos
níveis de habilidade dos alunos. Assim, cada estudante que participa da avaliação pode ter um
teste diferente, dependendo de sua competência. Normalmente, quando se usa TRI, o item
selecionado é aquele que fornece mais informação, dada a capacidade do indivíduo.
Para desfrutar das vantagens oferecidas pela TRI, o conjunto de itens a partir do qual
os itens do teste são selecionados deve conter itens de alta qualidade para diferentes níveis de
proficiência. Este recurso é muito diferente dos testes convencionais, que são construídos por
itens que melhor discriminam sujeitos com habilidades média. Além de conter um amplo
espectro de itens de alta qualidade, o conjunto de itens TAI deve atender aos pressupostos
psicométricos subjacentes ao modelo e às exigências do processo decalibração e do método de
seleção. Assim, o esforço para preparar os itens em um TAI é maior do que para gerar um
bom teste convencional (Flaugher [9]).
Lilley [14] assinala que a
validade de conteúdo se preocupa em determinar em que medida o conteúdo de um
teste representa de forma satisfatória o domínio de conhecimento (ou programa) que
está sendo avaliado. Uma forma de avaliar se a validade de conteúdo de um teste
está adequada para a sua finalidade é a análise, por especialistas da área, da relação
entre o conteúdo do teste e os resultados pretendidos de aprendizagem.

Ele afirma que a validade com base no conteúdo de teste é uma técnica bem
estabelecida,mas que a sua verificação no contexto do TAI é uma tarefa difícil, em função do
número recomendado de perguntas exigido para o banco de itens (geralmente, pelo menos
quatro vezes o número de perguntas a serem administrados em uma sessão de teste). De mais
a mais, as perguntas devem estar uniformemente distribuídas nos diferentes níveis de
habilidade. Para Ward citado por Lilley [14]), há fatores que geralmente dizem respeito à
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validade das provas objetivas; tais como boacobertura do currículo e perguntasprecisas
podem ser utilizados para garantir que a avaliação realizada através TAI tenha validade de
conteúdo.

A FERRAMENTA DIA

Neste trabalho estão sendo feitos estudos dirigido à investigação da avaliação
formativa e seus desafios usando principalmente os pesquisadores Hadji [11] e Perrenoud
[17]. Propomos o desenvolvimento de uma ferramenta que dê suporte a uma avaliação
formativa, forneça informações (feedback), e dê aos professores a oportunidade de rever suas
ações pedagógicas, e que também permita aos alunos acompanhar o andamento de sua
aprendizagem e de seu desempenho, e entender as dificuldades e lacunas em seus processos
individuais de aprendizagem.
A fim de atender às exigências sobre a escala em um TAI, o desenvolvimento de nossa
escala passou por diferentes fases. Primeiro, selecionamos as competências a serem analisadas
na área de geometria. Em segundo lugar, buscamos na literatura estudos de competências e
habilidades no currículo escolar brasileiro do Ensino Médio. Em fases posteriores, observouseaspectos da progressão da habilidade matemática na área escolhida na matriz de referência
de descritores do Sistema de Avaliação Educacional Brasileira [4]. A escala desenvolvida
abrangeu dois temas da matriz de referência do SAEB: Espaço e Forma e Grandezas e
Medidas. Barr [2] assinala que a descrição do currículo de habilidades e competências e
seleção de perguntas com base na capacidade e/ou dificuldade de cada aluno permite exporlhe a situações ao mesmo tempo desafiadoras e instrutivas. Isso faz com que o calendário de
avaliação também seja um personagem do processo de aprendizagem.
Embora existam numerosos modelos matemáticos que relacionem a probabilidade de
acerto de um item e a proficiência medida pela ferramenta de avaliação, vamos nos concentrar
no modelo logístico unidimensional com três parâmetros (ML3P) para dados dicotômicos
proposto pela TRI. Como a ferramenta DIA é dirigida ao professor para avaliação emsala de
aula e para o alunocomo auto-avaliação, alguns entraves precisam ser superados. Uma vez
que o professor pode inserir suas próprias perguntas no banco de itens, o estudo empírico em
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larga escala exigido pela TRI para calibração dos itens não pode ser realizado em um cenário
de pequena escala como a sala de aula. Huang [13] desenvolveu um algoritmo para TAI
chamado CBAT-2, que elimina a exigência de um estudo empírico para calibrar os itens de
teste. O parâmetro de dificuldade de cada item é definido inicialmente pelo proponente ou
especialista e é continuamente ajustado, na medida em que o item é respondido pelos alunos.
O algoritmo CBAT-2 também fornece mecanismos para garantir o equilíbrio de conteúdo,
permitindo que o professor escolha os conteúdos a serem cobertos pelo teste. Além disso, a
escala proposta pode ser usada para orientar o professor no planejamento de seus próprios
itens que serão incluídos no banco de itens de uma forma que melhore a capacidade medição
do banco e proporcione oportunidades de aprendizado desafiadoras através do processo de
avaliação.
O protótipo de TAI desenvolvido nesta pesquisa permite que o examinador
especifique, dentro de um domínio de conhecimento, o número de tópicos a ser avaliado, bem
como o número de perguntas por tópico. Isso, por sua vez, viabiliza o balanceamento de
conteúdo. Quanto ao balanceamento de conteúdo, Lord [16] notou que não é um fator levado
em conta pelo modelo ML3P. Uma característica adicional deste trabalho destinado a
aumentar sua validade de conteúdo é a condição de parada. Em nosso protótipo o teste é de
comprimento fixo, ao invés de variável. Isso significa que, assumindo que não tenha
decorrido o tempo máximo para o teste, apresenta-se ao aluno um número predefinido de
perguntas de modo a cobrir todos os tópicos previstos dentro do domínio de conhecimento.
Shute e Towle [21] afirmam que há muito se sabe que as diferenças individuais afetam
a aprendizagem. Além disso, eles acreditam que o desenvolvimento tecnológico chegou a um
ponto onde temos a oportunidade de capitalizar esses avanços em benefício dos estudantes.
Chinen et al. [6] apontam que o mapeamento do nível de conhecimento é uma tarefa quase
impossível para os professores. Vários estudos têm indicado os efeitos positivos de avaliação
formativa. Entre eles, citamos as pesquisas de Raabe [19] e Pimentel e Omar [18] que
utilizam recursos computacionais na tomada de decisões sobre a mediação e regulação da
aprendizagem, e propõem processos de avaliação formativa assistidos por computador.
Propomos o desenvolvimento de uma ferramenta que oferece suporte a avaliação formativa,
fornecendo informações (feedback) para os alunos e fornecendo aos professores a
oportunidade de rever a sua ação pedagógica e também permitir que o estudante seja o
monitor do progresso da sua aprendizagem, seu desempenho, bem como suas dificuldades e
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lacunas na sua aprendizagem, tão individualizadas. Para Al-A'Ali [1], a questão não é se a
avaliação deve ou não incorporar o uso da tecnologia, mas sim fazê-lo de forma responsável,
de forma a preservar a validade, utilidade e credibilidade dos resultados.
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JOGOS DIGITAIS NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E
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CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
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Resumo: Considerando a importância dos jogos para o desenvolvimento e a aprendizagem
na infância, este artigo tem o propósito de socializar o processo de validação de jogos digitais,
realizado com crianças com o diagnóstico de Paralisia Cerebral. Participaram do estudo três
crianças com Paralisia Cerebral, com faixa etária entre 7 e 10 anos. Os três jogos digitais testados
possuíam as seguintes temáticas: Cidades Sustentáveis, Segurança Alimentar e Educação
Ambiental. Os resultados dessa investigação permitiram a redefinição do processo de produção dos
jogos referenciados, contribuindo para o desenvolvimento de uma expertise nessa área
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Abstract: Considering the importance of games for learning and development in childhood,
this article aims to socialize the process of validation of digital games, conducted with children
diagnosed with Cerebral Palsy. Participants were three children with cerebral palsy, aged between 7
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and 10 years. The three digital games tested had the following themes: Sustainable Cities, Food
Safety and Sanitation. The results of this research led to the redefinition of the production process
of those games, contributing to the development of an expertise in this area.
Keywords: Cerebral Palsy - Digital Games - Augmented Alternative Communication
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Jogo um fenômeno cultural
A presença dos jogos na história da humanidade tem início com a própria evolução do
homem, antes até de serem estabelecidas normas e regras de convivência, às quais os sujeitos se
adaptavam ou propunham outros encaminhamentos que atendessem às suas demandas. Os rituais da
caça, da guerra tinham um caráter lúdico, de entretenimento, de força e poder. É importante
ressaltar que os rituais da caça, da guerra tinham um caráter lúdico, de entretenimento, de força e
poder.
Na perspectiva de Huizinga, o jogo se constitui em uma atividade universal anterior à
própria cultura, dado que esta, “mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a
sociedade humana” (2001, p. 3) e que os próprios animais já realizam atividades lúdicas.
No decorrer do tempo, os jogos passaram a ser compreendidos pelo senso comum apenas
como atividades de entretenimento, principalmente, a escola que tende a compreender a mediação
dos jogos de forma lúdica. Contudo, jogar vai além da distração na medida em que pode se
constituir em espaços de ressignificações tanto cognitivas como afetivas.
Para Huizinga (2001), o jogo apresenta cinco características fundamentais e se torna um
elemento da cultura, um dos pilares da civilização. A primeira se refere ao fato de ser livre,
de ser uma escolha dos jogadores, peculiaridade de qualquer atividade lúdica, que,
geralmente, é praticado, nos momentos de ócio.

A segunda particularidade, totalmente atrelada à primeira, vincula-se ao fato de que o jogo
não é vida “corrente” nem vida “real”. A criança, o adolescente e o adulto, quando se entregam ao
jogo, estão certos de que se trata apenas de uma evasão da vida “real”, um intervalo na vida
cotidiana, embora encarem esta atividade com seriedade.
A terceira característica se configura pela distinção entre o jogo e vida “comum”, tanto pelo
lugar, quanto pela duração que ocupa. Existe, portanto, um início e um fim para o jogo, assim como
uma fronteira espacial deste com a vida “real”.
Como quarta característica, Huizinga cita o fato de que o jogo cria ordem e se configura nela
própria, se organiza através de formas ordenadas compostas de elementos como tensão, equilíbrio,
compensação, contraste, variação, solução, união e desunião; e a menor desobediência a esta ordem
“estraga o jogo”. O autor marca também a aproximação do jogo com a estética:
É talvez devido a esta afinidade profunda entre a ordem e o jogo que este, como
assinalamos de passagem, parece estar ligado ao domínio da estética. Há nele uma
tendência para ser belo. Talvez esse fator estético seja idêntico aquele impulso de criar
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formas ordenadas que penetra o jogo em todos os seus aspectos. [...] O jogo lança sobre nós
um feitiço: é “fascinante”, “cativante”. Está cheio das duas qualidades mais nobres que
somos capazes de ver nas coisas: o ritmo e a harmonia (2001, p.13).

E, finalmente, como quinta característica há o fato de imprevisibilidade, incerteza e o acaso
do jogo gerarem tensão. Isso pode provocar o engajamento passional que implicará no
desenvolvimento de um senso ético, quanto ao estabelecimento dos limites dentro da atividade. São
as regras que definem o que é possível, permitido ser feito ou não. Contrariar estas premissas
implica em colocar em xeque a existência da comunidade dos jogadores. Talvez, aqui, encontremos
uma explicação para a atração que os jogos exercem sobre os indivíduos.
É através da realização contínua dessas atividades, bem como da sua posterior socialização,
que o jogo pode ser considerado um fenômeno cultural, na medida em que, mesmo depois de ter
chegado ao fim, “permanece como uma criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela
memória” (HUIZINGA, 2001, p.12-13) e, ao ser transmitido, torna-se tradição.
Essas reflexões colocam em xeque o posicionamento de muitos pais e professores que
argumentam: quando estão jogando, as crianças e adolescentes estão somente se divertindo. Para
muitos, há apenas lazer, o que, muitas vezes, é visto como perda de tempo. Dessa forma, o fato de
que brincar preenche as necessidades das crianças é constantemente esquecido (VYGOTSKY,
1994; FREUD, 1976). Contudo, no que se refere aos teóricos e especialistas, existe uma
unanimidade em torno das contribuições cognitivas e sociais (PIAGET, 1978, 1983, 1990;
WALLON, 1989; VYGOTSKY, 1993, 1994, 2001; ELKONIN, 1998; entre outros), afetivas
(FREUD, 1976; WINNICOTT, 1975; KLEIN, 1995; ROZA, 1999) e culturais (HUIZINGA, 2001;
BENJAMIM, 1994), potencializadas pelos diferentes jogos.
Para Vygotsky (1994), o brincar e a interação com os jogos possibilitam à criança a
aprendizagem de regras e a sujeição às ações impulsivas pela via do prazer. Logo, para ele, os jogos
atuam como elementos mediadores entre o conhecimento já cristalizado, construído, presente no
nível de desenvolvimento real, e nas possibilidades e potencialidades existentes na Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP).
A ZDP se caracteriza pela faixa intermediária entre aquilo que o sujeito já é capaz de fazer
sozinho sem a ajuda do outro e as suas possibilidades de ampliar o seu desenvolvimento e
aprendizagem. Nesse espaço de transição, os novos conhecimentos estão em processo de elaboração
e, frente à mediação dos instrumentos, signos e interlocutores, serão consolidados e ou
ressignificados.
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Para as teorias psicogenéticas8, o brincar vai possibilitar a ressignificação do pensamento
intuitivo, na medida em que as crianças podem exercitar situações do mundo dos adultos, através do
faz-de-conta, por exemplo, aprendendo, desta forma, a conviver com regras sociais. Assim, estes
sujeitos saem de um estado de anomia para a internalização e ressignificação das normas, valendose do outro e da linguagem, o que caracteriza a situação de heteronomia e, posteriormente, de
autonomia individual.
Por intermédio das regras construídas nos jogos, as crianças aprendem a negociar, a
renunciar à ação impulsiva, a postergar o prazer imediato, o que contribui para a concretização dos
desejos, através da assimilação e acomodação.

Esses são processos aqui compreendidos na

perspectiva piagetiana.
Para esse autor,
pode-se dizer que toda necessidade tende: primeiro, a incorporar as coisas e pessoas à
atividade própria do sujeito, isto é, 'assimilar' o mundo exterior às estruturas já construídas;
segundo, a reajustar estas últimas em função das transformações ocorridas, ou seja,
'acomodá-las' aos objetos externos (PIAGET, 1978, p.15).

Assim, as crianças constroem o significado da cooperação e da competição entre os seus
iguais. Conceitos fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo das crianças.
Outro aspecto fundamental nos jogos, são regras que podem ser transmitidas de geração em geração
ou ser espontâneas, elaboradas de forma momentânea por sujeitos da mesma idade ou de idades
diferentes. As regras existentes em um jogo podem levar os jogadores a buscar formas de
cooperação e colaboração visando o alcance dos objetivos. Jogos que exigem times para serem
jogados atuam como espaços para cooperação e colaboração, instaurando muitas vezes momentos
que promovem a competição, já que os resultados serão variáveis, isto é, um grupo ganha e o outro
perde.
O brincar se torna, então, uma atividade que deve ser incentivada e encarada com seriedade
pelos adultos, respeitando-se os momentos em que crianças e adolescentes desejam brincar, jogar,
enfim, construir algo novo, valendo-se da elaboração dos conhecimentos existentes.
Dentro desta perspectiva, podemos inferir que os jogos são tecnologias intelectuais,
compreendidas por Lèvy (1993, 1998) como elementos que reorganizam e modificam a ecologia
cognitiva dos indivíduos, o que promove a construção ou reorganização de funções cognitivas,

8 Teorias que estudam gênese dos processos psíquicos. Ver Piaget (1978, 1983 e 1990), Vygotsky (1993, 1994
e 2001), Wallon (1989), Ferreiro e Teberosky (1985) entre outros.
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como a memória, a atenção, a criatividade, a imaginação, e contribui para determinar o modo de
percepção e intelecção pelo qual o sujeito conhece o objeto. Segundo o autor, essa ecologia é
formada por um coletivo pensante de homens-coisas, com singularidades atuantes e subjetividades
mutantes.
Na interação com os jogos eletrônicos9, essas funções cognitivas são intensificadas a cada
dia, o que permite às crianças, adolescentes e adultos a descoberta de novas formas de
conhecimento, que hoje também ocorrem por meio da simulação de novos mundos. As regras
construídas nos espaços virtuais podem ser classificadas como espontâneas, visto que são
reorganizadas constantemente. Os professores devem estar atentos para o surgimento desses novos
caminhos, que emergem cotidianamente na vida dos alunos, interatores do processo de produção e
construção de conhecimento e cultura.
Dentro deste contexto existe um grupo de crianças, adolescentes e adultos que podem
interagir com os jogos digitais como espaços terapêuticos e de aprendizagem. Estamos nos
referindo às pessoas com deficiência. Considerando a diversidade das necessidades que surgem no
universo da população da Educação Especial, bem como a importância dos jogos também para os
indivíduos com deficiência, a implementação das pesquisas e práticas profissionais devem
identificar as limitações e potencialidades desses sujeitos para o estabelecimento de objetivos de
ensino e de atividades ou procedimentos mais eficazes para o contexto educativo e para o
desenvolvimento sócio-emocional dos mesmos. Nesse artigo destacaremos a importância dos jogos
digitais para crianças que tem o desenvolvimento da comunicação comprometida em decorrência de
uma Paralisia Cerebral (PC).

Jogos digitais: espaços para Comunicação Aumentativa e Alternativa - CAA
Na literatura encontramos diversos trabalhos que discutem a interação dos jogos por
crianças com PC, a exemplo de Silva (2006), Sameshima & Deliberato (2009), entre outros.
Contudo, ainda são bastante reduzidas as publicações que tratam deste tema com o universo digital,
que se constitui hoje em um produto cultural de entretenimento que supera o faturamento com o
cinema. Estas tecnologias vêm se constituindo em espaços para aprendizagem de conceitos

9 Neste artigo os vocábulos jogos digitais, games e jogos eletrônicos serão utilizados como sinônimos.
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cognitivos, sociais, afetivos, culturais e motores, a exemplo dos exergames10. É dentro desse espaço
lacunar que apresentamos nosso artigo que objetiva socializar o processo de avaliação vivenciado
com crianças com PC, que interagiram com os jogos digitais. É importante ressaltar que os jogos
estão sendo desenvolvidos com o objetivo de ampliar as possibilidades comunicativas e cognitivas..
Os sujeitos com PC apresentam lesões em uma ou várias partes do cérebro, que pode ter
ocorrido durante a gestação, o parto ou após o nascimento. Normalmente, os sujeitos que
apresentam esse tipo de lesão tem comprometimento motor e na fala, já que tem dificuldades para
controlar a musculatura envolvida na fala. É importante ressaltar que nem todas as vítimas de PC
apresentam comprometimentos cognitivos (SILVA, 2006).
Para amenizar o comprometimento da fala tem sido criadas tecnologias para ampliar a
comunicação destes sujeitos, dando origem a área de comunicação alternativa. A Comunicação
Aumentativa e Alternativa (CAA) pode ser compreendida como uma prática clínica, comprovada
cientificamente, que tem como objetivo compensar o déficit de linguagem, propondo-se a
complementar a comunicação já existente do indivíduo, com tal desordem severa, para que ele
possa desenvolver e atingir seu potencial máximo de comunicação (American Speech-LanguageHearing Association, 1989 apud Walter, 2000).
Atentos às necessidades comunicacionais das crianças com PC, desenvolvemos quatro jogos
digitais, do tipo casuais, isto é, jogos rápidos, com narrativas simples, exigindo do jogador,
respostas para um problema de cada vez. Os jogos tem o objetivo de se constituir em âmbitos
semióticos onde as crianças interagiam com o problema proposto desenvolvendo habilidades
cognitivas e ampliando suas formas de comunicação com o outro. Nesse processo as crianças
tiveram a presença dos pesquisadores, psicólogos e fonoaudiólogas que acompanhavam e atuavam
na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) destes sujeitos, possibilitando que avançassem nos
desafios apresentados pelo jogo.
Para verificar a eficácia destes jogos, foram realizadas 10 (dez) sessões de avaliação que
objetivavam analisar a interação de jogadores, identificando as possíveis alterações a serem feitas

10 Jogos utilizados para exercícios, inclusive terapêuticos.
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nos jogos. Inicialmente, foram testados três jogos11, desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa de
Modelagem Computacional do SENAI/CIMATEC.
Os jogos produzidos tem as seguintes características:


Jogo de Segurança alimentar: no qual o jogador deve arrastar os alimentos para a
posição indicada como adequada no prato, atentando para a escolha de alimentos que
garantam uma alimentação balanceada.



Quebra-cabeça Cidades sustentáveis: o jogador é desafiado a solucionar o quebracabeça. Durante a interação o jogador pode ser desafiado a montar 4, 9 ou 16 peças.
O desafio é formar os quadros indicando posturas adequadas para preservar o
planeta.



Educação ambiental no qual o jogador deve realizar uma coleta seletiva do lixo,
selecionando pelas categorias: reutilizáveis (vidro, plástico entre outras) ou não
reutilizáveis.

A abordagem da pesquisa se caracteriza como aplicada, realizada através de observações
que eram registradas através de uma filmadora e de um diário de campo. Estes registros subsidiaram
o processo de avaliação, dando feedback para a retroalimentação do desenvolvimento.
O espaço empírico da pesquisa foi o CEPRED (Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação
de Deficiências), localizado em Salvador – Bahia - Brasil.
Seguimos os preceitos da Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde em relação
às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. O Comitê de
Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia autorizou a realização do estudo e os
pais das crianças, envolvidas na investigação, assinaram um Termo de Livre Consentimento
autorizando a participação dos filhos na pesquisa.
O processo de investigação envolveu três sujeitos, suas identidades foram preservadas e,
neste caso, utilizamos codinomes como Juliana, Paulo e Lucas12. Segundo as especialistas do

11 Encontra-se em desenvolvimento o quinto jogo Educação para o trânsito: neste jogo, o gamer é desafiado a
encontrar os pares para as cartas que indicam o comportamento adequado no trânsito.
12 Utilizamos nomes fictícios para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa.
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CEPRED, Juliana não possuía familiaridade com computador, diferente de Paulo e Lucas que
apresentavam desenvoltura com o equipamento.
O sujeito Paulo é do sexo masculino e possui 10 anos de idade, apresenta Paralisia Cerebral,
tendo como principais sequelas: perda auditiva moderada, comprometimento cognitivo
(significativa dificuldade na leitura e escrita), dificuldade de memorização e concentração e
alterações de humor.
O sujeito Lucas é do sexo masculino e possui sete anos de idade. As principais limitações
decorrentes de sua Paralisia Cerebral são: comprometimento auditivo severo (usa aparelho
auditivo), não fala, comprometimento na coordenação motora (cabeça, tronco membro superiores e
inferiores), comprometimento visual (usa lentes corretiva), apresenta movimentos involuntários e
alterações de humor.
O sujeito Juliana é do sexo feminino e possui oito anos de idade. Esse sujeito tem Paralisia
Cerebral, tendo como principais características: hemiplegia, comprometimento auditivo leve,
audição periférica normal e não fala.
Ressaltamos que embora os três sujeitos tenham PC, as limitações são distintas para cada
sujeito.
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Imersos no universo dos jogos
O primeiro jogo a ser validado foi o Cidades Sustentáveis (já descrito anteriormente). Este

jogo compreende ações nas quais o jogador deve clicar sobre a peça que deseja mudar de local e
clicar sobre o espaço onde se quer posicionar. O mesmo desafio se complexifica a partir do número
de recortes da figura (4, 9, 16), já que é apresentado ao jogador um número maior de imagens para
posicionar nos espaços e no sentido adequado. O desafio é formar a imagem padrão com as peças
disponíveis no seu quadro. A interação com o jogo do quebra-cabeça exige do jogador a
compreensão da lógica de trocar as peças de espaço. Para fazer essa ação, o jogador deve clicar na
peça e clicar no espaço para onde ele deseja movê-la. Em relação a esse jogo, os três sujeitos
apresentaram dificuldade em compreender a lógica de trocar as peças de espaço, clicar na peça e
depois clicar no local para onde deseja movê-la. É possível que estivessem familiarizados com a
lógica de arrastar a peça com o mouse, comumente utilizada em jogos da memória digitais. A
alteração dessa dinâmica foi um caminho adotado para diminuir essa dificuldade.
No que diz respeito à interface do jogo, percebeu-se que as diversas cores presentes como
pano de fundo do quebra-cabeça poderiam ser alteradas para uma única cor neutra, o que
possivelmente facilitaria a identificação do local adequado a posicionar a peça.
Já o jogo Segurança Alimentar desafia o jogador a organizar prato, apresentando uma dieta
balanceada, atentando para diversidade de alimentos, como: proteínas; carboidratos; frutas; verduras
e folhas; bebidas. Cada grupo de alimentos possuía uma cor que preenchia o pano de fundo da
imagem de cada alimento. Para cumprir o objetivo, o jogador deveria colocar os alimentos nos
espaços adequados, fazendo associação entre a cor que envolve o alimento e o espaço adequado de
mesma cor.
No que se refere à associação das cores, apenas um sujeito compreendeu que deveria
associar cores para colocar os alimentos no prato; essa compreensão se deu a partir da adoção
inicial da estratégia de tentativa e erro. Os outros dois sujeitos (Paulo e Lucas) não compreenderam
a lógica de associar a cor de fundo da imagem com o alimento e necessitaram do auxílio da
psicóloga que acompanhava a interação. Lucas em alguns momentos associou a cor verde do
alimento (alface) com a cor das seções do prato, sendo que a lógica implantada no jogo era associar
a cor do pano de fundo com a cor das divisões do prato. Isso parece ter gerado desânimo e falta de
estímulo no jogador.
Percebeu-se que o número de alimentos a serem colocados no prato era grande demais
considerando a média de alimentos que uma criança ingere em uma refeição e também o tempo de
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uma seção de jogo, já que o tempo de concentração/atenção era baixo, exigindo respostas rápidas às
ações realizadas no jogo. Com isso, foi feita uma revisão dos alimentos disponíveis para
preenchimento do prato. Assim, a quantidade de alimentos disponíveis para escolha passou a
corresponder ao número exato de espaços disponíveis no prato (espaços onde o jogador posiciona
os alimentos). Com a diminuição da quantidade de espaços disponíveis no prato (slots), uma
quantidade menor de alimentos passou a preencher o prato.
Foi observado ainda que esses sujeitos são comumente motivados por um reforço positivo,
pela aprovação do outro. Constantemente Juliana demonstrava sua alegria ao vencer e olhava para a
Psicóloga esperando um gesto de reconhecimento pela sua realização. Da mesma maneira, Lucas
fazia sinal de positivo a cada ação realizada por ele no jogo, esperando de sua mãe e da psicóloga
um sinal de reconhecimento.
No jogo de Educação ambiental o jogador tem o desafio de organizar os objetos (lixo) nas
lixeiras específicas (metal, papel, plástico, vidro) organizados por cor, realizando uma coleta
seletiva. Para cumprir o objetivo, o jogador deveria colocar os objetos (lixo) nos cestos adequados,
fazendo associação entre a cor do objeto e a cor da cesta de lixo.
Neste jogo, a lógica de combinar as cores foi facilmente compreendia pelos três sujeitos.
Isso ocorreu possivelmente porque os objetos a serem colocados na lixeira na composição da suas
próprias ilustrações, representando o material de que ele era feito (papel, metal, vidro, plástico).
Com isso, todos compreenderam a lógica de combinação de cores. Apenas Paulo apresentou
dificuldade nesse game que, no entanto, estava relacionada com seu comprometimento motor. Em
alguns momentos ele arrastava o objeto próximo à lixeira, mas não aproximava do local exato em
que efetivava a combinação.
Os três sujeitos não percebiam o progresso no jogo, que neste game era identificado pelas
mudanças no cenário: à medida que o jogador avançava no game separando o lixo reciclável, o
ambiente (rio e paisagem urbana) se tornavam mais limpas e agradáveis. No entanto, os jogadores
não percebiam que as alterações na paisagem tinham relação com as suas ações no game. Diante
disso foi adicionada uma barra para mostrar o progresso no processo de limpeza.
Juliana e Lucas não apresentaram dificuldade ao interagir com o jogo e pararam de jogar
quando estavam cansados. Constantemente eles compartilhavam suas ações no jogo com as
psicólogas que os acompanhavam.
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É importante ressaltar que durante uma validação no CEPRED, na qual foi realizado o
primeiro teste com o protótipo do PDA13desenvolvido pela equipe de engenharia do SENAI-BA
foram observadas mudanças no comportamento e estratégias utilizados pelas crianças na interação
com os jogos. Muito embora o desempenho dos jogos estivesse altamente comprometido nesse
protótipo, foi identificada a facilidade com que aconteceu o manuseio do aparelho e a interação com
os elementos em tela, eliminando algumas das dificuldades que as crianças encontravam antes com
o uso do mouse. Isso revela os avanços ocorridos na interação desses sujeitos com os jogos a partir
do desenvolvimento de tecnologias pensadas tendo em vista a acessibilidade dos interatores.
Estas tecnologias pensadas para as pessoas com deficiência, seja na infância, na
adolescência, na vida adulta ou na terceira idade são denominadas assistivas.
(...) TA [Tecnologias Assistivas] tanto refere-se a dimensão instrumental da produção e
utilizado (sic) de suportes materiais potencializadores ou substitutivos de habilidades e
faculdades humanas, como o processo crítico, criativo, transformativo mais amplo voltado
para a inclusão social e legitimação dos direitos humanos das PNEE. Igualmente, também
abrange os usos criativos e transformadores das bases instrumentais instaladas, vez que sua
mera disponibilização não garante automaticamente que sejam utilizadas com a intenção
política de incluir e transformar situações sociais de desigualdade (LIMA JUNIOR e
SANTANA, 2010, p. 110)

Os jogos digitais produzidos com o objetivo de atender a demanda da Comunicação
Aumentativa e Alternativa podem se constituir também em tecnologias assistivas. A tecnologia
assistiva busca contribuir para a promoção da funcionalidade de pessoas com deficiência,
oferecendo ferramentas ou práticas que possam ampliar a autonomia, a aprendizagem e a inclusão
social dessa população (BERSCH, 2009).
A interação dos sujeitos neste primeiro momento foi importante, pois ajudou a
redimensionar os jogos para crianças com PC, indo além da perspectiva instrumental como apontam
os autores referenciados anteriormente.
Assim, a partir das observações feitas pelos pesquisadores em torno da interação das
crianças com os três jogos referenciados anteriormente foi possível realizar as seguintes
modificações: a) a alteração das cores de fundo dos quadros em que estão os alimentos do jogo
Segurança Alimentar, facilitando o reconhecimento da lógica de combinação e reduzindo a
possibilidade de ‘erros’, como o caso do alface em que um dos sujeitos associou o verde da folha ao
espaço do prato a ser colocado; b) criação de novos mecanismos de reforço dentro dos jogos,

13 Os resultados sobre a interação dos sujeitos com os jogos através dos PDAs serão socializados
posteriormente em outro trabalho.
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possibilitando que os jogadores sejam recompensados de forma imediata, independente da
aprovação dos outros.
Assim, esta pesquisa apresentou o processo de validação de três jogos digitais desenvolvidos
para crianças com Paralisia Cerebral. Contudo, novos estudos vêm sendo realizados para investigar
o potencial dos jogos digitais para o desenvolvimento cognitivo de crianças com PC.
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O INTERNETÊS E SUAS VÁRIAS FACES
Tiago Ribeiro

Resumo: As relações interpessoais são hoje, mais do que nunca, virtuais. E-mails, chats,
listas de discussões, Twitter, entre outras ferramentas de comunicação estão em expansão, seja em
ambientes profissionais, seja na vida pessoal. Por conta da chamada “revolução virtual”, muito se
fala sobre a linguagem da Internet, porém pouco se faz para descrevê-la e aproveitá-la como fonte
de estudos sobre o português atual. Encontramos, por meio de uma pesquisa quantitativa, padrões
de formação do internetês, o que prova que essa linguagem não se configura como um desvio
anárquico da língua padrão. Este trabalho procura fazer uma revisão da categorização descrita no
trabalho de Fusca (2008), com fim de mostrar a riqueza da linguagem surgida com as novas
tecnologias de comunicação escrita: o internetês. Palavras-chave: internetês, tecnologia, escrita.
Abstract: Interpersonal relationships are more than ever virtual. E-mails, chats, discussion
lists, Twitter, and other communication tools are expanding their use, both in professional
environments and in personal life. On account of the "virtual revolution", a lot has been said about
the language of the Internet, but little effort is made to describe and use it as a source of studies on
the current Portuguese language. We found, through quantitative research, patterns of the netspeak,
which proves that this language is not configured as an anarchic deviation of cultivated language.
This paper attempts to review the categorization described in the work of Fusca (2008), in order to show the
richness of language that came with the new technologies of written communication: the netspeak.
Keywords: netspeak, technology, writing.
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INTRODUÇÃO
Vivemos em um mundo em que as relações pessoais e profissionais são, mais do que nunca,
virtuais. O uso de e-mails, chats, listas de discussões, Twitter, entre outras ferramentas de
comunicação escrita, está em constante expansão, em alguns momentos coocorrendo com a
comunicação oral face-a-face e, em outros, substituindo-a.
Este trabalho foca a forma escrita que surge tipicamente nos ambientes de comunicação
digital, que, por apresentar características próprias, já foi nomeada como uma nova linguagem
presente em todas as línguas: o internetês. Por conta dessa “revolução virtual”, muito já se falou
sobre o internetês, porém pouco se fez para descrevê-lo e aproveitá-lo como fonte de estudos sobre
o português escrito atual.
Um dos estudos que mais volta a atenção para o internetês é o de Fusca (2008), que divide
essa forma de se expressar em quatro categorias, segundo suas formas e intenções dos usuários,
com especial atenção à estrutura da sílaba. Porém, reunindo dados para a escrita de minha tese de
Doutorado, percebi que a descrição e posterior categorização feitas pela autora poderia ser mais
bem detalhada, por meio de uma análise mais criteriosa de dados, como veremos neste rápida
revisão, parte de minha tese.
1 As categorias do internetês segundo Fusca
Conforme vimos na introdução deste trabalho, tomamos como base de nossa análise do internetês o
estudo de Fusca (2008), que divide as abreviaturas nele contidas em quatro categorias:

1.1) Abreviaturas que mantêm o primeiro grafema de cada sílaba: tc – teclar; vc – você; q –
que; d – de; kd – cadê.
A autora inclui nesta categoria abreviaturas que tenham sido pluralizadas (vcs – vocês), que
indiquem marca de nasalidade (tbm – também) e todas as que contêm letras que, oralizadas,
indicam a sílaba estendida, kd – cadê, em que tanto a letra k quanto a letra d representam
exatamente as sílabas completas ca e dê.
1.2) Abreviaturas que indicam modo de enunciação oral / falado: taum – estão; long – longe;
ond – onde; bele – beleza
Segundo Fusca (2008), esta categoria representa as realizações tidas como pertencentes ao
modo ao modo de enunciação oral / falado. A nosso ver, algumas formações contidas na categoria
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anterior deveriam fazer parte desta, como kd e q, já que é aproveitado o modo de enunciação oral /
falado de suas letras na formação da abreviatura.
1.3) Abreviaturas em que há simplificação da grafia: aki – aqui; xau – tchau; ki – que.
Esta categoria contempla as simplificações ortográficas, principalmente de dígrafos, como
alerta a autora. Aproveita-se a correspondência do som do grafema único e do dígrafo. O mesmo
ocorre no caso do grafema k, substituindo o dígrafo qu. Porém, o uso de i caracteriza mais uma vez
o modo de enunciação oral / falado da palavra que.
Fusca (2008) alerta para o fato de as abreviações serem constituídas por mais de um
processo:
É importante reafirmar que nenhuma abreviatura constitui-se exclusivamente por um único
processo. Como vimos anteriormente, as abreviaturas formadas por simplificações gráficas
também podem sofrer modificações baseadas na modalidade oral/falada praticada pelo
escrevente – o mesmo ocorre com as abreviaturas das outras categorias. Longe de propor
categorias estanques e homogêneas, tencionamos demonstrar as regularidades que
constituem as abreviaturas, bem como as que contribuem mais fortemente para a formação
de cada uma delas. (p. 18)

Veremos, em nossa categorização, que procuramos selecionar as características que mais se
destacavam em cada forma de abreviação, classificando as palavras em apenas uma categoria.
1.4) Abreviaturas formadas por empréstimo: add – adicionar.
Aqui estão incluídas as abreviaturas que exploram palavras institucionalizadas em outras
línguas, mas que são facilmente entendidas pelos usuários do internetês.
Ao seguir na nossa pesquisa, percebemos a necessidade de modificação no conceito de
algumas categorias descritas por Fusca (2008) e de inclusão de novas. Vejamos, então, como
procedemos:
2 As categorias do intenetês revisadas
Vejamos, a seguir, como seria um quadro mais detalhado das categorias elencadas
inicialmente por Fusca (2008), segundo nossa análise.

1) Abreviaturas que
mantêm o primeiro
grafema de cada sílaba
2) Abreviaturas que

Nesta categoria, mantêm-se as abreviaturas elencadas por Fusca (2008),
excetuando-se as que exploram o som da letra em sua confecção, como kd –
cadê, q – que, t – te etc.
Exemplos: vc – você; tc – teclar; td – tudo ou todo; pq – porque.
Contempla as abreviaturas e palavras que tentam, na forma escrita,
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indicam modo de
enunciação oral / falado

3) Abreviaturas em que
há redução da grafia

4) Palavras e
abreviaturas formadas
por empréstimo

5) Palavras em que
faltam notações lexicais

6) Abreviaturas formadas
por siglas e apócopes
7) Abreviaturas e
contrações já
consagradas pelo uso
8) Representação de
risadas

9) Palavras marcadas
afetivamente, interjeições
e substituições de acento
agudo por h

10) Palavras que contêm
erros ortográficos ou de
digitação

11) Abreviaturas em que
houve supressão do meio
da sílaba

representar a oralidade, incluindo as que exploram o som da letra na
formação, como as descritas na categoria anterior.
Exemplos: q – que; d – de; amu – amo; nunk – nunca.
Como no estudo de Fusca (2008), representa as simplificações de grafia,
que preferimos chamar de "redução da grafia", por entendermos que a
palavra não se torna mais simples, menos complexa do que a anterior. São
incluídos dígrafos e outras formas inteligíveis em que se utilizam menos
caracteres.
Exemplos: ñ – não; aki – aqui; bixos – bichos.
Incluímos nesta categoria, além das abreviaturas, toda e qualquer forma de
expressão que se utilize de outra língua em sua formação, por acreditarmos
ser esse aproveitamento uma característica do internetês.
Exemplos: add – adicionar; in – em; friend – amigo.
Esta categoria abrange as palavras, abreviadas ou não, em que o usuário não
tenha incluído alguma notação lexical, com o fim de escrever de forma mais
fluente.
Exemplos: nao – não; ja – já; ate – até; distancia – distância.
Estão inclusas as siglas e as abreviaturas em que houve apócope (queda de
um ou mais fonemas no final da palavra).
Exemplos: h – homem; cam – câmera; comu – comunidade.
Grupo de abreviaturas e contrações que são facilmente reconhecidas pelas
pessoas, independentemente de conhecerem ou não o internetês.
Exemplos: pra – para; h – hora; av – avenida.
Esta categoria contempla as diversas formas de representar as risadas na
forma escrita.
Exemplos: rs; hahaha; kkkkk.
Estão incluídas aqui palavras que representem uma tentativa de inovação na
linguagem, sem necessariamente agilizar a escrita, marcando uma
aproximação entre os usuários ou uma emoção. Também estão nesta
categoria as interjeições e os casos em que os acentos agudos são
substituídos por h. Comparando com a categorização de Fusca (2008), estão
incluídas aqui palavras em que a nasalidade é representada por letras em
vez de til, as quais a autora classificava na categoria "modo de enunciação
oral / falado" (naum – não)
Exemplos: raivaaaaaaaaa; kaos – caos; naum – não; urrúú.
Reunião de palavras encontradas no corpus que contenham algum tipo de
erro ortográfico, sem qualquer intenção de economia ou de inovação, ou
equívoco de digitação.
Exemplos: cazado, min, aconpanhar.
Esta última categoria abrange as palavras que tiveram quedas de elementos
de seu interior, mantendo o as letras iniciais e finais.
Exemplos: qndo – quando; qlqr – qualquer; cm – com.
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Percebemos que, mais do que uma simplificação da escrita, o internetês não possui apenas
siglas e simplificações de escrita, como alerta Eisenkraemer (2006):
Teóricos definem o Internetês como uma simplificação da língua, em que são abundantes
as abreviações e siglas, no entanto, verificamos muitos casos contrários, como o da
complexificação, em que há o acréscimo de letras à palavra original, mas com um fundo
intencional, a fim de expressar, por exemplo, a força do significado de uma palavra. (p.14)

Vejamos, então, os resultados encontrados seguindo a categorização exposta acima.
Primeiro, analisemos o corpus coletado nos chats:

Chats
Total

612
(28,1%)

551
(25,3%)

Supressão do meio
de sílaba

5
2
(0,2%) (0,1%)
Erros ortográficos ou
de digitação

Marca afetiva,
interjeições e…

Risadas

Falta de notações
lexicais

Abreviaturas
consagradas

168
118
110
94 (7,7%)
(5,4%) (5,1%) (4,3%)

9
(0,4%)
Empréstimo

Redução da grafia

Modo de enunciação
oral/falado

Primeiro grafema de
cada sílaba

113
(5,2%)

Siglas e apócopes

395
(18,1%)

Gráfico 1 – Quantidade de palavras por categorias nos chats

Como primeiro dado, trazemos a porcentagem de palavras de nosso corpus que sofreram
qualquer tipo de modificação, e que foram incluídas nas categorias acima: 6,7%. Ou seja, 2177
palavras de um total de 32647 do corpus. Devemos lembrar que contabilizamos apenas as palavras
que tiveram pelo menos duas ocorrências no corpus, o que faz com que a percentagem exposta
reflita dados aproximados. Porém, podemos ter uma ideia da utilização de termos do internetês
quando comparamos aos outros dados, dos outros corpora.
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Vemos que a categoria com o maior número de ocorrências é a de abreviaturas que utilizam
apenas o primeiro grafema de cada sílaba. As abreviaturas mais utilizadas foram, em ordem
decrescente:
(1) vc – você, com 309 ocorrências;
(2) tc – teclar, com 123 ocorrências;
(3) td – tudo ou todo, com 33 ocorrências;
(4) pq – porque, com 25 ocorrências;
Percebemos que as abreviaturas com maior número de ocorrências nesta categoria são
palavras típicas de uma conversação em chats. A nosso ver, como o contexto e a recorrência dão
pistas de seus significados, os usuários não veem problemas em ganhar tempo abreviando desta
forma, já que a velocidade da conversação síncrona os obriga a terem tal habilidade.
A segunda categoria com maior número de ocorrências é de palavras escritas sem alguma
notação lexical, que traz como exemplos de palavras mais utilizadas:
(1) nao – não, com 117 ocorrências;
(2) alguem – alguém, com 58 ocorrências;
(3) ola – olá, com 48 ocorrências;
(4) so – só, com 43 ocorrências;
Analisamos que a falta de notações lexicais se explica também pela necessidade de
velocidade de uma conversa escrita síncrona, como nos chats. Além disso, em seu início, tais
programas de bate-papo não permitiam o uso de caracteres especiais, o que acabou condicionando
alguns usuários a procederem de tal maneira. Contudo, a principal razão para esta ser a segunda
categoria com maior número de ocorrências deve ser a necessidade de rapidez. Também aqui, não
há qualquer problema de compreensão do significado das palavras, já que a recorrência e o contexto
determinam a correta decodificação.
Outra análise que podemos fazer dos resultados encontrados nesta categorização é referente
à terceira categoria com maior número de ocorrências, a de abreviaturas baseadas no modo de
enunciação oral/falado. Vejamos as abreviaturas mais utilizadas:
(1) q – que, com 94 ocorrências;
(2) ta – está, com 72 ocorrências;
(3) to – estou, com 46 ocorrências;
(4) tô – estou, com 21 ocorrências;

Página | 57

O chat, como sabemos, tenta representar uma "conversação oral escrita", ou seja, traz a
sincronia e a informalidade da conversação oral por meio da escrita. Com isso, os usuários acabam
tentando dar à escrita características orais, explorando o som de algumas letras ou reproduzindo
palavras como elas são ditas. Vemos os exemplos acima, em que, com 94 ocorrências, está a
abreviatura q, em que temos o mesmo som na leitura da letra e da palavra inteira (que). Já em (2),
(3) e (4), temos palavras tipicamente utilizadas na conversação informal oral, em que são
suprimidas as sílabas iniciais do verbo estar.
É importante salientarmos que a categoria que demonstra palavras com erros ortográficos
traz consigo 5 ocorrências (0,2% do total de palavras do internetês), de apenas duas palavras
(cazado – casado e sinomose – cinomose).
Seguimos, agora, com a análise dos dados coletados no Orkut, que tem, como característica
principal em comparação com os chats, a comunicação assíncrona:

Orkut
3416
(42,2%)

Total

1354
(16,7%)

Meios de sílaba

Erros ortográficos ou de
digitação

86
79
(1,1%) (1%)
Marca afetiva, interjeições e
substituição de acentos…

Risadas

Abreviaturas consagradas

Siglas e apócopes

671
447
(8,3%)
153 (5,5%) 68
49
(1,9%)
(0,8%)
(0,6%)
Falta de notações lexicais

Redução da grafia

Modo de enunciação
oral/falado

Primeiro grafema de cada
sílaba

264
(3,3%)

Empréstimo

1507
(18,6%)

Gráfico 2 – Quantidade de palavras por categorias no Orkut

Com os dados do Orkut, já percebemos algumas diferenças significativas em relação ao
corpus dos chats. Primeiramente, temos uma percentagem maior de expressões típicas do internetês,
contabilizando o total de palavras reunidas. De 40802 palavras, 8095 estão dentre as categorias
descritas, ou seja, 20%, número bem superior ao do chat.
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Os dados nos mostram que, diferentemente do que poderíamos imaginar, a assincronia da
comunicação via Orkut faz com que seus usuários utilizem mais palavras do internetês do que os
dos chats. Vejamos mais detalhadamente as características dessas palavras, para tentarmos
encontrar os motivos que causam esse número maior de palavras do internetês.
Primeiramente, percebemos que a categoria de abreviaturas mais utilizadas não é a mesma
do corpus de chats. Aqui, temos a que utiliza palavras que se aproximam do modo de enunciação
oral / falado em primeiro lugar, com 42,2%. Vejamos as palavras mais utilizadas:
(1) q – que, com 861 ocorrências;
(2) d – de, com 206 ocorrências;
(3) amu – amo, com 202 ocorrências;
(4) t – te, com 162 ocorrências;
Com as palavras (1), (2) e (4), temos o aproveitamento do som da letra; já em (3), vemos a
oralização da palavra amo. Em uma análise mais detalhada das palavras desta categoria, cogitamos
que, por terem mais tempo para escreverem seus recados, devido à assincronia do Orkut, os
usuários procuram inovar mais, utilizando palavras que caracterizem seu discurso como próprio da
Internet. Ou seja, enquanto no corpus do chat percebemos que a preocupação maior é com a
rapidez, no Orkut o interesse maior é mostrar que se tem habilidade e criatividade ao se criar textos
no ambiente on-line.
A hipótese da criatividade é reforçada se investigarmos, em vez do número de ocorrências
total de palavras, o número de variação tipológica, ou seja, quantas palavras diferentes foram
utilizadas em cada categoria. Vejamos o gráfico:
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Orkut
Tipos

230
(36,1%)

174
(27,2%)
81
(12,7%)

Meios de sílaba

Erros ortográficos ou
de digitação

16
8
(2,5%) (1,3%)
Marca afetiva,
interjeições e…

Risadas

Abreviaturas
consagradas

Falta de notações
lexicais

Siglas e apócopes

17
8
4
(2,6%)
(1,3%) (0,6%)

14
(2,2%)
Empréstimo

Redução da grafia

38
(6%)

Modo de enunciação
oral/falado

Primeiro grafema de
cada sílaba

48
(7,5%)

Gráfico 3 – Variação de palavras por categorias no Orkut

Enquanto há apenas 48 palavras diferentes na categoria que utiliza o primeiro grafema de
cada sílaba, percebemos o número de variação de palavras que utilizam o modo de enunciação oral /
falado: 230. Também vemos que há bastante variação na categoria que representa marcas afetivas,
interjeições e substituições de acentos agudos por h: 174. Esses dados também sugerem que se
procura muito mais no Orkut, e há tempo para isso devido à assincronia da comunicação, a
inovação na linguagem, vistas as categorias que contêm maior variedade de palavras diferentes.
Também no corpus do Orkut encontramos pouquíssimas ocorrências de palavras com
simples erros ortográficos, sem qualquer intenção de inovação na linguagem: 86, o que representa
1,1% do total de palavras do internetês. Além disso, os erros encontrados são simples, como trocas
de letras (min – mim, en – em, concelhos – conselhos).
Vamos, então, à categorização das palavras encontradas no corpus do Twitter:
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Twitter
Total

Meios de sílaba

8
7
(0,3%) (0,2%)
Erros ortográficos
ou de digitação

Marca afetiva,
interjeições e…

Risadas

Abreviaturas
consagradas

Siglas e apócopes

Falta de notações
lexicais

Redução da grafia

Modo de
enunciação…

Primeiro grafema
de cada sílaba

32
(1,1%)

525
451
(18,5%)
(15,9%) 347
270
(12,2%)
(9,5%) 154
78
(5,4%)
(2,7%)
Empréstimo

478 487
(16,8%)(17,2%)

Gráfico 4 – Quantidade de palavras por categorias no Twitter

Das 59.805 palavras que compõem o corpus do Twitter, 2.837 estão entre as categorias
acima expostas, ou seja, 4,7%, o menor índice entre os três corpora coletados. É interessante
ressaltar esse dado, já que o Twitter restringe os usuários a utilizarem apenas 140 caracteres em
cada mensagem, o que deveria obrigá-los a abreviar mais do que nos outros ambientes on-line.
Porém, o recurso hipertextual dos links acaba expandindo o espaço dos tweets, o que faz com que
os usuários redirecionem textos maiores para outras páginas que não imponham restrições de
número de caracteres.
Vejamos, então, a categoria em que tivemos um maior número de ocorrências nesse corpus:
a das abreviaturas consagradas. As palavras mais utilizadas desta categoria foram, respectivamente:
(1) pra – para, com 338 ocorrências;
(2) h – horas, com 77 ocorrências;
(3) pro – para o, com 55 ocorrências;
(4) Av – avenida, com 7 ocorrências;
Com esse resultado, diferente dos encontrados nos outros corpora, percebemos um dado
importante sobre as mensagens postadas no Twitter. Como não há muito espaço para a
contextualização do que se quer transmitir (como no Orkut) nem a interação direta síncrona (como
nos chats), supõe-se que seja proposital o uso de abreviaturas e contrações já conhecidas, que não
causem qualquer tipo de estranhamento por parte de quem as leia. As inovações linguísticas

Página | 61

acontecem, porém, em menor número, já que a restrição do número de caracteres impõe que o tweet
seja rápido, sucinto e inteligível.
Os números sugerem que os usuários têm como principal intenção garantir a inteligibilidade
de suas mensagens é o grande número de ocorrências de palavras em que faltam apenas notações
lexicais (15,9%). Devemos nos lembrar de que muitas mensagens são enviadas para o Twitter via
SMS ou via Internet para celular, o que explicaria também essa percentagem, já que, ao digitar
mensagens no teclado do telefone, as pessoas procuram agilidade, na maioria das vezes, não
utilizando as referidas notações.
Em uma análise qualitativa dos dados, pudemos perceber também que, no corpus do Twitter,
as abreviaturas das categorias que mantêm o primeiro grafema de cada sílaba e que indicam o modo
de enunciação oral / falado são mais comuns, triviais, do que as que figuram essas mesmas
categorias no corpus do Orkut. Enquanto no Twitter temos palavras como blz – beleza, td – tudo, qd
– quando, tou – estou, durmir – dormir; no Orkut temos: smp – sempre, nd – nada, sabs – sabes,
pçoa – pessoa, vlhu – velho.
Percebemos também que tanto as palavras dos chats quanto as do Orkut procuram
reproduzir mais um discurso oralizado, já que suas mensagens geralmente têm caráter pessoal,
afetivo, entre os usuários, diferentemente do Twitter, em que são postadas mensagens mais
próximas a pequenos avisos, afastando a intenção de oralizar a linguagem neles utilizada.
São diferenças sutis, mas que existem, já que o ambiente assíncrono do Orkut, como já
dissemos anteriormente, permite uma maior inovação na linguagem, além de o contexto, sem
restrições como a do Twitter, de apenas 140 caracteres, facilitar o entendimento das novas palavras.
Quando analisamos a variação de palavras utilizadas no corpus do Twitter, temos o seguinte
resultado:
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Twitter
Tipos

77
(24,4%) 59
(18,7%)

Meios de sílaba

3
2
(0,6%) (0,9%)
Erros ortográficos
ou de digitação

Marca afetiva,
interjeições e…

Risadas

Siglas e apócopes

Falta de notações
lexicais

Abreviaturas
consagradas

44
34 (14%)
16 (10,8%)
(5,1%)

21
(6,7%)

Empréstimo

3
(0,9%)
Redução da grafia

Modo de
enunciação…

Primeiro grafema
de cada sílaba

28
28
(8,9%) (8,9%)

Gráfico 5 – Variação de palavras por categorias no Twitter

A maior variação ocorre na categoria em que são utilizadas palavras sem notações lexicais, o
que demonstra uma maior funcionalidade desta categoria para o Twitter. Há também bastante
variação na categoria que abrange siglas e apócopes, classificando-a também como bastante
funcional no Twitter. Em uma análise qualitativa, percebemos que tais siglas e apócopes, no caso do
Twitter, também são bastante conhecidas, como siglas de estados (SP, RJ etc.), e outras do próprio
Twitter (DM, TT etc.), o que reforça nossa afirmação sobre a preocupação dos usuários com a
clareza do texto, devido à pouca contextualização causada pelo limite de 140 caracteres.
Vemos também que a categoria com o maior número de ocorrências (abreviaturas
consagradas) tem pouca variação, o que nos mostra que tais palavras são bastante recorrentes,
trazendo uma segurança para os usuários, mas não são tão funcionais como as das outras categorias.
No corpus do Twitter, também encontramos um número irrisório de palavras que ferem a
ortografia da língua portuguesa: 8, que representa 0,3% das palavras do internetês.
Ou seja, após analisarmos os três corpora, de um total de 13108 palavras categorizadas
como típicas do internetês, encontramos apenas 99 ocorrências de erros ortográficos ou de
digitação, o que representa menos de 1%. Os dados mostram que não se justifica o medo de
diversos professores tradicionais, os quais afirmam ser o internetês um grande vilão, ameaçando a
pureza e integridade de nossa língua portuguesa.
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Como resumo dessa análise comparativa de categorias de palavras do internetês, podemos
desenhar o seguinte quadro:
Percentagem aproximada de palavras do internetês: 6,7%;
Categorias com maior ocorrência de palavras: Abreviaturas que utilizam o primeiro
grafema de cada sílaba, seguida das palavras que não utilizam notações lexicais;
Chats
Conclusões: Devido à comunicação síncrona, possivelmente a principal intenção dos
usuários é agilizar a digitação da sua linguagem. Há também a tentativa de trazer um
caráter oral à conversação escrita, já que temos bastantes palavras típicas de uma
conversação oral informal, como tá – está, tô – estou, num – não.
Percentagem aproximada de palavras do internetês: 20%;

Orkut

Categorias com maior ocorrência de palavras: Palavras que se aproximam do modo de
enunciação oral / falado, seguida das que utilizam o primeiro grafema de cada sílaba;
Conclusões: O fato de ser um ambiente de comunicação assíncrona incentiva os usuários a
criarem novos termos, inovando na exploração de sons de letras e sinais. Possibilidade
reforçada quando analisamos a variedade de palavras utilizadas no corpus.
Percentagem aproximada de palavras do internetês: 4,7%;

Twitter

Categorias com maior ocorrência de palavras: Abreviaturas e contrações consagradas
pelo uso, seguida das palavras que não utilizam notações lexicais.
Conclusões: A limitação de 140 caracteres faz com que os usuários utilizem abreviações e
outros tipos de palavras bastante conhecidas, para que não se corra o risco de não serem
entendidos.

CONCLUSÃO
A língua é um sistema vivo, o qual evolui a cada dia, inevitavelmente. O ser humano,
geração a geração, procura apropriar-se de maneira mais eficaz desse sistema, adaptando-o a cada
contexto. O internetês é mais uma forma de expressão que surge, sem excluir outras formas de
comunicação. Ao longo da história, modismos linguísticos surgiram; muitos desapareceram; outros
permaneceram.
Este é um pequeno trabalho que procura mostrar que, diferentemente do que vemos em
análises pouco aprofundadas e preconceituosas, que o internetês é bem mais complexo do que
parece. Cada categoria guarda consigo intenções próprias e formam, juntas, uma linguagem que
cresce a cada dia e precisa ser trabalhada em sala de aula, para que os jovens alunos não se sintam
perdidos nessa imensidão de letras que constituem a grande variedade textual que nos cerca no dia a
dia da comunicação.
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Seja por falta de conhecimento dos professores, que, em alguns momentos, têm medo de a
tecnologia os substituir; ou por puro conservadorismo, a sala de aula tradicional “barra” o trabalho
com novas formas de se expressar importantes, como as que surgem com as novas mídias. Com o
trabalho conjunto em diversas áreas do conhecimento, essas novas linguagens podem ser
compreendidas e seu uso orientado por parte de pessoas esclarecidas.
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