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EDITORIAL	
  
Prezados leitores,
A ABT vem passando por reformulações nas suas ações e metas com a finalidade de
garantir e ampliar os espaços de discussão, por meio dos Seminários e Congressos realizados
em diversos estados e municípios do país, quando oferece a oportunidade para reflexão e
compartilhamento de ideias, pesquisas, troca de experiências e aprofundamento de estudos.
A educação a distância e o uso de tecnologias na educação ganham cada vez mais
reconhecimento e a pesquisa acadêmica, assim como os estudos transdisciplinares estão sendo
debatidos nos diferentes contextos da esfera educacional. O avanço das novas tecnologias impõe
a reconstrução do papel da escola frente às novas abordagens teórico-metodológicas e às
diferentes configurações do mundo pós-moderno. Essas questões, entre outras, orientaram a
organização dos textos aqui reunidos cujo intuito é socializá-los como forma de instigar o
debate por meio de uma gama de conhecimentos decorrentes de estudos e pesquisas de vários
estudiosos sobre o tema.
Os artigos aqui apresentados estão presentes no universo escolar, refletidos por
diferentes matizes e olhares e trazem novos posicionamentos diante das mudanças ocorridas na
educação resultante de estudos, os quais ressignificam os antigos conceitos. Baseados em novas
teorias de aprendizagem que suportam a prática pedagógica essas pesquisas ganham cada vez
mais relevância no espaço acadêmico. Oferecem ainda uma grande contribuição para os
educadores porque ampliam o conhecimento sobre a utilização das tecnologias, principalmente
no momento atual, em decorrência do processo de convergência entre educação presencial e a
distância, bem como o aumento considerável de matrículas nos cursos on-line.
Neste número da Revista Tecnologia Educacional –RTE apresentamos uma série de
artigos e estudos que apresentam situações em que a modernidade tecnológica traz à educação
nesses novos tempos.
No primeiro artigo, André faz uma análise do momento atual do cotidiano escolar
decorrente da utilização dos dispositivos móveis e aponta para a necessidade da elaboração de
projetos e práticas que contemplem novos caminhos que desafiem os estudantes na construção
do seu conhecimento. Para tal, revisita vários teóricos da educação afinados com uma
metodologia que sustenta um processo colaborativo de criação de aplicativos para dispositivos
móveis, a partir da utilização do Clube do Aplicativo, que é parte integrante da Plataforma
Educacional Mobile-L. Esses projetos devem favorecer as atividades de leitura, escrita,
oralidade, raciocínio lógico matemático e computacional.
No seu artigo, Almeida e Maschio analisam as representações dos docentes, suas
práticas pedagógicas, usos e consumos das tecnologias educacionais, como contribuição para a
construção de nova cultura escolar. Para tal, utilizaram a aplicação de questionários para
professores de escolas públicas municipais da cidade de Curitiba que receberam computadores
portáteis como ferramenta pedagógica.
O artigo seguinte, Batista e Gobara trazem um estudo sobre as concepções de interação
na visão dos estudantes de um curso de Pedagogia a distância, oferecido por uma Instituição de
Ensino Público, parceira da Universidade Aberta do Brasil - UAB. Apresentam conclusões
sobre as interações dialógicas e o Projeto Político Pedagógico–PPP do curso que devem
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especificar detalhadamente na fundamentação teórico-metodológica, as atribuições dos
participantes, com o sentido de promover as interações numa concepção dialética.
Moita e Costa nos propõem a pensar sobre a importância da convergência cultural com
vistas a uma comunicação universal e evidenciam a necessidade de se quebrar barreiras e
expandir o nível de conhecimento existente. Analisam os recursos do ambiente online que
podem auxiliar a interação entre diferentes povos e expressões culturais. Destacam a rede social
como ampliação do conceito de sociedade toma para si aspectos intrínsecos às relações
construídas no espaço social, em diversas instâncias.
No artigo seguinte Garcia apresenta um estudo sobre a visão e o perfil dos aprendizes
que transitam nos ambientes da mobilidade (M-Learning), das redes sociais e usam aplicativos
para dispositivos móveis, com foco em diferentes finalidades de aprendizagem. Analisa os
processos de ressignificação destas práticas que implicam estratégias que caracterizam o
aprendiz de línguas por mobile-learning.
Em seguida, Bozola apresenta uma reflexão sobre o processo de ensino aprendizagem
colaborativo para dispositivos móveis, a partir da utilização de um Game ou aplicativo para
Alfabetização. No desenvolvimento do Jogando para Ler, faz uma análise sobre atividades onde
alunos manipulando jogos educativos possam aprender de forma natural, prazerosa e dinâmica.
Martins e Reginatto tratam de um tema bastante atual sobre as gerações X e Y e
pretende mostrar que a utilização da tecnologia, em especial, o Facebook, auxilia na melhoria da
qualidade da coleta de dados, quando os pesquisados e os pesquisadores são, respectivamente,
das gerações Y e X. Essas gerações representam maneiras diferenciadas de ser e estar no
mundo, modos distintos de agir e de pensar.
No seu artigo, Dias revisita a discussão sobre o erro no ambiente escolar, conceito
largamente discutido nos espaços educacionais há anos e apresenta avanços quanto à
compreensão de sua função construtiva. Reconhece os avanços no âmbito teórico não têm se
explicitado na prática docente que, em grande medida, continua a tratar o erro como fracasso, o
que implica diretamente na aprendizagem e na avaliação do aluno, bem diferente de como é
tratado o erro nos jogos.
Boas leituras
Lúcia Martins Barbosa
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Claudio Fernando André
foi professor e coordenador da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no Departamento de
Mídias Integradas na Educação (DEMIE) e na UFPB Virtual, sendo responsável pela
concepção, desenvolvimento e avaliação de cursos de graduação, pós-graduação e
aperfeiçoamento. Nos anos de 2008 2009, foi Coordenador Geral de Tecnologias Educacionais
na Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), desempenhando
atividades profissionais majoritariamente no âmbito dos programas, projetos e ações voltados
à qualificação da educação científica e tecnológica. Ainda no MEC, também atuou na
Secretaria de Educação a Distância (SEED) nas ações do Programa Nacional de Informática
(Proinfo), entre eles destacam-se: Programa Aluno Integrado, Um Computador por Aluno
(UCA) e Linux Educacional. No período de 2004 a 2007 foi consultor da área de educação e
tecnologias na Microsoft Educação, Vale do Rio Doce e Senac-SP, além de atuar como
professor universitário em diversas instituições de ensino superior desde 1995, ministrando as
disciplina de EAD, Banco de Dados, Linguagem de Programação, Análise e Projeto de
Sistemas, Engenharia de Software, Introdução a Informática, Objetos Digitais de
Aprendizagem, Metodologia da Pesquisa Científica, Educação e Tecnologias, Informática na
Educação. No período de 1988 a 1994 trabalhou como professor de Matemática e Física da
Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEESP). No aspecto relacionado a
certificações internacionais, conquistou diversos títulos nos ambientes Linux (Sistemas
Operacionais). Oracle (Java), Microsoft (Gestão de Projetos, Linguagem de Programação,
Ambientes Colaborativos, CRM, Banco de Dados e Sistemas Operacionais), CompTIA (Gestão
de Projetos, Sistemas Operacionais, Segurança e Redes) e ITIL (melhores práticas de TI).
Atualmente gerencia projetos e pesquisas na área de Educação a Distância, Design
Instrucional, Formação de Professores, Mobile Learning, Tecnologias Digitais da Informação
e Comunicação na Educação, Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Desenvolvimento de
Cursos e Conteúdos para EAD.
Resumo: As tecnologias da informação e comunicação e, mais especificamente, as
tecnologias digitais móveis (tablets e smartphones), invadiram o cotidiano escolar com um forte
apelo pragmático, sendo necessário identificar práticas, projetos, produtos e soluções
educacionais para que os professores da educação básica possam oferecer caminhos e desafiar o
aluno a construir seu próprio conhecimento. Este artigo tem como objetivo refletir sobre a
metodologia e o processo colaborativo de criação de aplicativos para dispositivos móveis, a
partir da utilização do Clube do Aplicativo, que é parte integrante da Plataforma Educacional
Mobile-L. Esperamos que estes espaços virtuais sirvam de contextos significativos em que
professores possam trabalhar com seus alunos em projetos que favoreçam qualitativamente as
atividades de leitura, escrita, oralidade, raciocínio lógico matemático e computacional, por meio
da metodologia baseada na pedagogia de projetos mobile.
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Palavras chave: educação; cocriação; tecnologias digitais móveis; aplicativos; ensino e
aprendizagem; autoria.

ABSTRACT: Information and communication technologies, particularly mobile digital
technologies (tablets and smartphones), stormed the school routine with a strong pragmatic
appeal, being necessary to identify educational practices, projects, products and solutions for
basic educators can provide pathways and challenge students to construct their own
knowledge." This article aims to reflect on the methodology and collaborative process of
creating

applications

for

mobile

devices

by

Mobile-L

Educational

Platform

(www.mobilel.com.br). We hope these virtual spaces serve as significant contexts in which
teachers can work with students on projects that promote qualitatively the activities of reading,
writing, oral communication, mathematical and computational logic reasoning, through
pedagogy based on mobile projects methodology.
Keywords: education; co-creation; mobile digital technologies; apps; teaching and
learning; authorship.

1.	
  INTRODUÇÃO	
  
Segundo dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica (TODOS PELA
EDUCAÇÂO, 2014), cerca de 93,8% das crianças entre 6 e 14 anos estavam matriculadas nas
escolas brasileiras da educação básica no ano de 2012.
Embora o Brasil tenha ampliado a oferta de vagas, há ainda cerca de 1,57 milhões de
jovens de 15 a 17 anos fora da escola ou que não concluíram o ensino médio, ou seja,
massificou o acesso, mas não garantiu a permanência com qualidade e, principalmente, um
currículo capaz de promover uma aprendizagem que faça sentido para os jovens adolescentes.
Pode-se concluir que o fato das crianças e jovens frequentarem a escola não é suficiente para
consideramos o avanço qualitativo do país em relação à educação.
De acordo com os resultados da Prova Brasil - avaliação do rendimento escolar
realizada pelo Ministério da Educação (MEC) -, os alunos concluem o 9º. ano do Ensino
Fundamental no nível educacional em que deveriam estar ao concluir o 5º. ano.
Quando os dados do Brasil são comparados internacionalmente, os resultados também
não são nada animadores. Por exemplo, na prova do Programme for International Student
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Assessment(PISA,2012), da qual participaram alunos de 65 países com idade em torno dos 15
anos, os jovens brasileiros classificaram-se em 55º lugar em leitura/escrita, 58º em Matemática e
59º em Ciências.
No mesmo cenário em que a educação nacional tem inúmeros desafios que devem estar
na pauta de todo cidadão brasileiro, estamos vivenciando uma nova era permeada por recursos
digitais móveis (tablets e smartphones), que têm o desafio de serem utilizados com propostas
tecno-pedagógicas que favoreçam a educação básica de qualidade.
As tecnologias da informação e comunicação, e mais especificamente as tecnologias
digitais móveis, invadiram o cotidiano escolar com um forte apelo pragmático, sendo então
necessário identificar práticas, projetos, produtos e soluções educacionais para que os
professores possam preparar a nova geração para “aprender a aprender” (DELORS, 1998).
Os professores da educação básica, na tentativa de adaptar-se a essa nova era – era
digital móvel –, muitas vezes agonizam diante de práticas sem referências e, em alguns casos,
realizam atividades que não têm o menor sentido e significado para seus respectivos alunos das
gerações atuais.
Os chamados de nativos digitais, termo criado por Prensky (2012) para caracterizar e
definir as crianças que compreendem a era digital móvel como um habitat natural. Eles
consomem informações midiáticas manipulando diversos recursos e aplicativos, pois já
nasceram imersos e fortemente influenciados pelas tecnologias digitais móveis.
Os nativos digitais utilizam e aprendem em múltiplas linguagens explorando a
associação de inteligências múltiplas, de forma colaborativa ou individualizada, interativa e
autônoma. Esse contexto socioeducativo é um dos reflexos das tantas transformações da
sociedade global e da certeza de que a era digital móvel está mais presente em nossas vidas do
que muitas vezes prestamos atenção.
A experiência do projeto New Media Literacies (NML), citada por Mattar (2010), é um
exemplo que aponta para uma lista de habilidades e competências necessárias ao
desenvolvimento da aprendizagem na geração de nativos digitais, a fim de que estes possam
efetivamente exercer a sua cidadania:
a) Espírito de jogador: a capacidade de explorar o ambiente a fim de resolver
problemas;
b) Performance: a habilidade de adotar identidades alternativas com o objetivo de
improvisação e descoberta;
c) Simulação: a habilidade de interpretar e construir modelos dinâmicos de
processos do mundo real;
d) Apropriação: a habilidade de experimentar e remixar significativamente
conteúdos de mídia;
e) Multitarefa: a habilidade de escanear o ambiente e mudar o foco, conforme a
necessidade, para detalhes proeminentes;
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f) Cognição distribuída: a habilidade de interagir significativamente com
ferramentas que ampliam capacidades mentais;
g) Inteligência coletiva: a habilidade de reunir conhecimentos e comparar
informações com os outros em direção a um objetivo comum;
h) Senso crítico: a habilidade de avaliar a confiabilidade e a credibilidade de
diferentes fontes de informação;
i) Navegação transmídia: a habilidade de seguir o fluxo de histórias e informações
através de múltiplas modalidades;
j) Networking: a habilidade de pesquisar, sintetizar e divulgar informações;
k) Negociação: a habilidade de navegar por comunidades diversas, discernindo e
respeitando múltiplas perspectivas, bem como compreendendo e seguindo
normas alternativas; e
l) Visualização: a habilidade de interpretar e criar representações de dados para
expressar ideias, encontrar padrões e identificar tendências.
A partir da lista apresentada no parágrafo anterior, podemos compreender a relevância
de aprofundarmos reflexões e estudos que possam contribuir para o debate sobre processos
pedagógicos que favoreçam a formação de professores da educação básica, para que possam
atuar com os alunos (nativos digitais) na era da mobilidade (SANTAELLA, 2007; 2013).
Uma das questões que surge é: como a ampliação do acesso aos aplicativos e
dispositivos digitais móveis pode ser utilizada positivamente pelos professores, na promoção de
atividades com seus alunos, que sejam significativas e contribuam para fortalecer o aprendizado
da leitura, escrita, oralidade, raciocínio matemático e computacional, contribuindo assim para
melhoria da qualidade da educação básica?
Tomando esta questão como norteadora, buscamos contribuir para promover uma
cultura educacional na qual o aprendizado seja orientado pelo professor da educação básica a
partir de atividades mais próximas da realidade do aluno nativo digital. A partir deste cenário,
desenvolvemos a Plataforma Educacional Mobile-L, tendo como um dos destaques o Clube do
Aplicativo, fundamentado por aspectos construtivistas (VYGOSTKY, 1998a; 1998b; PIAGET,
2002), construcionistas (PAPERT, 2007) e conectivistas (SIEMENS, 2004; DOWNES, 2012).

2.	
  ABORDAGENS	
  TEÓRICAS	
  
Para enfrentar os desafios de lidar como a inserção de aplicativos e dispositivos móveis
na educação, a escola está diante de um dilema confrontado por dois paradigmas distintos: de
um lado, a Sociedade Industrial (cuja educação tem como foco principal formar seres humanos
somente para o sistema produtivo, satisfazendo apenas a necessidade de mercado, deixando a
questão da equidade social e da formação do cidadão crítico para segundo plano), de outro, a era
da mobilidade (cujas mudanças tecnológicas deflagraram uma revolução em nossa cultura, na
educação, na economia, enfim, na nossa sociedade, transformando a forma como trabalhamos,
nos comunicamos uns com os outros, acessamos as informações, nos divertimos e vivemos).

Página 11

Na Sociedade Industrial, a educação não pode ser a mesma praticada nas primeiras
sociedades que, abandonando o estilo de vida nômade, tornaram-se sedentárias, introduzindo o
que Toffler (2003) chama de “A primeira onda” da civilização. De igual forma, a educação
para a Sociedade em Rede (CASTELLS, 1999), que se iniciou na segunda metade do século
XX, não pode ser a mesma praticada na Sociedade Industrial, chamada por Toffler (2003) de “A
segunda onda”.
Essas considerações podem parecer óbvias quando colocadas nesses termos. No
entanto, apesar de consideráveis mudanças ocorridas nas últimas décadas e que introduziram o
conceito da era da informação (ou a “A terceira onda” de Toffler), em muitas escolas, a
educação ainda parece vinculada ao paradigma da Sociedade Industrial.
Com a chegada e rápida ampliação dos aplicativos e tecnologias digitais móveis, foi
possível a criação de novas formas de produzir informações, armazená-las, acessá-las,
comunicá-las e usá-las (SIEMENS, 2004; DOWNES, 2012).
A concepção de conteúdo tradicional, da Sociedade Industrial em que prevalecia o texto
e ilustrações impressos, foi ampliada na Sociedade em Rede (CASTELLS, 1999) para
conteúdos eletrônicos, que podem conter sons e imagens (desenhos, gráficos, fotografias e
vídeos, ou seja, imagens estáticas ou em movimento). Em outras palavras, os aplicativos e
dispositivos digitais móveis introduziram o conceito de transmídia: um conteúdo dinâmico que
inclui vários tipos de informações em vários formatos.
Na era da mobilidade (SANTAELLA, 2007), o conteúdo eletrônico transcende as
relações tradicionais entre autor e usuário e entre espaço e tempo, além de incluir a sua
constante alteração e atualização virtual por meio do ciberespaço.
Leão (2004) lembra que o ciberespaço é uma convergência dos meios de produçãocomunicação-circulação em função de um modelo de organização em redes telemáticas de
informação a qual é viabilizada pela fusão de equipamentos associada ao desenvolvimento de
técnicas para complementação de linguagens – streaming de áudio/vídeo, agregados a textos
escritos, fotografias e gráficos animados.
O surgimento do ciberespaço mostra que a revolução tecnológica não modifica somente
as técnicas de produção e transmissão do conhecimento, mas as próprias estruturas e formas de
organização das informações mutimidiáticas, permitindo a expansão de novas formas de ler e de
escrever, como por exemplo, o hipertexto.
O conceito de hipertexto designa uma forma nas quais textos, imagens, sons e
animações são interligados em uma rede complexa e não-sequencial de associações que permite
ao usuário transitar por assuntos relacionados, independentemente de sua ordem.
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Enquanto no texto impresso em papel, a leitura e escrita são lineares, no hipertexto são
não-lineares, não-sequenciais. Para Deleuze & Guattari (1995), o hipertexto faz uma analogia
com o processo de cognição humana, em que o pensamento e a percepção não são lineares, e
sim ocorrem por meio de relações mentais. Os sistemas de hipertexto permitem a criação, o
contato e a troca de informações a partir de uma variedade de meios em que o usuário é livre
para explorar, associar e assimilar informações de diferentes modos.
Devido à ampliação da utilização dos aplicativos e dispositivos móveis, a produção e a
distribuição de conteúdos tornaram-se mais acessíveis a um número maior de pessoas. Se antes
era exigido grande capital e conhecimento especializado para produzir e distribuir aplicativos,
hoje é possível criar e publicá-los em estantes virtuais, trazendo uma nova concepção de
produção de conhecimento formado por redes de relacionamento hipertextuais apoiadas por
recursos transmidiáticos.
Na era da mobilidade, a produção de conteúdo e aplicativos são recursos essenciais em
que as tecnologias digitais móveis têm alto potencial de penetração, favorecendo a flexibilidade
em processos de organização do conhecimento e das relações sociais em forma de rede.
Castells (1999) destaca que nesse processo de passagem para a Sociedade em Rede, o
desenvolvimento de uma nação precisa colocar o seu foco nas pessoas, isto é, os indivíduos
devem ser considerados não mais como simples fatores produtivos, mas essencialmente como a
finalidade dos processos de desenvolvimento.
Nessa visão fundamentalmente construtivista (VYGOTKSY, 1998a; 1998b; PIAGET,
2002), a concepção de cocriação em rede e comunicação virtual ganham espaço, contribuindo
para o desenvolvimento dos potenciais das pessoas (PAPERT, 2007), ampliando a capacidade
de dirigir seu processo de desenvolvimento e ampliando as possibilidades de escolha dos
sujeitos.
Para Downes (2012), a cocriação não é recente, mas na atualidade está ressurgindo de
forma significativa, pois na internet e nas redes sociais, proporciona uma rica oportunidade de
intercâmbio de informações e ideias em que todos podem participar ativamente, aprendendo uns
com os outros. Tal observação pode ser enriquecida, ao considerar que a cocriação em rede é
resultado da reciprocidade entre sujeitos que sabem distinguir e argumentar para defender seus
pontos de vista, contribuindo para a construção coletiva de conhecimentos.
A atuação dos integrantes das redes se reveste de importância fundamental no processo
onde pelo qual aprendem construindo conhecimentos colaborativamente, sendo que isto implica
na participação em um sistema de ações sobre o qual os sujeitos partilham compreensões sobre
aquilo que fazem e o que isso significa nas suas vidas e contextos.
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A cocriação em rede contribui então para o surgimento de uma inteligência coletiva que
favorece ao aprendiz pensar de forma crítica e autônoma diante de tantas informações, e a partir
daí, construir uma nova relação educativa, baseada nos princípios da colaboração, cooperação,
criatividade, resolução de problemas e integração.
A construção da inteligência coletiva na era da mobilidade é entendida como uma
questão aberta, em que diferentes modelos ou paradigmas podem ser combinados e cruzados:
ciências humanas, ciências sociais, computação criativa (KAFAI & RESNICK, 1996) e
arquitetura da informação (MORVILE & ROSENFIELD, 2007; NIELSEN & LORANGER,
2007), entre outras. Isso significa que não é necessário se contentar em importar os conceitos de
um domínio ou outro, mas encontrar correspondências que permitam reconceituar
continuamente problemáticas de pesquisa e buscar soluções para os problemas da sociedade.
A cocriação em rede é um processo dinâmico de internalização de comportamentos
sociais partilhados. Isso envolve a construção de pontes entre conceitos espontâneos e
científicos, com a assistência de outros recursos e sujeitos.
Vygotsky (1998a; 1998b) considera que os conceitos espontâneos são desenvolvidos e
tomam significado na atividade diária e nas interações. Os conceitos científicos, por sua vez, se
desenvolvem por meio do registro formal dos princípios epistemológicos. Ou seja, esses dois
sistemas conceituais (conceitos espontâneos e conceitos científicos) revelam um dos aspectos
contemporâneos da “Zona de Desenvolvimento Proximal” (que é a possibilidade de alcançar
novos patamares de aprendizagem), à medida que ocorre a interação (HIRUMI, 2009) entre
sujeitos com o apoio de recursos tecnológicos (SIEMENS, 2004; DOWNES, 2012).
Na escola, a cocriação de conteúdos é uma oportunidade de valorizar os conceitos
espontâneos dos alunos, mas isso só não é suficiente, pois os conceitos devem ser explicitados
para que sejam identificadas as interações anteriores às intervenções dos professores, sendo
necessária a realização de conexões com conceitos científicos. Neste caso, o professor deve,
então, servir como intermediário para o desenvolvimento conceitual do aluno, assim como deve
ouvir e dialogar com eles para fazê-los trazer seus conceitos espontâneos e avançar para os
conceitos científicos. Assim, alunos e professores se re-constroem com novas informações e
articulações (PIAGET, 2002) pois, na cocriação em rede, a construção do conhecimento ocorre
por meio das interações com outros sujeitos, outros objetos e outros recursos (SIEMENS, 2004).

3.	
  A	
  PLATAFORMA	
  EDUCACIONAL	
  MOBILE-‐L	
  
A Plataforma Educacional Mobile-L(Figura 1) foi concebida como uma proposta cujas
possibilidades incluem experimentação, ilustração, diferentes níveis de análise, adaptação a
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ritmos e estilos de aprendizagem, interação e participação ativa e com possibilidades de
integração aos currículos escolares da educação básica.
Figura 1
Plataforma Educacional Mobile-L
www.mobilel.com.br

A proposta de trabalho com a Plataforma Mobile-L privilegia tanto o desenvolvimento
de competências para aprender a cocriar, como também incentiva o desenvolvimento da
percepção analítica, do raciocínio hipotético e da solução sistemática de problemas, de modo a
fortalecer o saber fazer e o saber ser, que são consideradas condições básicas para a autonomia
dos sujeitos.
Segundo Perrenoud (1999) “... as competências são formadas pela prática e isso deve
ocorrer, necessariamente, em situações concretas, com conteúdos, contextos e riscos
identificados....”. No caso do Mobile-L, são propostas situações de aprendizagem em que o
conteúdo é trabalhado de forma contextualizada e significativa, considerando os conhecimentos,
habilidades e valores prévios dos alunos como ponto de partida para a descoberta e a construção
de novos conhecimentos e novas habilidades. Tais situações consideram a mobilização e a
articulação de saberes de modo que se traduzam em ações relacionadas com os objetivos gerais
e específicos de cada situação proposta.
Portanto, o caminho que é percorrido ao longo das ações com a Plataforma Mobile-L
considera que:
a) As atividades de aprendizagem buscam integração, articulação e coesão:
retomada de atividades e produções anteriores e a apropriação significativa dos
conteúdos apresentados; vínculo entre atividades de aprendizado e os conceitos
de tecnologias digitais móveis, de operação das ferramentas, de reflexão
pedagógica e de significação pessoal;
b) As tarefas atingem resultados perceptíveis pelos professores e alunos, levando à
construção de conhecimentos, sentidos e significados;
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c) O fio condutor da organização das atividades com a Plataforma Mobile-L é o
trabalho na perspectiva da pedagogia de projetos digitais de aprendizagem.

4.	
  O	
  CLUBE	
  DO	
  APLICATIVO	
  
O Clube do Aplicativo, que é parte integrante da Plataforma Mobile-L, é um ambiente
virtual organizado para que professores e alunos da educação básica possam desenvolver seus
próprios aplicativos para dispositivos móveis, sem a necessidade de conhecimento prévio sobre
linguagens de programação. É composto por exemplos e exercícios que variam do nível básico
ao avançado, no qual são utilizadas tecnologias modernas para dispositivos móveis (Android,
iOS e Windows Phone).
Figura 2
Clube do Aplicativo
http://www.mobilel.com.br/clube-do-aplicativo/

Os aplicativos, depois de finalizados pelos professores e alunos, podem ser
disponibilizados em lojas virtuais (Google Play, Apple Store e Windows Market Place), ou
ainda ser compartilhados em redes sociais como por exemplo: Facebook, Youtube, Pinterest e
Linkedin, entre outros.

5.	
  A	
  PROPOSTA	
  METODOLÓGICA	
  
Como todo planejamento educacional bem organizado (DEWEY, 2007), o
desenvolvimento colaborativo de aplicativos para dispositivos móveis deve ser desenvolvido
por etapas, não necessariamente sequenciais e rígidas.
No caso da proposta metodológica da Plataforma Mobile-L e, por consequência, do
Clube do Aplicativo, há sete etapas não desconexas entre si, o que significa que é possível saltar
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de uma para outra, regressar a uma anterior, aprofundar uma delas, ao mesmo tempo em que se
inicia outra, como mostra a figura 3, a seguir:
Figura 3
Metodologia proposta pela Plataforma Mobile-L

a) A problematização / reflexão / contextualização é o momento gerador,
detonador da aprendizagem baseada na autoria colaborativa de aplicativos para
dispositivos móveis. É quando surge a grande questão ou as questões que serão
trabalhadas pelas equipes de alunos. Essas questões devem ser significativas e
ligar-se à experiência prévia dos alunos, permitindo assim uma participação por
meio de uma “tempestade de ideias”. É importante lembrar que o trabalho com
a cocriação de aplicativos não se limita a um simples estudo de um tema, pois
sua característica principal é a resolução de problemas ligados ao tema (o que
queremos saber, aprender, fazer e porquê). Mesmo que o professor tenha
sugerido o assunto, fazer com que os alunos sejam capazes de problematizá-lo é
importante para que eles abracem a autoria colaborativa dos aplicativos como
seus, identificando hipóteses e possíveis soluções para as questões-problemas
colocadas.
b) A identificação dos objetivos deve conter informações sobre o que se espera
que os alunos aprendam e produzam. Informar os objetivos aos alunos ajuda-os
na ligação de novos conhecimentos com os conhecimentos anteriores. Em
outras palavras, a identificação de objetivos é como uma coleção de palavras,
fotos e diagramas destinados a permitir que todos saibam e visualizem o que se
pretende que seja desenvolvido, considerando aspectos conceituais, atitudinais e
procedimentais.
c) A pesquisa / exploração é conseqüência natural da primeira e segunda etapas:
surge a necessidade de buscar mais respostas para as questões-problemas,
ampliando o conhecimento dos alunos por meio de informações fidedignas
provenientes de conceitos, fatos e princípios.
d) Na fase de planejamento / organização deve ser definido o tempo, o
cronograma e os critérios de cada conteúdo e produto a ser desenvolvido ao
longo da execução do trabalho de cocriação de aplicativos. Também é o
momento de definir os papéis e responsabilidades de cada membro das equipes
de autoria.
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e) A etapa de criação / produção é a oportunidade para a valorização de atitudes,
produção de conhecimentos e desenvolvimento de muitas atividades
intelectuais, sociais, educacionais, artísticas, etc. Nesta fase, podem ser
desenvolvidos simultaneamente: protótipos, aplicativos, games, e-books,
vídeos, blogs, entrevistas, fluxogramas, algoritmos, portfólios e glossários,
entre outros. /
f) O momento de compartilhamento / socialização é a oportunidade da
divulgação dos conteúdos e dos produtos desenvolvidos, que podem se estender
à vizinhança, às ruas, às comunidades virtuais, à televisão, às rádios, aos
parques, às praças, às fábricas, aos museus, enfim, à toda comunidade,
presencial ou virtual.
g) A avaliação / revisão é o fechamento da cocriação do aplicativo e não começa
exatamente ao final do projeto. Deve-se ter uma avaliação permanente do que
foi previsto e preparado desde o planejamento inicial e prossegue ao longo do
desenvolvimento do aplicativo para dispositivo móvel, com a organização e
sumarização das informações coletadas. Avaliam-se os conhecimentos
adquiridos, os procedimentos utilizados, as atitudes incorporadas, as
competências e habilidades desenvolvidas. Avalia-se se as questões levantadas
inicialmente foram resolvidas e em que nível. Dependendo da natureza do
aplicativo, nesta fase tornam-se possíveis a realização de feiras de
conhecimentos com exposições dos materiais coletados (presenciais e virtuais),
confecção de painéis, dramatizações, ou simples comemorações ou
inaugurações festivas (apresentação de jornal da classe ou dos trabalhos dos
alunos transformados em livro, por exemplo). As questões levantadas
inicialmente são analisadas e, muitas vezes, constata-se a necessidade de se ir
adiante a partir do levantamento de novas questões. É momento de diagnóstico
e de discussão de novas tarefas a serem contempladas, se for o caso, na
construção colaborativa de novos aplicativos.
Como já foi dito anteriormente, as atividades propostas a partir da utilização da
Plataforma Mobile-L e do Clube do Aplicativo, tomam como referência a pedagogia de projetos
(DEWEY, 2007), no qual busca-se fortalecer simultaneamente a aprendizagem significativa da
leitura, escrita, oralidade, raciocínio lógico matemático e computacional por meio da: a)
resolução de problemas; b) representações formais e; c) atitude crítica.

5.1.	
  RESOLUÇÃO	
  DE	
  PROBLEMAS	
  
Planejar situações que ofereçam tanto a possibilidade de construção de conhecimentos
no âmbito escolar, quanto a de poder continuar aprendendo fora dele, é uma tarefa complexa.
Significa considerar e conjugar as concepções de ensino e de aprendizagem, os conhecimentos
que os sujeitos envolvidos trazem e o tratamento que se dá ao saber que se quer ensinar.
O Clube do Aplicativo traz uma proposta de aprendizagem que visa desenvolver nos
alunos conhecimentos para resolver problemas de situações simples e complexas, criar produtos
e registrar processos, mobilizando, relacionando e utilizando conteúdos e habilidades
matemáticas, lógica computacional, leitura, escrita e recursos tecnológicos diversos.
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Resolver um problema significa lançar-se ao inusitado, correr riscos, poder acertar ou
errar. Para isso, é preciso mobilizar e relacionar conhecimentos já existentes, planejar, analisar
criticamente dados e informações, determinar estratégias, procedimentos e recursos variados,
validar e comunicar resultados.
No Clube do Aplicativo, consideramos que um problema se constitui como tal quando
possibilita ao aluno colocar em jogo tudo o que sabe, mas é também, ao mesmo tempo, uma
situação que cria uma resistência que faz com que ele duvide e questione o que sabe, que exige
novas elaborações e novos argumentos que o levem a novos conhecimentos. Assim, a pergunta
“Como você calcularia da maneira mais rápida e mais objetiva o resultado de 240+ 40 + 5 +
3500?”, para um aluno que não entende ainda o valor posicional, pode ser um bom problema.
Mas, para que o fazer lógico matemático e computacional seja completo, é preciso que a
reflexão sobre o que se faz para chegar ao resultado seja estimulado.
As estratégias e os recursos utilizados, as representações feitas e os resultados obtidos
devem ser objeto permanente de análise e de questionamento. Assim, resolução de problemas e
reflexão sobre o que é feito estão sempre de mãos dadas.
A resolução de problemas é considerada, no Mobile-L e, por consequência no Clube do
Aplicativo, uma das capacidades estruturantes da ação pedagógica que, ao ser desenvolvida,
possibilita a construção de novas e mais complexas redes de conhecimentos e habilidades.

5.2.	
  A	
  REPRESENTAÇÃO	
  FORMAL	
  	
  
O trabalho com as representações é outro aspecto importante para que professores e
alunos ampliem seus conhecimentos. A escrita tem papel relevante no que se refere à
documentação e à comunicação de resultados obtidos, mas, no Clube do Aplicativo ela diz
respeito, sobretudo, à representação formal do conhecimento.
A representação formal se torna uma potente ferramenta organizadora das hipóteses, das
ideias e das estratégias, um verdadeiro recurso de pensamento e de partilha de conhecimentos.
Na cocriação dos aplicativos, professores e alunos são solicitados a fazer anotações ou a
escrever para argumentar, explicar um erro ou um acerto, resumir, esquematizar, construir
gráficos e concluir.

5.3.	
  A	
  ATITUDE	
  CRÍTICA	
  

Página 19

A aprendizagem existe se houver a dúvida: questionar os conteúdos, as ideias, as
soluções e as estratégias explicitadas por si mesmo, por outros alunos ou pelos professores;
identificar e analisar erros, considerando-os como caminho para o acerto.
Utilizar os resultados obtidos para tomar decisões é, entre outros, aspecto constitutivo
da capacidade de ser crítico, ou seja, indispensável para que os todos continuem a aprender fora
da escola. Além disso, é preciso adquirir determinadas atitudes que colocam em jogo as normas
sociais e lhes auxiliam a entender o sentido que constroem de si mesmos quando aprendem.
Assim, ao realizar as atividades colaborativas do Clube do Aplicativo que exigem uma atitude
crítica, professores e alunos também aprendem a ter:
a) Confiança em desenvolver atividades intelectuais que envolvam raciocínio
matemático/computacional e em solucionar problemas.
b) Respeito à palavra do colega, valorização do trabalho em equipe, da troca de
pontos de vista, ideias e do erro como fonte de aprendizagem.
c) Segurança ao argumentar e flexibilidade para modificar os argumentos, ao
compreender que a validade de uma afirmação está diretamente relacionada à
coerência da argumentação.
d) Interesse em desenvolver estratégias variadas e alternativas de resolver
problemas.
e) Disposição em seguir as orientações dadas, desde as mais simples até as mais
complexas.
f) Disponibilidade para trabalho colaborativo, percebendo a necessidade de
parceria no uso dos recursos e dos materiais coletivos.
g) Reconhecimento e valorização dos recursos tecnológicos como fontes de
informação importantes para a aprendizagem.
É importante ressaltar que a aprendizagem dessas atitudes destaca o caráter dinâmico da
identidade social, a ser construído ao longo da vida, e que, no ambiente escolar, se concretiza
quando os espaços de vivência são transformados e novas e diferentes relações são estabelecidas
entre professores e alunos e o que se pretende ensinar e aprender.
Nas atividades e metodologia propostas no Clube do Aplicativo, os professores e alunos
se tornam responsáveis por sua aprendizagem e pela aprendizagem dos colegas quando
explicamos caminhos percorridos para solucionar os problemas, em linguagem que possa ser
compreendida por todos. Não emitem somente opiniões, mas desenvolvem uma linha de
raciocínio que sustenta uma argumentação, uma defesa de ponto de vista. Para isso, os alunos
levam em consideração o que os colegas e o professor dizem, assim como os produtos que
foram desenvolvidos ao longo do processo. Em outras palavras, os professores e alunos também
aprendem a escutar para entender e para questionar as escolhas feitas, as ideias lançadas e até
mesmo para mudar as próprias ideias e opiniões.
6.	
  CONSIDERAÇÕES	
  FINAIS	
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A Plataforma Mobile-L, da qual o Clube do Aplicativo faz parte, é mais do que um
ambiente virtual. É também uma proposta metodológica na qual professores e alunos trabalham
de forma colaborativa em favor de aprendizagens significativas, buscando a aprendizagem mais
aprofundada de aspectos relacionados à leitura, escrita, oralidade, raciocínio lógico matemático
e computacional.
O Clube do Aplicativo organiza um conjunto de conhecimentos de que professores e
alunos podem se apropriar, agrupando, articulando e disponibilizando recursos que contribuam
para a criação de projetos, assim como favorece a aprendizagem a partir da comunicação virtual
entre seus membros para estimular a inteligência coletiva. Busca ainda ampliar processos de
aprendizagem e comunicação e influencia qualitativamente o processo de autoria
computacional, contribuindo para a evolução harmoniosa da comunidade envolvida,
favorecendo o crescimento de cada um de seus membros.
Os sujeitos, quando aprendem a criar aplicativos colaborativamente, podem participar
mais ativamente da sociedade digital como projetistas ou autores de produtos e conteúdos, em
vez de serem apenas consumidores de informação.
O envolvimento na criação colaborativa de aplicativos prepara os indivíduos para o seu
desenvolvimento como pensadores contemporâneos, ou seja, ajuda a formar cidadãos que
podem recorrer a conceitos, práticas e perspectivas computacionais em todos os aspetos das suas
vidas e em vários contextos do cotidiano.
Portanto, o Clube do Aplicativo não se trata de um ambiente em que o professor é o
desenvolvedor do conteúdo e o aluno um mero consumidor que aceita e se adapta sem críticas
ao que lhe é apresentado. É um espaço onde todos são autores por meio da criação colaborativa
de aplicativos, desenvolvendo habilidades e competência que envolvem a leitura, a escrita, o
raciocínio lógico matemático e computacional, a colaboração, o pensamento crítico e assim
preparam-se para aprender a cocriar, tanto no seu dia a dia quanto na sociedade em que vivem.
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Resumo: O presente texto procura-se analisar as representações dos docentes, bem
como, suas práticas pedagógicas, usos e consumos das tecnologias educacionais, como
contribuição para a construção de outra cultura escolar. A metodologia foi efetuada mediante a
aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas, a professores de escolas públicas
municipais da cidade de Curitiba que receberam computadores portáteis como ferramenta
pedagógica. Os modos como os professores representam e se apropriam das diferentes
tecnologias educacionais transformam o processo de ensino-aprendizagem. Para os docentes, os
computadores na sala de aula permitem desenvolver atividades educacionais atrativas e
motivadoras. Planejar aulas diferentes, interativas e aproximar os alunos dos conhecimentos da
cibercultura, são formas como os professores usam e consomem as tecnologias digitais.
Palavras-chave: Professores; Tecnologias digitais; Cultura escolar.

Abstract: This paper looking to analyze the representations of teachers, as well as
pedagogical practices, uses and consumption of educational technologies, as contribution for the
construction of another school culture. The methodology was performed by questionnaires with
open and closed questions, to teachers of municipal schools in the city of Curitiba they received
laptops as a pedagogical tool. The ways how teachers represent and use the different educational
technologies change the process of teaching-learning. For teachers, the computers in the
classroom allow develop attractive and motivating educational activities. Plan different lessons,
interactive and bring the students to know the cyberculture, are forms how teachers use and
consume digital technologies.
Keywords: Teachers; Digital technologies; School Culture.
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INTRODUÇÃO	
  
São notáveis as transformações provocadas pelas tecnologias digitais. Devido ao fácil e
rápido acesso as notícias e informações, é incomum receber cartas de amigos ou parentes, e para
alguns grupos, jamais realizar-se-á tal prática. As redes sociais, o endereço eletrônico (e-mail)
diminuem não somente a distância, mas também o tempo de resposta. Assim, o acesso rápido as
informações cada vez mais fragmentadas e universais, tem modificado os modos como a
sociedade se relaciona com o conhecimento, as formas de linguagem e de comunicação.
Desenvolvido junto ao projeto intitulado “As novas tecnologias educacionais na escola
e a produção da cultura escolar: representações, apropriações e práticas de ensinar e aprender”,
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias, linha de pesquisa
Formação Docente e Novas Tecnologias, do Centro Universitário Internacional, a presente
pesquisa, apresentada no Colóquio Internacional Educação e Justiça Social em maio de 2014, na
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, buscou investigar o processo de inclusão digital na
escola por meio do uso dos computadores portáteis.
O que se pretendeu foi compreender como os professores representam e se apropriam
das tecnologias educacionais digitais, possibilitando o acesso ao universo da cibercultura e a
inclusão digital dos alunos na escola.
Foram eleitas escolas das séries iniciais do Ensino Fundamental que dispunham de
tecnologias digitais para o trabalho cotidiano dos alunos, como por exemplo, os Netbooks. Deste
modo, participaram da pesquisa empírica, professores das escolas da rede municipal de ensino
da cidade de Curitiba no Paraná.
O principal questionamento que orientou esta pesquisa consistiu em saber qual a
representação dos professores quanto o uso das novas tecnologias na escola e como eles se
apropriavam dessas tecnologias no dia a dia escolar, proporcionando a inclusão digital.
Assim, a metodologia utilizada refere-se a pesquisa qualitativa, por meio de estudo
bibliográfico e investigação empírica. Mediante a aplicação de questionários organizados com
perguntas abertas e fechadas e entrevistas gravadas, as quais foram transcritas e analisadas,
ouviram-se a voz de 26 professores e coordenadores das escolas municipais da cidade de
Curitiba.
No que se refere ao aporte bibliográfico, foram consultadas as obras de Chartier (1991),
que contribuiu para compreender as representações e as apropriações dos professores; de Kenski
(2007, 2010, 2012), as quais forneceram fundamentação para compreender as práticas
pedagógicas na escola a partir do uso das novas tecnologias educacionais; os estudos de Barreto
(2002, 2010) que proporcionaram um entendimento sobre a formação dos professores e o uso
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das tecnologias digitais no ambiente escolar; e por fim, a contribuição de Viñao Frago (2000), o
qual permitiu verificar que as instituições escolares são constituídas por aspectos relacionais (de
intenções, de poder, de negociações), e esses elementos propiciam a produção de uma cultura
escolar. Assim, a inclusão digital por meio da inserção das novas tecnologias na escola,
possibilita pensar a escola atual como produtora de uma outra cultura escolar, que tende a
extrapolar os mesmos modos de ensinar e aprender.
Deste modo, o presente texto apresenta-se dividido em duas partes: na primeira,
procura-se conceituar as categorias novas tecnologias, representação e apropriação; num
segundo momento, apresenta-se uma breve análise da pesquisa realizada por meio dos
questionários e entrevistas com os docentes das escolas pesquisadas. Nesta análise, foram
revelados aspectos relacionados ao perfil dos professores, aos modos como esses entendem,
negativa ou positivamente, a inserção das novas tecnologias na escola, enfim, as formas como
os docentes se apropriam das tecnologias disponíveis transformando, ou não, as práticas de
ensinar e aprender.

AS	
  NOVAS	
  TECNOLOGIAS	
  ADENTRAM	
  A	
  ESCOLA	
  
O termo tecnologia remete-nos a algo atual, moderno e inovador, contudo, os diferentes
contextos e tempos históricos foram marcados por inovações consideradas “modernas” para a
cada época. Na busca por sua sobrevivência, o homem adaptava e transformava o ambiente, e de
modo intencional, criou ao longo dos séculos inúmeros equipamentos para facilitar a execução
de suas tarefas. Como afirma Kenski (2012, p. 14), “as tecnologias são tão antigas que a espécie
humana”.
Assim, o desenvolvimento tecnológico marca as inovações de cada época. Ele traduz o
pensamento e as formas de representar o cotidiano, produzindo a cultura de cada civilização. As
tecnologias são “variáveis e contextuais” e caracterizam-se pela constante transformação
(KENSKI, 2012).
Para Brito (2006), o termo tecnologia extrapola o conceito de equipamento, pois ela
permeia toda a relação humana. As tecnologias podem ser classificadas em três grupos: Físicas
(equipamento), Organizadoras (relação com o mundo) e Simbólicas (comunicação) (TAJRA
apud BRITO, 2006, p. 9). Assim, as novas tecnologias educacionais, ou tecnologias digitais,
podem ser compreendidas dentro destas três dimensões.
É importante destacar que, conforme Barreto (2010), quando as TIC’s são
descontextualizadas do seu ambiente e (re) contextualizadas ao processo de escolarização,
passam a agregar objetivos educacionais, igualmente, elas se tornam tecnologias educativas.
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Podemos constatar nas palavras da autora,
[...] é importante lembrar que as TIC não se referem às chamadas
“tecnologias educacionais”, produzidas visando à sua utilização em situações
concretas de ensino-aprendizagem. Sua própria designação (tecnologias da
informação e da comunicação) indica o seu pertencimento a áreas não
educacionais, no sentido de serem produzidas no contexto de relações sociais
outras, com finalidades distintas. Assim, as TIC são descontextualizadas das
áreas em que foram produzidas e recontextualizadas na educação, implicando
apagamentos que, para serem dimensionados, exigem a análise das condições
e das circunstâncias da sua realização. (BARRETO, 2010, p. 34)

Nos dias atuais, dificilmente encontramos escolas que não possuem pelo menos um
computador, ou mesmo, laboratórios de informática, ainda que esses sejam poucos ou nunca
utilizados. As tecnologias digitais dividem o espaço escolar com as “velhas” tecnologias de
caráter escolar, como o quadro negro e o giz, por exemplo. Esses novos materiais escolares, ou
seja, essas NTICs recontextualizadas ao ambiente escolar, passam a compor o universo da
cultura material escolar considerando a necessidade constante de suprir a escola com novos
instrumentos pedagógicos.
Podemos verificar algumas dessas ações, analisando a implantação da lei nº
12.249/2010, a qual criou o PROUCA (Programa Um Computador por Aluno). Vários autores
têm se proposto a estudar os impactos deste programa na mudança das práticas pedagógicas.
Citamos entre eles, os trabalhos de SOARES e VALENTINI (2012).1
Assim, com vistas a um avanço na qualidade do processo de ensino aprendizagem,
aproximando a escola às transformações da cultura, isto é, da cibercultura, desencadeou-se um
aumento dos discursos em torno da inclusão digital nas escolas, e consequentemente, de
políticas públicas que pretendem equipar as escolas com recursos didáticos digitais.
O termo cibercultura, entendido de acordo com Lévy (1999), é:
[...] espaço da comunicação aberto pela interconexão mundial dos
computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o
conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos
de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem
informações provenientes de fontes digitais ou destinadas a digitalização.
(LÉVY, 1999, p. 94)

Ao mesmo tempo em que as diversas possibilidades de acessar o conhecimento por
meios virtuais possibilitam a inclusão digital, mobilizando o processo de ensino aprendizagem

1

Na dissertação de BOENO, Raul Kleber de Souza, intitulada: A construção do programa um
computador por aluno sob o enfoque da educomunicação, defendida em 2013 junto ao Programa de PósGraduação em Educação da UFPR, é possível verificar um levantamento das produções acadêmicas sobre
os impactos do PROUCA no processo de escolarização em diferentes contextos brasileiros.
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em rede, a escola ainda constitui-se como instituição privilegiada de socialização e de
transmissão da cultura. E faz isso, por meio de práticas ditas “tradicionais”. A escola não pode
permanecer à margem das mudanças sociais, ainda que essas mudanças sejam sentidas
lentamente. Por outro lado, a viabilização de novas práticas pedagógicas por meio do uso das
tecnologias digitais, ainda atemoriza muitos professores na escola. Brito (2011, p. 31) afirma
que a escola tem se deparado com vários desafios diante das novas tecnologias, um deles é o de
“repelir as tecnologias e tentar ficar de fora do progresso”. Entretanto, é impossível conceber
que a escola atual se feche às mudanças e as possibilidades de produzir práticas inovadoras,
negando a necessidade da inclusão digital dos alunos.
A presente pesquisa buscou discutir esses aspectos: inclusão digital, representação e
apropriação dos professores no uso das tecnologias digitais, mais especificamente, do uso dos
Netbooks nas escolas municipais de Ensino Fundamental, as quais tinham disponíveis a partir de
uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Empresa Educacional Positivo. Nas
linhas que se segue, serão abordados os elementos analisados, tendo como interlocutor
privilegiado o professor e a sua prática.

REPRESENTAÇÕES,	
   APROPRIAÇÕES	
   E	
   INCLUSÃO	
   DIGITAL	
   NA	
   VOZ	
   E	
   NA	
  
PRÁTICA	
  DOS	
  PROFESSORES.	
  
Participaram como porta vozes de representações e dos modos de apropriação das novas
tecnologias na escola, 24 professores e duas pedagogas que atuam nas séries iniciais do Ensino
Fundamental. Esses professores dispõem de computadores portáteis, ou seja, Netbooks
educacionais para o uso em sala de aula.
Um dos critérios para a participação dos docentes na pesquisa foi a aceitação do
preenchimento dos questionários, garantindo o anonimato dos depoentes. Por isso, os
professores efetuaram o registro de seus nomes nas fichas específicas para a caracterização do
perfil anexo aos questionários, mas não foram identificados no decorrer do texto.
O perfil dos professores participantes da pesquisa indicou a predominância de
profissionais do gênero feminino, formadas no curso de Pedagogia. Apenas duas delas possuía
formação curso de Letras, e uma no curso de História. Quinze professoras tinham especialização
nas áreas de Psicopedagogia, Educação Especial, Organização do Trabalho Pedagógico,
Alfabetização e Educação, Cultura e Tecnologia. Apenas uma possuía pós-graduação Stricto
Sensu, Mestrado em Educação. Em relação ao tempo de serviço no magistério dos sujeitos
participantes, constatou-se que o mesmo variava de 2 a 25 anos de atuação.
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Entre as primeiras indagações lançadas para investigar os elementos de análise
propostos, estava a questão sobre a representação dos professores sobre os computadores
portáteis disponíveis em sala. Conforme Chartier (1991), a representação consiste em
compreender social e culturalmente a realidade. É o sentido dado pelos sujeitos a realidade e o
modo como ela é construída e pensada por eles.
Assim, quando questionados sobre o entendimento do uso das tecnologias digitais na
sala de aula, a maioria dos professores participantes declarou sua importância na transmissão do
conhecimento de forma mais dinâmica, inclusiva e lúdica. Entretanto, é fácil notar como a
introdução das novas tecnologias digitais na escola causa reações positivas, mas também,
negativas.
De modo geral, as tecnologias digitais foram representadas como recursos que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilitam que a aprendizagem ocorra de forma lúdica, pois, enfatizam o
caráter brincante do ensino por meio de atividades educativas mais prazerosas;
Prendem a atenção dos alunos nas aulas, possibilitando maior concentração nas
explicações e atividades;
Permitem dinamizar a aula, deixando-a mais atrativa e prazerosa;
Estimulam e motivam os alunos a aprender, despertando o interesse pelas aulas;
Enriquecem os trabalhos em sala de aula, complementando os conteúdos
abordados;
Auxiliam e facilitam o planejamento das aulas e a produção de materiais;
Possibilitam a interação entre os alunos da sala de aula;
Ampliam os conteúdos trabalhados nas aulas;
Melhoram a possibilidade dos alunos visualizarem a articulação dos conteúdos
trabalhos em sala com a realidade;

Cotejando as representações dos sujeitos participantes, pôde-se perceber que o vínculo
do uso das tecnologias digitais com a produção de uma aula mais atrativa, dinâmica e lúdica, foi
predominante. Assim, concorda-se com Barreto (2002), que:
Os usos lúdicos tendem a ser o aspecto mais destacado da multimídia. O
espaço lúdico pode vir a constituir uma questão central, já que a defesa da
presença da multimídia, em particular, e das tecnologias, em geral, tem sido
feita a partir da focalização de dois atributos: atratividade e interatividade.
(BARRETO, 2002, p. 71)

Por outro lado, os sentidos atribuídos por alguns professores ao uso das tecnologias
digitais na escola evidenciaram experiências adversas. Também pode-se verificar que a
inovação pedagógica foi concebida como ameaça ao trabalho docente. Foram identificadas no
universo pesquisado como modos de compreender a introdução dessa tecnologia na escola,
representações em torno da insegurança do professor diante dos alunos, os quais muitas vezes
sabem manusear melhor os equipamentos; e a interferência prejudicial da máquina no processo
de ensino aprendizagem.
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Os modos como os professores representam as novas tecnologias na escola interferem
de modo significativo na forma como se apropriam delas. Retomando a contribuição de Chartier
(1991), a apropriação é entendida como o modo que os sujeitos usam e consomem os produtos e
os objetos que lhe são propostos ou impostos. Disso, decorrem as práticas culturais, e no caso da
dimensão escolar, as práticas pedagógicas.
Nesta direção, as respostas dos professores sobre a forma como se apropriam, usam ou
consomem as tecnologias digitais na sala de aula, possibilitam considerar que os computadores
portáteis são utilizados para:
•
•
•
•
•

Reproduzir imagens, músicas e vídeos;
Apresentar slides;
Complementar os conteúdos trabalhados em sala de aula com outras
informações;
Acessar os conteúdos da internet para fim de pesquisa educativa;
Propor atividades, exercícios e jogos interativos e educativos.

Entre as principais formas de apropriação, está a reprodução vídeos, imagens e sons,
conforme revela um dos sujeitos participantes: “O acesso à multimídia me proporciona a
oportunidade de trazer com frequência vídeos, documentários, filmes, músicas, que tornam os
conteúdos mais prazerosos para as crianças”. (P 2, 2013)
É inegável que ao se permitir que uma tecnologia digital adentre as paredes de uma sala
de aula, são proporcionadas a inclusão digital dos alunos e a inserção no universo cibercultural.
Não obstante se perceba a função complementar dos computadores portáteis nas práticas
pedagógicas diárias dos professores, este recurso caracteriza-se como uma ferramenta didática
fundamental no processo de construção de conhecimentos dos alunos.
Mas as escolas ainda precisam lidar com as inúmeras dificuldades provocadas pela
implementação do novo, entre elas: a falta de formação docente (inicial e continuada). Uma
formação que contemple os aspectos teóricos e metodológicos das tecnologias educacionais na
sala de aula.
No universo pesquisado, a formação para o uso das novas tecnologias na escola foi
revelado como aspecto que contribui de forma fundamental para o trabalho pedagógico. Porém,
no que se refere aos processos de formação inicial para o uso das tecnologias nas escolas,
observou-se que a maioria dos sujeitos entrevistados não contou com a oportunidade de cursar
junto ao seu curso de graduação ou licenciatura, uma disciplina específica sobre o tema,
conforme é possível verificar no gráfico abaixo:
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Gráfico nº 1
Formação inicial dos professores
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Fonte: Resultados da pesquisa realizada em escolas públicas em 2013/2014.

Outro desafio para a inserção das tecnologias digitais na escola é a falta de
infraestrutura física dos prédios escolares. A dificuldade de instalação e utilização dos
computadores portáteis caracterizou a forma negativa no uso das novas tecnologias introduzidas
nas escolas. A falta ou a precariedade de um espaço escolar adequado e de instalações que
possibilitem o acesso as redes virtuais, foi um dos principais fatores declarados pelos
professores:
•
•
•
•
•
•
•

Falta de local e armários específicos para guardar os equipamentos digitais;
Falta de tomadas e demais acessórios necessários para a eficaz instalação dos
equipamentos;
Instalação elétrica antiga nas escolas;
Falta de rede de acesso a internet;
Instabilidade nos sinais da internet em todas as salas, ocasionando o acesso
irregular dos ambientes virtuais;
Falta de Wifi ou incapacidade de cobrir toda a área da escola onde estão
localizadas as salas de aulas;
Problemas na manutenção dos equipamentos causando insegurança quanto ao
seu uso diário.

É evidente que a escola não pode estar alheia às múltiplas formas de acesso aos
conhecimentos produzidos pela sociedade. Porém, além dos desafios teóricos metodológicos
que envolvem a utilização das tecnologias digitais na sala de aula, professores, alunos e a
comunidade escolar em geral, são desafiados a lidar com a falta de estrutura que a introdução
dos computadores impõe às escolas. Principalmente o acesso a internet.
Segundo Gvirtz e Larrondo (2007, p. 7), a “internet es el caso más paradigmático de la
potencialidad que tienen las computadoras como auxiliar del aprendizaje. Se trata de una
herramienta que permite muchísimos usos tanto dentro como fuera de la escuela”. Ao propor o
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uso de netbooks na escola, e inevitável que sua apropriação esteja vinculada ao uso das redes
virtuais. A falta de uma estrutura física que garanta o funcionamento pleno da internet nas
escolas tem sido um dos limites para que um dos objetivos do uso dos computadores em sala de
aula seja alcançado.
[...] a escola precisa ir além do ensino de informática com foco em
conhecimentos básicos sobre computadores, usos de aplicativos, programas
de edição de texto, jogos educativos, etc. O foco precisa direcionar-se para
além da simples operação do equipamento, voltando-se para a possibilidade
de os estudantes poderem se valer das informações disponibilizadas nesse
espaço digital (SOARES; VALENTINI; PESCADOR, 2013, p 155).

Sabe-se que as escolas, ao disporem de computadores, sejam portáteis ou não, possuem
um recurso material a mais para se fazer algum tipo de uso pedagógico. Fato observado entre os
professores que utilizam essa tecnologia, principalmente como suporte de texto, como
reprodutor de som/vídeo e como instrumento para desenvolver atividades e jogos de programas
educativos. Contudo, o acesso irregular da internet limita uma das principais funções dos
computadores na escola, que é a participação dos alunos nas práticas educacionais virtuais, com
vistas à inclusão digital.

CONSIDERAÇÕES	
  FINAIS	
  
Olhar a cultura escolar, concebida como um conjunto de práticas, de discursos e normas
(ESCOLANO BENITO, 2008, p.132), é compreender a escola e os seus sujeitos na produção de
práticas pedagógicas cotidianas. Assim, ao se aproximar da escola, muitas são as possibilidades
para compreender a sua cultura, principalmente no que se refere ao avanço das tecnologias
digitais.
Estudar as políticas e os discursos sobre a introdução das novas tecnologias na
educação, as propostas teórico metodológicas e os processos de formação inicial e continuada
dos professores para o uso das tecnologias na escola é de fundamental importância para
incrementar as discussões atuais sobre a qualidade do ensino. Contudo, é necessário também,
reconhecer, como as tecnologias digitais estão sendo entendidas e apropriadas pelos sujeitos no
interior da sala de aula.
O presente texto pretendeu lançar mão das práticas cotidianas dos professores, das suas
potencialidades e limites. Assim, ficou evidente que a principal representação dos docentes
quanto ao uso dos computadores na sala de aula, é a relevância deste instrumento no processo
de ensino aprendizagem, e o desenvolvimento atividades educacionais atrativas e motivadoras.
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Igualmente, planejar aulas diferentes e interativas, complementar os conhecimentos
ensinados aos alunos aproximando-os dos conhecimentos da cibercultura, são algumas das
formas como os professores usam e consomem os computadores na sala de aula.
Desse modo, os limites e desafios dos sujeitos escolares da escola hoje, concentram-se
no desenvolvimento de práticas que extrapolem a dimensão técnica das novas tecnologias
educacionais. Só assim, as tecnologias digitais deixarão de se constituir em uma materialidade
nova e estranha a compor o espaço da sala de aula.
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Resumo: Esse artigo trata das concepções de interação na visão dos estudantes de um
curso de pedagogia a distância, oferecido por uma Instituição de Ensino Público, parceira da
Universidade Aberta do Brasil - UAB. As análises dos perfis dos estudantes mostraram que
61% entre 210 atuam profissionalmente na educação. Os resultados evidenciaram uma
concepção de interação como “comunicação” apresentada por 62% dos investigados. As
conclusões sugerem que, para haver interações dialógicas, o Projeto Político Pedagógico – PPP
do curso deve especificar detalhadamente, na fundamentação teórico-metodológica, as
atribuições dos participantes, com o sentido de promover as interações numa concepção
dialética. A temática requer outros estudos e, em particular, no que se refere aos encontros
presenciais, os quais não foram investigados nessa pesquisa, mas foram apontados como
insuficientes nos resultados encontrados.
Palavras-chave: Comunicação. Ambiente Virtual. Aprendizagem.

The interaction of a distance pedagogy course in the students’ point of view
Abstract: This paper discusses the concepts of interaction in students' views of a
distance pedagogy course, which is offered by a Public Educational Institution, a partner of
Universidade Aberta do Brasil (Open University of Brazil) - UAB. The analysis of the profile of
the students showed that, among the 210 students surveyed, 61% work in education
professionally. The results indicated that the conception of interaction, is defined as
"communication" by 61% of the students surveyed. It was concluded that to be dialogic
interactions, the Political Pedagogical Project - PPP, must be to specify the assignments of the
participants and the role of interactions based on dialectical conception, as part of the
theoretical-methodological of the course’s basis. The issue requires further studies, in particular
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with regard to classroom lessons, not investigated in this study, but identified as insufficient in
the results found.
Key words: Communication. Virtual Environment. Learning.

INTRODUÇÃO	
  
A questão da interação em sala de aula no cotidiano dos ambientes escolares presenciais
ou virtuais tem sido objeto de estudos de educadores e pesquisadores pela sua complexidade e
importância, em especial, para os sujeitos que atuam em cursos a distância. O presente trabalho,
originado de um estudo qualitativo sobre as interações na Educação a Distância- EaD
observadas em um curso de pedagogia a distância de uma Instituição pública, compartilha os
resultados da investigação cujos objetivos principais foram identificar e analisar os limites e as
possibilidades dos processos de interação no âmbito desse curso, caracterizado como
semipresencial porque oferece momentos presenciais em cidades polos e momentos com webaula ou web conferências, acompanhados pela troca de comunicações nos fóruns e chats do seu
ambiente virtual de aprendizagem - AVA. O campo empírico da pesquisa é composto pelo
próprio curso de pedagogia a distância, turma 2008 – 2012, ofertado pela Instituição Pública de
Ensino Superior em parceria com a Universidade Aberta do Brasil – UAB1. O curso em questão
é uma licenciatura a distância realizada com o suporte de 10 polos instalados em três estados do
país (MS, PR e SP).
Este artigo focaliza o perfil, as concepções dos estudantes, os problemas manifestados
por esses sujeitos durante a realização do curso e o contexto das relações interativas que eles
estabelecem com os demais participantes do curso, a saber, professores, tutoria presencial e a
distância, coordenadoria geral do curso e dos polos. Sobretudo, discute os limites e as
possibilidades de efetivação da interação nesses processos, bem como a concepção de interação
subjacente à proposta do curso.
Para tanto, investigou-se além do perfil dos estudantes, também as suas motivações e
oportunidades para a realização do curso, assim como os problemas apontados por eles. Essas
informações foram obtidas na coleta dos dados, realizada no período de 2011 a 2012, na qual os
instrumentos utilizados foram os questionários respondidos pelos estudantes do curso, em

1

A UAB constitui “um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível
superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do
uso da metodologia da educação a distância” (UAB/CAPES/MEC, 2012).
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particular as questões que tratavam a interação entre eles e os demais participantes, e as
entrevistas aplicadas aos estudantes, à tutoria, aos professores e aos coordenadores.
As discussões e reflexões sobre essa temática surgiram das evidências observadas,
inicialmente, no oferecimento de uma das disciplinas em que foram ouvidas muitas
insatisfações dos estudantes em relação à falta de interação com o professor titular da disciplina
e também com a tutoria no ambiente virtual do curso. Outras reclamações relacionaram-se ao
formato da proposta que previa apenas um único encontro presencial em cada disciplina,
limitando, assim, as interações presenciais entre os estudantes e os professores. Esses problemas
relacionados ao processo de interação entre os participantes, de acordo com a visão dos
estudantes e do PPP, contribuíram para a constituição do objeto de investigação da pesquisa
aqui apresentada.
A interação abordada nessa pesquisa, seja ela virtual, seja presencial, refere-se às
relações sociais que são estabelecidas entre os participantes do curso e que, necessariamente,
contribuem para o processo de apropriação do conhecimento pelos estudantes.
A investigação sobre as interações, objeto de análise no âmbito dessa pesquisa
realizada, justifica-se considerando que:
a) em diversas instituições de ensino superior, esse modelo de curso de graduação
(bacharelados e licenciaturas a distância) tem sido ofertado sob uma parceria
com a UAB;
b) os resultados da análise e da reflexão do curso a distância em questão poderão
contribuir para transformar práticas pedagógicas inadequadas e, sobretudo, para
sugerir elementos que promovam um aprimoramento do fazer pedagógico, em
particular para cursos híbridos que são desenvolvidos em ambientes virtuais,
mas proporcionam momentos presenciais, tanto na instituição pesquisada
quanto em outras instituições de ensino superior do país;
c) embora o trabalho parta de uma parcela singular desse universo em que se faz
EaD, hoje, no Brasil, os aspectos dessa unidade apresentam características
multifacetadas similares aos de outros cursos de graduação a distância; e
d) segundo Moran (2010), a tendência atual da educação presencial é tornar-se
cada vez mais híbrida ao oferecer momentos a distância de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de
1996 (MEC2, 2013).
O presente estudo teve como objetivo geral investigar o papel da interação como
elemento fundamental no desenvolvimento dos cursos de formação de professores a distância.
Neste sentido este artigo trata de um recorte da pesquisa realizada e apresenta uma reflexão

2

Lei disponível no portal do Ministério de Educação Cultura e Desporto com acesso pelo endereço
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
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sobre as concepções de interação a partir da visão dos estudantes, segundo uma abordagem
sócio-histórica, e o perfil desses estudantes, bem como as oportunidades oferecidas pelo curso.
Assim, o estudo, aqui discutido, fundamentou-se na teoria Vygotskyniana da
aprendizagem, que se realiza num meio cujas interações são organizadas e reguladas pelo
professor ou por um participante da situação educativa, responsável pelas ações que promovem
a aprendizagem em tal contexto. Esse aporte teórico é objeto de discussão na próxima seção.

VYGOTSKY	
  E	
  A	
  QUESTÃO	
  DA	
  INTERAÇÃO	
  
As relações sociais e dialéticas do sujeito com outros indivíduos e com o meio,
discutidas de acordo com as ideias de Vygotsky (2003), fundamentaram as análises da interação
entre os estudantes e demais participantes do curso investigado.
Segundo esse teórico, as interações entre professores e estudantes e a sua organização
no meio escolar e social são responsabilidade do educador:
[...] na base do processo educativo deve estar a atividade pessoal do aluno, e
toda a arte do educador deve se restringir a orientar e regular essa atividade.
[...] do ponto de vista psicológico, o professor é o organizador do meio social
educativo, o regulador e o controlador de suas interações com o educando.
[...] também temos de levar em conta o duplo papel do professor [...] o
professor é o organizador e o diretor do meio educativo social, assim como
parte desse meio. (VYGOTSKY, 2003, pp. 75-76).

Nesse excerto, Vygotsky (2003) atribui ao professor a função de educador, orientador,
regulador da atividade educativa, em síntese, de organizador do meio educativo. Considerandose que o ambiente virtual de aprendizagem de um curso a distância configura-se como um meio
educativo e, também, que as interações ocorridas nele são atividades a serem reguladas pelos
professores e tutoria, acredita-se que a teoria de Vygotsky (2003) torna-se adequada para
embasar as análises dos perfis e dos depoimentos sobre a interação coletados neste trabalho.
Nessa linha de pensamento, as estruturas mentais internas são percebidas como as
funções psíquicas superiores dos estudantes, que se organizam a partir das comunicações que
trocam entre si e com os professores nas interações coletivas e/ou individuais que realizam no
ambiente virtual desse curso de pedagogia. Neste sentido, supõe-se que as relações sociais
estabelecidas pela interação entre os sujeitos desempenham as mesmas funções, de dialeticidade
tanto em ambientes presenciais quanto nos virtuais, embora os pressupostos mencionados
tenham sido escritos no século passado.
Numa abordagem social dialética, a interação realiza-se a partir da linguagem, pois ela é
um dos meios ou instrumento, cuja função é mediar a aprendizagem em ambientes educativos
virtuais ou reais.
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Partindo dessa premissa, a interação depende das mediações tanto do meio quanto dos
sujeitos e suas ocorrências contribuem para a aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo.
O conceito de interação, embasado nos estudos de Vygotsky (2003), foi definido como: relações
sociais dialéticas estabelecidas nas comunicações dialógicas que ocorrem entre os membros de
um grupo criado com finalidade educativa. Assim, as análises das concepções dos sujeitos e dos
seus perfis investigados foram realizadas segundo essa definição.
Dois aspectos são fundamentais nesse processo: 1) Utilização de instrumentos
mediadores na realização das atividades pelos participantes do ambiente virtual educativo, que
podem ser representados tanto pelo ambiente virtual em si quanto por seus recursos, dados pelas
ferramentas e espaços internos, denominados como fórum, webmail, e chat etc.; e 2) A
linguagem como um meio de interação social, utilizada por estudantes e professores, não apenas
como uma comunicação entre esses sujeitos, mas, principalmente, como meio para o
estabelecimento de relações sociais, que constituem adaptações artificiais demandadas na
reconfiguração do espaço e do tempo de uma sala virtual ou digital, online ou offline, postos
pela Educação a Distância atual.
Nessa linha de pensamento, defende-se a concepção de interação materializada no
conceito de inteiração. A inteiração é oriunda do ato de estar inteiro, completo, presente nas
discussões, nos debates, formulando ideias, compartilhando opiniões, conhecimentos,
informações, e nas relações socioculturais e históricas que se estabelecem entre os participantes
do contexto educativo, tanto em ambientes virtuais de aprendizagem - AVA quanto nos
encontros presenciais, com a finalidade de alcançar a aprendizagem.
As análises das concepções de interações que foram realizadas fundamentaram-se nos
referenciais metodológicos discutidos na seção subsequente.

A	
  METODOLOGIA	
  DE	
  INVESTIGAÇÃO	
  
Os referenciais metodológicos utilizados para o tratamento dos dados foram
selecionados de acordo com a perspectiva teórica adotada, cuja base vincula-se ao materialismo
dialético histórico e cultural.
As premissas desse método são, em sua totalidade, adequadas à pesquisa na área da
educação, entendendo-se que o homem configura-se como o objeto dessa área do conhecimento.
Buscou-se ainda realizar um estudo crítico – com o apoio das ideias de Severino (2008, p.116-
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117) – cujos pressupostos3 “são considerados pertinentes à condição humana e às condutas dos
homens”.
A metodologia do trabalho foi desenvolvida, assim, numa perspectiva epistemológica
de pesquisa em educação, caracterizada como um estudo de caso, na abordagem qualitativa.
Os meios de investigação para o levantamento dos dados foram: as entrevistas, a
observação das interações nos ambientes virtuais do curso em estudo (os fóruns) e as análises
dos documentos somadas aos dados quantitativos dos questionários, ampliaram a visão geral do
todo, visão necessária nesse contexto de curso, pois o mesmo é ofertado num país de dimensão
continental, em que apenas essa turma de formação de professores era composta por 450
estudantes matriculados.
A pesquisa abrangeu, dentre os 450 matriculados, apenas 210 estudantes, os quais foram
encontrados nas 10 cidades polos da UAB (Apiaí, Água Clara, Camapuã, Cidade Gaúcha,
Cruzeiro do Oeste, Nova Londrina, Paranavaí, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Siqueira
Campos), durante os encontros presenciais da disciplina “Educação Especial: Libras”, no
período reservado para a coleta dos dados, que envolveu cinco finais de semana dos meses de
fevereiro a março de 2011. Nesses polos, apenas uma parte dos presentes foram escolhidos para
as entrevistas.
O critério para a escolha dos estudantes a serem entrevistados foi a chamada de
voluntários, na proporção de 10 % em cada polo. Mas, em relação aos questionários, todos os
210 estudantes presentes nos encontros, distribuídos nos 10 polos, aceitaram preencher os
formulários elaborados de forma estruturada com questões semiabertas contendo cinco páginas.
Neste artigo são apresentados os dados obtidos com as respostas do primeiro item do
questionário que indagava sobre a identificação do estudante e sua concepção de interação.
Em relação às entrevistas, foram elaborados roteiros mantendo-se, nesse instrumento,
também, o critério de 10%, o qual resultou na participação de 22 estudantes que aceitaram ser
entrevistados. O campo empírico da pesquisa foi a primeira turma do curso de pedagogia a
distância de uma entidade pública de ensino, parceira da Universidade Aberta do Brasil.
O curso teve a sua proposta metodológica definida em seu PPP, cujos aspectos foram
examinados durante a pesquisa documental. O PPP previa que as interações entre os estudantes
deveriam ser orientadas pelos professores e pela tutoria no ambiente virtual do curso e nos

3

Para Severino (2008, pp.116-117), os pressupostos da dialética são: a) Totalidade, b) Historicidade, c)
Complexidade, d) Dialeticidade, e) Praxidade, f) Cientificidade, e g) Concreticidade.
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momentos presenciais nos polos, de acordo com a carga horária de cada disciplina do curso,
cujas ementas estão descritas no referido projeto.
Em relação às análises dos discursos, trabalhou-se ainda com a metodologia de
categorização dos dados, em cujo processo os elementos que compõem o depoimento foram
isolados com o objetivo de organizar e extrair a essência do discurso e, dela, a categoria que foi
analisada no presente artigo, sob a metodologia de Bardin (2006), conforme os itens de análise
discutidos na próxima seção.

ANÁLISES	
  DA	
  IDENTIFICAÇÃO	
  DOS	
  ESTUDANTES	
  
Apresentam-se, neste item, as análises gerais da identificação dos estudantes dos 10
polos do curso. A Tabela 1 exibe os dados gerais desses sujeitos. Sua elaboração teve o
propósito de mapear os pontos que se destacam e merecem atenção na singularidade dos
estudantes avaliados.
Tabela 1: Dados gerais de Identificação dos sujeitos dos 10 polos investigados.
Polos
A
AC C CG CO NL P RB SGO
SC
Dados:
Identificação
Estudantes voluntários que
31
07
08 11
36
28
33 05
19
32
responderam o questionário
Estudantes concluintes em
TCC do total de 450

Total
210
(47%)
267
(59%)

09

11

11

44

33

51

19

21

38

Feminino

26

06

08

11

32

25

29

05

17

28

Masculino

05

01

00

00

04

03

04

00

02

04

Atividade Principal em
Educação

23

04

03

06

21

20

11

05

14

22

129
(61% )

Outras atividades

04

02

01

04

10

08

14

00

05

04

52
(25%)

Não exerce Atividade
Profissional

03

01

04

-

03

-

08

-

-

02

21
(10%)

Não Respondeu

01

-

-

01

02

-

-

-

-

04

Menor Idade (20 anos)

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1

Maior Idade (65 anos)

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

01

Impossibilidade de
acompanhamento do
curso

09

07

-

05

17

10

10

03

07

05

73
(35%)

Adequação do tempo

11

-

-

03

18

11

14

03

07

18

85
(40%)

Flexibilidade no
acompanhamento do
curso

-

02

-

-

-

09

09

-

04

05

29
(14%)

Razões de Escolha do
Curso

Gênero

30

187
(89,05%)
23
(10,9%)

08
(4%)
04
(2%)
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Difícil acesso ao
presencial

16

--

04

--

-

-

-

-

-

-

20
(10%)

Outros motivos

-

-

02

-

-

-

-

-

-

-

02
(0,9%)

09

08

-

05

02

36
(17%)

Já fez outro curso
07
0
02 02
01
antes
Organização: BATISTA & GOBARA (2013).

LEGENDA TABELA 1:
A = Apiaí, AC = Água Clara, C = Camapuã, CG = Cidade Gaúcha, CO = Cruzeiro do Oeste,
NL = Nova Londrina, P = Paranavaí, RB = Rio Brilhante, SGO = São Gabriel do Oeste, e SC = Siqueira
Campos.

Os dados da Tabela 1 ressaltam que o público interessado nessa pedagogia a distância
da instituição pesquisada é composto predominantemente por professoras já em atividade, o que
se coaduna com o objetivo de criação do curso, segundo seu PPP.
O curso exerce influência tanto sobre professoras jovens em início de carreira quanto
sobre as professoras especialistas que buscam uma formação continuada ao longo da vida. A
questão de gênero destaca-se e esses resultados confirmam as ideias de Preti e Oliveira (2004)
que afirmam ser os cursos de formação de professores a distância composto mais por estudantes
professoras do que por estudantes professores. Com relação às atividades profissionais que os
estudantes desse curso desenvolvem, verificou-se que 129 (61%) graduandos, distribuídos em
seus respectivos polos, já atuam profissionalmente na área da educação. Considerando que a
maioria desses estudantes já realizou cursos na área da educação, constata-se que a
implementação da EaD de acordo com o Plano Nacional de Educação – PNE (2011-2020),
viabilizado pelo Projeto de Lei n. 8.035 de 2010, tem favorecido a educação continuada para
esses estudantes-professores das cidades interioranas.
Entre 210 estudantes, apenas 52 (25%) atuam profissionalmente em outras áreas do
conhecimento, enquanto 21 (10%) não exercem nenhuma atividade profissional e oito (4%) não
responderam essa questão. O fato de 21 (10%) não exercerem nenhuma atividade profissional
evidencia que as iniciativas governamentais, ainda não têm alcançado plenamente as suas metas,
apesar de estarem favorecendo esses profissionais.
Esses estudantes buscam o ensino em nível de graduação objetivando o
desenvolvimento de suas habilidades e competências. A sua formação pode atender as regiões
distantes das capitais e sem acesso ao ensino superior presencial. Por intermédio da EaD, é
suprida a carência de profissionais da educação com formação adequada existente nesses locais,
conforme aponta Neves (2005).
De modo geral, observa-se que o curso apresentou alguns problemas de organização.
Especificamente na região de Mato Grosso do Sul, o seu aproveitamento não foi tão valorizado
quanto nos polos dos outros estados, pois aqui foi encontrado o menor número de estudantes
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frequentando o encontro presencial. O polo de Apiaí foi o que mais apresentou presença e
participação dos estudantes: apenas um estudante faltou ao encontro presencial.
O fato desse curso ter, em seu quadro discente, uma maioria de profissionais da
educação já atuando na escola confirma o propósito de atender localidades sem acesso ao ensino
superior. As prefeituras assinaram acordos e parcerias com a entidade pública ofertante dessa
pedagogia para que seus professores fossem efetivados, conforme o que está escrito no item das
finalidades do PPP do curso.
Outro resultado que se destaca na Tabela 01 relaciona-se às razões de escolha do curso,
o item “adequação do tempo”, foi apontado por 85 40% dos estudantes. Para Moran (2005), os
desafios e as oportunidades propiciadas pela integração das novas tecnologias na educação
exigem dos estudantes novo dimensionamento do tempo escasso na sociedade da informação. A
“impossibilidade de acompanhamento do curso presencial” foi a razão que norteou 73 (35%)
graduandos, enquanto 29 (14%) afirmaram ter sido a “Flexibilidade no acompanhamento do
curso” sua justificativa para a decisão quanto àquela escolha. Marques e Cavalcanti (2009)
apontam a flexibilidade como um dos aspectos principais que distinguem a EaD da educação
presencial, tendo em vista que esse fator permite aos estudantes a organização do seu tempo e a
conciliação entre trabalho e estudos.
Em relação ao item “Difícil acesso ao curso presencial”, essa foi a razão assinalada por
20 (10%) estudantes como principal motivo para a escolha do curso. Outras razões foram
mencionadas por apenas dois graduandos. Os dados corroboram a afirmação de Moran (2005) a
respeito da necessidade de mudanças nos paradigmas por parte da escola, em função da entrada
dos recursos tecnológicos em seu cotidiano, obrigando-a a reorganizar-se com relação ao espaço
e ao tempo.
No próximo item, são mostradas as análises da concepção de interação na visão dos
estudantes.

ANÁLISES	
  DA	
  CONCEPÇÃO	
  DE	
  INTERAÇÃO	
  NA	
  VISÃO	
  DOS	
  ESTUDANTES	
  
As concepções de interação na visão dos investigados foram analisadas com base nas
respostas à questão que indagava aos estudantes sobre a sua concepção de interação. A categoria
“comunicação” no âmbito dessa investigação abrange os termos: “sanar as dúvidas”, “troca de
conhecimentos”, “troca de ideias”, “escutar”, “ouvir”, “ter voz” e “constante diálogo”. Para essa
categoria, utilizou-se a ideia de uma comunicação em que há uma troca de ideias e de
conhecimentos, sendo esta a que mais aproxima-se da comunicação dialógica de autoridade
discutida por Mortimer e Scott (2002). Os termos da referida categoria caracterizam uma
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comunicação de mão dupla, isto é, uma comunicação em que ambos os sujeitos da relação
comunicam-se ou interagem, por meio das participações no ambiente virtual do curso, ao ler as
mensagens dos colegas e/ou ao postar/socializar seus estudos, conhecimentos e experiências.
Primo (2007) corrobora esse pensamento ao afirmar que a comunicação foco está no
“entre”. As análises das concepções de interação dos estudantes possibilitaram isolar as
categorias: “comunicação”, “contato”, “Indefinida” e “Demais Categorias”. A Tabela 2 ilustra
essas categorias.
Neste artigo foram analisadas apenas as concepções de interação dos estudantes, de cuja
essência extraiu-se a categoria “comunicação”, tendo em vista que essa foi a categoria mais
frequentemente citada segundo a Tabela 2.
Tabela 2: Categorias da concepção de Interação dos estudantes
CAT ►
C
CO
I
POLOS▼
1–A
20 (9,52%)
03 (1,43%)
01 (0,47%)
2 – ÁC
06 (2,85%)
00
00
3–C
05 (2,38%)
01 (0, 47%)
01 (0,47%)
4 – CG
06(2,85%)
00
04(1,90%)
5 – CO
25(11,90%)
04 (1,90%)
04(1,90%)
6 – NL
15 (7,14%)
02 (0,95%)
03(1,43%)
7–P
20 (9,52%)
03 (1,43%)
02(0,95%)
8 – RB
03 (1,43%)
00
00
9 – SGO
13 (6,19%)
02 (0,95%)
03(1,43%)
10 – SC
18 (8,57%)
03 (1,43%)
05(2,38%)
Totais
131 (62,3%)
18 (8,6%)
23 (11,0 %)
Organização: BATISTA & GOBARA (2013).

DC

SR

T

05 (2,38%)
01 (0,47%)
01 (0,47%)
01 (0,47%)
02 (0,95%)
07 (3,33%)
07 (3,33%)
02 (0,95%)
01 (0,47%)
06 (2,85%)
33(15,7%)

02(0, 95%)
00
00
00
01 (0,47%)
01 (0,47%)
01 (0,47%)
00
00
00
05 (2,4%)

31 (14,8%)
07 (3,4%)
08 (3,8%)
11 (5,3%)
36 (17,1%)
28 (13,3%)
33 (15.7%)
05 (2,3%)
19 (9,1%)
32 (15,2%)
210 (100%)

Legenda da Tabela 4.1: CAT -Categorias: C - Comunicação, CO – Contato, I – Indefinida,
DC – Demais Categorias, SR – Sem Resposta, T – Total.
POLOS: A - Apiaí/SP, AC - Água Clara/MS, C - Camapuã/MS,
CG - Cidade Gaúcha/PR, CO - Cruzeiro do Oeste/PR.
NL - Nova Londrina/PR, P - Paranavaí/PR, RB - Rio
Brilhante/MS, SGO - São Gabriel do Oeste/MS, SC - Siqueira
Campos/PR.

Verificou-se que, para 131 ou aproximadamente (62%) dos estudantes entre 210, a
interação é comunicação entre todos os sujeitos do curso: isto é, para professores, estudantes,
coordenadores presenciais e a distância e a tutoria presencial e a distância.
Constata-se essa concepção na essência do discurso de S23C: “Interação é a
comunicação que deve existir entre aluno, professor e tutor e colegas” (Questionário, S23C,
fev./2011). Nesse depoimento, a concepção de interação refere-se à comunicação entre os
professores, estudantes e tutores do curso. Embora esse estudante conceba uma interação em
que deve haver uma comunicação abrangente dos sujeitos envolvidos na disciplina do curso,
falta uma explicação sobre como deve ser essa comunicação. De acordo com o pressuposto
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teórico adotado na investigação mencionada, é necessário que haja, entre os participantes do
curso, uma interação no sentido da relação dialética da base educativa, proposta por Vygotsky
(2003).
Para S22A (Questionário, S22A, mar./2011), “Interação é uma comunicação entre
alunos, professores, tutores presenciais e a distância”, de modo que a interação deve ocorrer
entre todos os sujeitos do curso, uma interação dialética em que ocorre não apenas a
comunicação, mas uma inteiração em que cada participante deve estar inteiro no curso, seja no
encontro presencial ou no ambiente virtual, e cuja comunicação promova a discussão dialética.
Na mesma categoria, S24SC, afirma que a interação: “É a comunicação, é a troca de
experiências, é a convergência de vários pontos de vista sobre o mesmo assunto”
(Questionário, S24SC, mar./2011). Essa concepção pode ser analisada e classificada como a
comunicação dialógica interativa de Mortimer & Scott (2002). A convergência de vários pontos
de vista sobre o mesmo assunto, mencionada por S24SC, pode ser vista como uma interação
dialética na medida em que se levam em consideração os diversos pontos de vistas e,
possivelmente, a oposição dos contrários que se tornam idênticos ao se convergirem segundo a
definição de dialética de acordo com Lenin (apud CHEPTULIN, 1982).
Ainda na categoria comunicação, outra resposta foi incluída porque a concebe como
uma interação entre pares, isto é, aquela em que a informação é recebida de uma única via.
Conforme Primo (2007), essa comunicação ocorre quando há um receptor e um emissor. Essa
comunicação foi observada na resposta: “Interação, para mim, é uma troca de experiências, e
isso não acontece com a tutora a distância” (Questionário, S9A, fev/2011). Nesse caso, a
comunicação tem sido apenas de uma via, porque o aluno emite a mensagem e não recebe
resposta. Para esse estudante também parece “distante” uma interação dialética, concepção
adotada para a interação que se propôs no estudo realizado.
Em consonância com Mortimer e Scott (2002), o processo de construção dos
significados no indivíduo constitui-se a partir das interações discursivas entre professores e
estudantes em sala de aula. E, na perspectiva do pressuposto histórico e sociocultural, a
interação, ou seja, uma ação comunicativa intersubjetiva, configura-se como uma inteiração,
somente numa relação dialética entre os participantes do curso.
Em síntese, as análises gerais demonstraram que exceto para S23C, S24SC e S22A, a
maioria – 128 estudantes, de 131 – ainda vê as interações como comunicação sobre as
atividades, principalmente para esclarecimento de dúvidas e, raramente, para o debate ou para a
construção coletiva da aprendizagem e de seu desenvolvimento a partir de uma discussão
dialética dos conteúdos. Essa concepção ilustra a interação recorrente de salas de aulas
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presenciais que, em geral, são baseadas em paradigmas da transmissão (FREITAS, 2009, p.07)
e estão na contramão dos pressupostos sociointeracionistas, e também da inteiração.

RESULTADOS	
  E	
  CONCLUSÕES	
  
As análises das respostas dos estudantes às perguntas do questionário mostraram que,
em relação ao item 1 (um) da identificação, predominam estudantes cuja atividade profissional
principal é relacionada à educação conforme se constatou na Tab. 1. Além disso, entre os 210
estudantes, 129 (61%) trabalham diretamente na área da educação. O fato de 39% dos
estudantes desse curso de pedagogia não estarem atuando na área da educação evidencia que,
embora esse curso tenha sido elaborado com o objetivo de qualificar os profissionais do ensino
básico nas regiões distantes de instituições de ensino superior públicas com educação
presencial, as metas governamentais em relação a essa demanda ainda não têm sido alcançadas.
Remetendo-se ainda à Tabela 1, nota-se que os 20 estudantes que apontaram o difícil
acesso ao curso como razão principal de sua escolha estão matriculados em duas cidades: Apiaí
- SP e Camapuã - MS. Sendo que 16 respostas de 20 resultaram do polo de Apiaí.
Os resultados referentes às razões de escolha do curso surpreendem ao constatar-se que
o “Difícil acesso ao ensino presencial” constituiu o motivo de apenas 20 estudantes (10%). Os
dados evidenciaram que, para a maior parte, isto é, 85 (40,5%) dos estudantes, a “Adequação do
tempo” tem prioridade na motivação para cursar essa licenciatura. Tais constatações
demonstram que os polos em que se encontram matriculados os estudantes desse curso não é de
todo privado da educação superior. Se esses estudantes podem escolher a EaD em função da
adequação do tempo e não do difícil acesso, deduz-se que apenas poucos estudantes (9,5%) não
têm acesso ao ensino presencial.
Para concluir, faz-se necessário relembrar que o objetivo desse artigo foi apresentar o
perfil dos estudantes e verificar as concepções deles em relação às interações em um ambiente
virtual de aprendizagem, identificando-se os limites e as possibilidades desses processos
interativos no contexto de realização do curso.
Em relação ao perfil dos estudantes, observou-se que a EaD tem sido relevante nas
regiões interioranas, proporcionado a formação continuada para professores em exercício e já
graduados, além de formar aqueles que ainda não possuem uma graduação, contribuindo, assim,
com os propósitos governamentais contemplados na Lei 9394/96, em particular em seu artigo
87, que prevê o uso da educação a distância para atingir a meta de qualificação de todos os
docentes do ensino básico no país, e da Educação para todos (PNE – 2011-2020).
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As análises evidenciaram, sobretudo, que a concepção de interação na visão dos
estudantes ainda é conceituada como “comunicação” por 61% dos estudantes investigados. As
análises dos resultados apontaram também que os estudantes veem as interações como
comunicação das atividades, principalmente para esclarecimento de dúvidas e também para o
debate. Essas visões de interações levantadas não constituem interações dialógicas. Os
resultados sugerem que, para haver interações dialógicas, devem ocorrer mudanças nas visões
dos estudantes e também no PPP.
Destarte, os poderes governamentais têm viabilizado maior acesso à educação superior
pública no país, com a implementação do artigo 87 da Lei 9394/96 contemplando as regiões de
difícil acesso com o benefício da EaD, que representa a grande oportunidade para os
profissionais ainda não qualificados que residem nesses locais. Entretanto, concluiu-se que é
preciso investir mais, principalmente, na modalidade da EaD, em virtude da necessidade de
educação superior nos polos e em outras regiões interioranas desprovidas de ensino superior e
de uma docência preparada e capacitada com as habilidades que a função exige. Finaliza-se
ainda que a modalidade da EaD carece mais estudos e, especificamente no que se refere aos
encontros presenciais, os quais não foram investigados na pesquisa realizada, mas, foram
apontados como insuficientes nos resultados encontrados.
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Resumo: A interação entre os seres humanos configurou-se (e até hoje representa) sua
principal metodologia de desenvolvimento e aprendizagem. Os gêneros textuais, produções
resultantes desta interação, são a expressão cultural e, portanto, também diretamente ligados ao
processo interacional. Estas produções dependem de características formadoras da sociedade,
que recria sua linguagem, não sendo diferente na comunidade escolar.

Entretanto,

a

convergência cultural em prol de uma comunicação universal evidencia a necessidade de
quebrar barreiras e expandir o nível de conhecimento existente. Visando a este cenário, o
ambiente online oferece recursos, que podem auxiliar a interação entre diferentes povos e
expressões culturais. Este trabalho apresenta uma discussão teórica preliminar, pois é recorte de
uma pesquisa em andamento, acerca da influência dos gêneros textuais digitais na interação
professor-aluno, nos ambientes blog e Facebook. As leituras e observações preliminares
realizadas apontam, entre outras questões, para níveis de formalidade e de envolvimento afetivo
diferenciados, com base no relacionamento em sala de aula, em ambos os ambientes,
representando uma extensão do que é vivenciado no mundo presencial. Os alunos, enquanto
escritores e partícipes da construção, análise e edição de postagens e comentários do blog, por
exemplo, assumem um papel de coautoria compartilhada de saberes. A rede social como
ampliação do conceito de sociedade toma para si aspectos intrínsecos às relações construídas no
espaço social, em diversas instâncias. Aqui é demonstrada a importância de construções
linguísticas do não-verbal para complementar os sentidos da escrita, como emoticons e sinais de
pontuação em demasia. Puderam ser identificados aspectos outros, além do próprio gênero
textual, que influenciam na interação, ainda que seja o gênero o responsável por permitir a
utilização de recursos facilitadores.
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Palavras-chave: Interação. Gêneros textuais digitais. Educação.
Abstract: The interaction between humans was configured (and still is) his main
method of development and learning. The textual genres, productions resulting from this
interaction, are cultural expression and therefore are also directly linked to the interaction
process. These productions depend of forming characteristics of society, that recreates its own
language, not differing in a school community. However, the cultural convergence towards a
universal communication prove the need to break down barriers and expand the level of existing
knowledge. Aiming to this view, the online environment provides resources that can assist the
interaction between different peoples and cultural expressions. This paper presents a preliminary
theoretical discussion; it is part of a research in progress, about the influence of digital textual
genres in teacher-student interaction in Facebook and blog environments. The readings and
preliminary observations indicate, among other things, for levels of formality and differentiated
affective involvement, based on the relationship in the classroom, in both environments,
representing an extension of what is learned in the classroom world. Students as writers and
participants in the construction, analysis and editing posts and blog comments, for example,
assume the role of co-authoring of shared knowledge. The social network as an extension of the
concept of society takes on aspects intrinsic to the relationships built in the social space, in
several instances. Here is demonstrated the importance of language constructs to complement
non-verbal way of writing, such as emoticons and exaggerated punctuation marks. Other aspects
could be identified beyond the genre itself, which influence the interaction, even though the
genre is responsible for allowing the use of facilitators.
Keywords: Interaction. Digital textual genres. Education.

INICIANDO	
  A	
  CONVERSA...	
  
Ao longo da evolução humana, a necessidade de comunicação, motivada pela
organização em sociedade, levou as pessoas a buscarem artefatos diversos, que pudessem
auxiliá-los em momentos de perigo ou de expressão cultural. Gestos, voz, repetição de
processos, pinturas, linguagem e escrita são alguns dos principais meios utilizados pelos grupos
sociais. Sua organização hierárquica também pode ser percebida por estes elementos, bem como
na postura, nas vestimentas e nos rituais de convivência.
Cada grupo encontrou formas de permanecer fiel aos costumes passados de geração em
geração, e, assim, as práticas internas podem diferenciar de outros, entretanto o objetivo
continua o mesmo: interagir. Esta ação resulta do aspecto mais característico do ser humano, o
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de ser social. Sua organização é ordenada e intencional, no tocante à construção de sentido, uma
atividade de teor puramente semântico (MARCUSCHI apud FÁVERO et al., 2010).
Considerando este objetivo, as instâncias sociais responsáveis por educar as crianças e
os jovens fazem uso de cada prática interativa comunicacional disponível para atingir seus
objetivos. A formação social da criança ocorre nestas instâncias, que definem aspectos
cognitivos individuais necessários como subsídio para a apropriação de conhecimentos outros,
ao longo da vida. Para Vygotsky (1989), o homem se produz na e pela linguagem, ou seja, ele
constrói suas formas de pensar e de agir na interação com outros sujeitos inseridos em sua
comunidade. Na relação mediada do homem com o mundo, aquele desenvolve uma atividade
coletiva, social, ampliando suas possibilidades de conhecimento.
O avanço tecnológico das últimas décadas possibilitou o surgimento de práticas
interativas que desrespeitam limites geográficos e culturais. A internet permitiu a confluência de
grupos e práticas distintas, em torno da criação de linguagens, apesar de nem sempre acessíveis
e compreensíveis a todos. Surgem espaços sociais que, segundo Santana et al. (2013), agrupam
interesses em comum, promovendo saberes distintos e metamorfoseando interação no mundo
real. Rojo (2012) atribui aos multiletramentos o processo de multiplicidade cultural, com o fim
das dicotomias, das fronteiras, da pureza. Pureza esta também atribuída à linguagem, tomada
como fetiche ao ser venerada em seu modo padrão, sem a permissão de variações,
heterogeneidades e adaptações (PATRIOTA, 2009, p. 14). A autora reforça o teor efêmero e
ágil da gíria, que representa “um reflexo da própria instabilidade e desenvolvimento da
sociedade moderna”.
Esta nova visão busca adentrar nos conceitos há muito construídos, na educação formal
sistematizada presencial, mas tem ganhado espaço e usufruído das possibilidades ofertadas por
uma educação geograficamente distante, virtual, online. Os participantes, representantes
distintos em seus costumes e em sua língua, precisam compreender as construções textuais
utilizadas nas interações. Os gêneros textuais, aquelas formas organizacionais das expressões
culturais (MARCUSCHI, 2005), são relidos numa visão diversificada, em sua estrutura e forma
de acesso e distribuição.
Considerando a existência de vários ambientes online, propícios ao envolvimento
interacional entre participantes, seja no papel de aluno seja no de professor, é possível afirmar a
influência do recurso online na interação? Estes atores comunicam-se e se fazem entender da
mesma forma num grupo do Facebook, num blog, num e-mail e num chat de ambiente virtual
de aprendizagem (AVA), como o Moodle?
Este texto pretende analisar teoricamente aspectos característicos dos recursos blog e
grupo do Facebook, considerados dos mais populares na atualidade (MATTAR, 2013), levando
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em conta o nível de formalidade de ambos e sua possível influência na construção interacional
entre os participantes. Como aporte teórico, serão utilizadas as pesquisas de Silva (2012),
Mattar (2013), Rojo (2012), Marcuschi (2001; 2005) e Komesu e Tenani (2009).

INTERAGINDO	
  NA	
  SOCIEDADE	
  
O ato de interagir é inerente ao ser humano, uma vez que a sua descoberta como ação
motivadora de avanço proporcionou o desenvolvimento social, cultural, histórico, educacional,
diversificados neles mesmos. Definidos por Fávero et al. (2010, p. 92), “a natureza da interação,
os papeis interacionais e as relações que se estabelecem entre os participantes geram um
conjunto de expectativas”, em que estratégias e elementos sintáticos vão sendo utilizados para
atingi-las (as expectativas) durante a ação comunicacional.
A interação ocorre quando pares possuem em comum um objetivo, um conhecimento
prévio acerca deste objetivo, e dividem momentos de locução – não necessariamente orais – e
interlocução, numa construção de sentido significativo para os envolvidos. Patriota (2009) ainda
acrescenta ao processo interativo a influência do meio e dos processos sociais, as participações
ativas dos interagentes e o auditório para o qual será condicionada a situação construída. As
representações não-verbais nesses ambientes promovem indícios que irão influenciar na
produção verbal do locutor, que, por sua vez, desenvolve sua fala tomando como parâmetro a do
seu parceiro (FÁVERO et al., 2010),. Deste modo, há uma construção colaborativa e partilhada
entre os envolvidos. Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 11) confirma o caráter influenciável da
interação, quando na troca comunicativa em diversos meios “nem sempre de natureza
linguística”.
Este processo constante de troca fundamentada na conversação – ato social emoldurado
pelas próprias relações – conta, também, com o fenômeno de figuração, no qual “os
interlocutores se representam uns diante dos outros de determinada maneira.” (KOCH, 2006, p.
124 – grifo da autora). Este fenômeno consiste em alternar, como bem entender, as faces dos
próprios interlocutores, em função do ambiente, das pessoas ao redor, das atividades a serem
realizadas, ou seja, uma tipologia definida no lugar, nos participantes, no objetivo e no grau de
formalidade da interação (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006).
As variações interacionais vão muito além da pessoa-pessoa, como no caso de objetopessoa, pessoa-instituição, instituição-instituição, arte-arte. Em cada situação, existe um meio
básico pelo qual o compartilhamento da ação é realizado. Este meio acompanhou a evolução
tecnológica da sociedade, que se tornou sociedade da informação. Este termo, cunhado por
Daniel Bell e Alvin Toffler (SILVA, 2012), pode se tornar insuficiente diante da potencialidade
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da informação, combinada a fatores outros, como cultura, história, costumes, aplicabilidade no
mercado de trabalho.
A informação, por si só, não caracteriza uma sociedade; esta tem buscado e exigido
manipulação, contribuição, análise, retificação e compartilhamento daquela informação,
constituindo um processo de geração de conhecimento em rede, o que, segundo Gatti (2013),
compactua com a escola que se deseja. A mídia, por exemplo, é um recurso determinante neste
processo, pois busca facilitar o trabalho humano e aumentar o alcance informacional
(NASCIMENTO e THORMANN, 2013).
A tecnologia digital, representada principalmente pelos computadores e o sistema de
redes, influenciou ou teve seu desenvolvimento influenciado por mudanças ocorridas na
sociedade, satisfazendo as exigências desta. De acordo com Silva (2012), a comunicação em
massa já não atinge as expectativas do público, que anseia pela participação ativa na produção
da mensagem. O receptor não quer mais ser apenas receptor, passa a também emitir informações
(GADOTTI, 2000). Segundo Charlot (2013, p. 42), o desenvolvimento de produtos não pode
dispensar/desconsiderar as preferências do cliente, “a diversidade da demanda”. O desejo
individual se sobressai, tornando a produção em série diversificada, personificada, adaptável.
A depender do recurso, a ação interacional pode ocorrer com interatividade ou não.
Segundo Primo (2003), este termo carrega em si um viés puramente tecnicista de uso da
máquina computador, tornando a pessoa que o manipula apenas usuário. Ainda que esta
terminologia seja utilizada costumeiramente, sua definição é limitada quando a discussão
adentra no universo interacional. O mesmo autor considera interação como uma relação entre
interagentes, muito além da definição das partes que compõem o sistema.
Segundo Silva (2012, p. 45), a interação das técnicas com as linguagens comuns ao
cotidiano naturalmente provoca uma interatividade como consequência, pois permite a
modificação e a adaptação do conteúdo, sendo “nova experiência de conhecimento jamais
permitida pelas tradicionais tecnologias comunicacionais”. Com base nestas definições, ao
considerar o computador (leia-se o conjunto composto por softwares e sites, direcionados ou
não ao campo educacional) como mediador da ação interacional, sua participação também como
interagente será determinada pelo nível de permissão disponível para manipulação da
informação. Em outras palavras, o interlocutor/interagente terá à disposição possibilidades
linguísticas para construir um sentido da mensagem, permitidas pelo sistema informático.
Quanto

às

linguagens

múltiplas,

Santaella

(apud

DINIZ,

RODRIGUES

e

GUILHERME, 2013, p. 184) comprova a capacidade da comunicação por meio da
leitura/produção de formas, massas, volumes, movimentos, considerando o aspecto
leitor/produtor destas construções. Diante do universo simbiótico existente no mundo real –
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passível de ser representado em meio virtual – e da naturalidade com que o ser humano constrói
e desconstrói interações, os recursos online apresentam-se como espaços propícios para estas,
permitindo o alcance cada vez maior das extensões corporais virtuais.

INTERAÇÃO	
  EM	
  AMBIENTES	
  ONLINE	
  
As relações sociais, por muito tempo edificadas no cotidiano familiar, de trabalho,
escolar, utilizando a interação face a face, passaram a ser estabelecidas e intermediadas também
por computadores, que recriaram espaços de produção e compartilhamento de informação,
transformando as ações, as linguagens e as interações como um todo.
De acordo com Gadotti (2000, p. 7), “esses espaços de formação têm tudo para permitir
maior democratização da informação e do conhecimento, portanto, menos distorção e menos
manipulação, menos controle e mais liberdade”. Considera-se o ciberespaço um ambiente de
construção múltipla, com base em múltiplos pré-conceitos, voltado à produção de informação
adaptável, interconectada. Fávero et al. (2010, p. 109) acrescentam que o encontro realizado
neste espaço desenvolve-se por meio de atividades repletas de linguagem e significado,
“demonstrando sua compreensão das regras sociais, negociando suas identidades e buscando
exercer controle uns sobre os outros”, interagindo.
Apesar da predominância temporal da oralidade nos ambientes sociais, a escrita
adentrou, e, de acordo com Marcuschi (2001), violentamente, nestes espaços, configurando-se
como bem social indispensável e não necessariamente apenas uma reprodução do oral. Diante
disto, a interação online assentou-se principalmente no uso da linguagem escrita, ao buscar
reconhecimento das práticas conversacionais face a face. Entretanto, “a escrita não pode ser tida
como uma representação da fala” (MARCUSCHI, 2001, p. 17), pois não possui elementos
suficientes para reproduzir seus fenômenos.
A prática desta nova cultura, a da escrita, passa a ser analisada sob outras óticas, assim
como na migração da sua prática para o ambiente virtual-online. Neste sentido, toma-se como
definição de gênero a organização social e os meios de expressão cultural constituintes da
prática comunicativa (MARCUSCHI, 2005). Ao refazer-se em um novo espaço, este processo
se reconstitui “sob a forma de textos organizados com som, imagem, movimentos, escrita e
outras linguagens” (MELO, OLIVEIRA e VALEZI, 2012, p. 151).
Os falantes, quando em interações informais online, amparados por recursos, como chat
– aberto ou reservado –, blogs e redes sociais, usufruem de uma linguagem “livre e envolve, ao
contrário de todos os demais gêneros textuais escritos impressos, muitos elementos
paralinguísticos” (MARCUSCHI, 2005, p. 45), ou seja, aqueles não-verbais. Podem ocorrer
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erros de interpretação, pois elementos como entonação da voz, reação facial, gestos e ambiente,
não são suficientemente representados para complementar a mensagem. É necessário considerar
o caráter não-natural da escrita, que, ao contrário da fala, foi inventada (MARCUSCHI, 2001).
De acordo com Crystal (2005), a união escrita/fala converge no ambiente online como uma
nova modalidade de comunicação humana, a netspeak.
O desenvolvimento de maneiras de representar as inconstâncias e particularidades da
voz é desesperador (CRYSTAL, 2005), quando então são utilizados, exageradamente, a
ortografia, espaçamento, sinais de pontuação, letras maiúsculas e os emoticons (ícones formados
por combinações de caracteres que representam emoções). Esta tentativa de reproduzir marcas
da oralidade pode ser encontrada na escrita, principalmente em ambientes informais. A
ocorrência destes “fatos linguísticos da fala na escrita produzida no contexto da tecnologia
digital representa a identidade de um grupo ou de uma comunidade que quer se fazer reconhecer
por elas e por elas ser reconhecido” (KOMESU e TENANI, 2009, p. 216).
Dentro do acervo de recursos online destinados a práticas interativas informais, as redes
sociais representam um dos mais significativos ambientes de interação, por recriar, em escala
hiperbólica, as relações construídas socialmente no mundo presencial. Este recurso representa
um aporte emocional e mantenedor de relações, além de possibilitar aprendizagens sociais a
partir de atividades comunicativas e criativas (MATTAR, 2013).
Os blogs constituem uma interação mais formal, comparado às redes sociais, mas
podem ocorrer as mesmas variações encontradas em qualquer outro ambiente, a depender da
condução. A facilidade com que as informações podem ser disponibilizadas/compartilhadas,
bem como a própria construção do blog (por meio de sites que diminuem a dependência de
conhecimento técnico), são elementos que o tornam popular e amplamente utilizado nas/para as
mais diversas áreas e finalidades (MATTAR, 2013; TAJRA, 2008).
Segundo Marcuschi (2005, p. 14), a importância de analisar o discurso eletrônico
permeia três aspectos principais:
(1) seu franco desenvolvimento e um uso cada vez mais generalizado; (2)
suas peculiaridades formais e funcionais, não obstante terem eles contrapartes
em gêneros prévios; (3) a possibilidade que oferecem de se rever conceitos
tradicionais, permitindo repensar nossa relação com a oralidade e a escrita.

Assim, justifica-se a análise preliminar a seguir, tomando como base a necessidade de
investigar particularidades dos recursos disponíveis atualmente, com vistas a elaborar propostas
de interação, que permitam contribuir significativamente na produção de sentidos em ambientes
virtuais de aprendizagem.

GÊNEROS	
  DIGITAIS	
  NA	
  EDUCAÇÃO	
  A	
  DISTÂNCIA	
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A concepção behaviorista, que desconsidera todo e qualquer conhecimento prévio do
ser aprendente, também pode ser consumada numa educação destituída de barreiras geográficas
e com propostas de autonomia, e aprendizagem controlada pelo aluno. Ao oferecer um espaço
em branco – uma tela –, a condução do mediador determinará a construção de uma
“representação simbólica, onde os indivíduos projetam seus mundos imaginários ou retratam
realidades vividas” (NOVA e ALVES, 2003, p. 108), ou apenas uma digitalização dos
processos da educação convencional.
Este ambiente online deve permitir o compartilhamento de informação, a construção
colaborativa de conhecimento, a partir da interação, visto que o sistema em rede evidencia um
papel amplificador qualitativo e quantitativo de sentidos hipertextualizados (SILVA, 2012).
Estas práticas podem ser revestidas em linguagem textual, imagética, sonora, com animação etc.
São multimodalidades combinadas em um espaço repleto de possibilidades criativas e que
exigem multiletramentos para construção e atribuição de sentidos (ROJO, 2012).
Além dos ambientes desenvolvidos exclusivamente para a prática educativa em cursos
institucionais (Moodle e Blackboard, por exemplo), e considerando o potencial dos demais
recursos disponíveis, qualquer espaço online possui estrutura suficiente para a condução de uma
ação de aprendizagem. Isto se justifica por uma das características da internet – conjunto de nós
interligados (NASCIMENTO e THORMANN, 2013) –, em comunhão com a concepção
sociointeracional de aprendizagem: interação/troca (SILVA, 2012) com o meio, com os pares,
com o objeto, com as próprias construções cognitivas do ser aprendente.
Mattar (2013, p. 72) apresenta plataformas e interfaces (social bookmarking, blogs,
microblogs, wikis, podcasts, vídeos, redes sociais, games etc.) possíveis de serem utilizadas
como recurso pedagógico, inclusive aplicando a chamada Pedagogia 2.0 – fundamentada na
“participação em comunidades em rede, a personalização da experiência de aprendizagem do
aprendiz e a produtividade do aprendiz na forma de criação de conhecimento e inovação”
(grifos do autor). Foram escolhidos, para análise neste trabalho, os recursos blog e grupo no
Facebook. Entretanto, não houve seleção de blogs ou grupos em específico, visto que esta é um
recorte preliminar de uma pesquisa em andamento.
Os sites que permitem a criação de blogs – os mais famosos são o Blogger e Wordpress
(MATTAR, 2013) – possibilitam ao criador estruturá-los a partir de templates (temas de layout)
diversos, porém os elementos são comuns a todos: há uma área administrativa, na qual são feitas
as publicações, a construção das páginas, as avaliações de comentários submetidos; e há a área
pública, em que é possível ver o resultado da primeira.
Os conteúdos abrangem temas, como atualidade, humor, educação, disciplinas
específicas, poesia etc., mas as linguagens utilizadas na publicação das postagens variam de

Página 54

acordo com o público e com o objetivo do blog. Limitando-se aos destinados à interação alunoprofessor, o aspecto relacionado à formalidade passa a ser um reflexo da prática daquele
docente em sala de aula, ou seja, o nível de dinamicidade e de proximidade afetiva que este
profissional permite erguer em outros espaços determinará a utilização de vídeos, imagens,
animações, emoticons nas publicações e nos comentários dos alunos.
As possibilidades de formatação de texto, disponibilizada pelos sites de criação de blog,
incluem alteração de cores, tamanhos e tipos de fonte, bem como aplicações de negrito, itálico e
sublinhado, ou seja, opções básicas, que permitem destacar um termo ou uma informação. Além
destas, há possibilidade de inserir vídeos, imagens, links externos, listas enumeradas etc. Caso
não seja suficiente, a opção de construir a postagem a partir da linguagem de marcação HTML é
possível para os participantes mais experientes.
A noção de tempo é importante para a manutenção do blog, tanto no sentido de status
ativo na rede quanto de visitação. Segundo Mattar (2013), a continuidade nas publicações
constitui-se num dos principais problemas deste gênero, pois é preciso que o aluno visitante
perceba o projeto em todas as suas etapas, tornando-se parte do processo, nas fases de
retroalimentação e de motivação para o docente. As decisões do escritor (aluno ou professor),
em termos de edição ou de continuação da proposta, é um elemento determinante na construção
da autonomia do sujeito, bem como no retorno às práticas presenciais.
O próprio aspecto de interconexão da internet permitiu incorporar recursos e gêneros de
maneira a interligar, por exemplo, diversas redes sociais (é possível publicar um texto no
microblog Twitter e curti-lo no Facebook), ou em ambientes como revistas eletrônicas e sites
(com a conta do Facebook, pode-se compartilhar um texto publicado no Portal G1).
Percebe-se, portanto, a rede social realizando seu papel de integração e de interação
entre indivíduos, ambientes, objetos, informações. O Facebook tem se tornado objeto de
pesquisas no contexto educacional e têm-se percebido benefícios, principalmente no que
concerne à diminuição das distâncias afetivas entre professor e aluno, importante aspecto para
uma educação construída com confiança (MATTAR, 2013). Apesar de haver professores que
pensam a proximidade da vida pessoal com a profissional como invasão ou exposição, os alunos
veem isso como um canal aberto de comunicação e se sentem à vontade para interagir
(MATTAR, 2013). Esta interação, por vezes, pode vir revestida de igualdade de interesses e
compartilhamento de criativas passagens acerca de acontecimentos da atualidade, portanto uma
rica fonte de convergência entre conteúdo e aplicação prática.
A Cultura da Convergência é um termo criado por Henry Jenkins para evidenciar um
fenômeno contemporâneo que envolve três conceitos básicos: “convergência dos meios de
comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva” (JENKINS, 2009, p. 29). De acordo
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com o autor, a participação nas construções midiáticas é determinante na circulação de
conteúdos criados por estes indivíduos. Há um processo de recriação e de compartilhamento de
sentidos construídos com base na própria mudança cultural, portanto também linguística.
As linguagens utilizadas em ambientes de rede social permitem – ou são resultados de –
uma informalidade maior, em relação aos blogs, por exemplo. Apesar de estes possuírem uma
barra de ferramentas, a concepção de rede social envolve mais representações do não-verbal,
por constituir-se praticamente em tempo real, no qual os elementos paralinguísticos tornam-se
relevantes na construção interacional – ainda que construída apenas por manipulação linguística,
pois não é disponibilizado ao participante um conjunto de opções de formatação.
O professor ao utilizar o Facebook como ambiente pedagógico terá também que se
preocupar com o tempo e a frequência das publicações, pois a permanência da
atenção/concentração no ambiente online é relativamente mais baixa, pela diversidade e enorme
quantidade de informação veiculada livremente, e servindo de desvio para a atividade proposta.
O objetivo passa a ser transformar o uso do Facebook, comumente objeto de afastamento de
atenção, em desvio do aluno para uma interação educacional.
Analisando como ocorre o processo de exposição de opinião acerca de uma postagem,
esta rede social permite três tipos, que podem ser entendidos como níveis gradativos de
aprovação: curtir, comentar e compartilhar. A participação significativa do aluno ocorre
principalmente na segunda opção, uma vez que lhe é dado abertura para criar, editar e excluir
suas próprias impressões. Estes processos podem ser realizados de forma simples e rápida,
revelando uma possível mudança de ideia, resultado de um processamento cognitivo
momentâneo e uma autoavaliação desenvolvida ao analisar sua fala após o envio. É possível que
revele, também, a percepção do erro e sua correção de maneira mais suave (bem diferente do
que costuma acontecer no ensino presencial).
Apesar das diferentes possibilidades ofertadas ao criador da postagem no blog e no
Facebook, estes ambientes apresentam-se como espaços viáveis de interação online. As leituras
e observações realizadas inicialmente resultaram em formulações, entre outras, acerca da
formalidade e do envolvimento afetivo, reflexos do relacionamento em sala de aula, além de
uma cultura de participação com elementos criados a partir de construções linguísticas da fala e
escrita.

REFLETINDO	
  SOBRE	
  A	
  CONVERSA	
  
Esta discussão teórica entre autores e observações preliminares, revelaram evidentes
possibilidades de usufruto tecnológico digital nos processos pedagógicos, sobretudo no que
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tange ao relacionamento e à interação entre os elementos envolvidos: professor, aluno, objeto de
estudo, conteúdo, recursos etc.
A criação de espaços para além das limitações físicas permitiu a convergência de
culturas e saberes construídos socialmente. Os estilos de comunicação, portanto, ao passarem
por processos de miscigenação, criaram outros gêneros textuais. Dentre estes, os digitais
destacam-se por representar uma cultura impregnada na sociedade atual, na qual estruturas
linguísticas e interacionais migram, sob formas representacionais, para o ambiente online.
Blogs e o Facebook serviram de espaço de análise, sob a ótica da interação com base
nas possibilidades ofertadas. Percebeu-se que ambos possuem particularidades, como o nível de
formalidade, recursos de formatação e proximidade afetiva, que permitem separá-los diante de
seus objetivos, embora escolhas pedagógicas para os dois possam ser realizadas.
Aluno e professor são partícipes dos processos de construção do conhecimento mediado
pelo ambiente virtual, porém possuem características distintas, considerando-se as condições
sociais, econômicas e culturais dos indivíduos, em seus momentos de crescimento e formação
escolar. Entretanto, o aspecto convergente da internet possibilita aos dois grupos interagir,
desconsiderando hierarquias, contribuindo na disseminação da informação.
A resposta do aluno às propostas dependerá mais da permissividade do professor à
aproximação virtual, do que do seu próprio interesse acerca do conteúdo trabalhado ou das
possibilidades ofertadas pelo recurso utilizado. Para tal, aquele aluno utilizará representações da
interação não-verbal, como forma de colaborar na construção do sentido, além de desenvolver
uma ação autoanalítica acerca de suas contribuições. A frequência com que as etapas da
proposta vão acontecendo e a sua extensão discursiva levada para a sala de aula presencial
também parecem ser elementos essenciais para a continuação e êxito da integração com a
escola.
É evidente que aprofundamentos da perspectiva linguística e de interação são
necessários, visto que se revelam campos profundos de sentido e significados, tanto presencial
quanto virtualmente, porém, a partir destas leituras, considera-se este um campo fértil de riqueza
interacional cultural e social.
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  LÍNGUAS	
  ESTRANGEIRAS	
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Pesquisadora da PUC-SP - TIDD – Tecnologias da Inteligência e do Design Digital
Resumo: O presente artigo visa discutir o perfil dos aprendizes que transitam nos
ambientes da mobilidade (M-Learning), das redes sociais e usam aplicativos para dispositivos
móveis, com foco em diferentes finalidades de aprendizagem. O objetivo é refletir sobre
processos de ressignificação destas práticas que implicam estratégias que caracterizam o
aprendiz de línguas por mobile-learning, o que abrange: autonomia, informalidade,
incidentalidade, atenção, familiaridade com processos de gamificação, com os novos estímulos
de design e comunicação para a aprendizagem.
Palavras-chave: mobile-learning; aplicativos; perfil de aprendizes com mobile.

Abstract: This article aims to discuss the profile of learners in environments mobility
(M-Learning), that use social networks and mobile applications, focusing on different learning
purposes. The aim is to reflect on the redefinition of these practices which involve strategies
that caracteriam the learner of languages for mobile-learning, which includes: autonomy,
informality, attention, familiarity with processes of gamification, with new stimuli design and
communication for learning.
Keywords: mobile-learning; apps for learning; autodidact; learning processes for
socializing media.

	
  
1.	
  INTRODUÇÃO	
  
Neste início de século XXI, o tema mobile-learning tem se mantido em evidência nos
âmbitos da vida pessoal, da sociedade e da pesquisa acadêmica. Isso não ocorre somente em
função da ampliação do mercado de dispositivos móveis e da melhoria das condições de
conexão, que têm contribuído com uma parcela considerável nesta expansão, mas também pelo
seu potencial a ser explorado em termos de modalidades educacionais híbridas, informais,
incidentais e ubiquas. Estudos de mobile-learning devem, desta forma, relacionar novos
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conceitos ao que se entende sobre os processos de aprendizagem e impactar diretamente a
expectativa sobre os perfis de aprendizes.
Diversas experiências de mobile-learning para o ensino de línguas estrangeiras têm sido
realizadas neste campo, mais no exterior do que no Brasil. O foco do presente artigo é refletir
sobre os usuários de dispositivos móveis que, na medida em que se se colocam no papel de
aprendizes, têm propiciado novas perspectivas de análise de seu perfil, ressignificando
estratégias e processos de aprendizagem.

2.	
   REFLETINDO	
   SOBRE	
   CONCEITO	
   DE	
   DISTÂNCIA	
   COM	
   TECNOLOGIAS	
   DO	
  
MOBILE-‐LEARNING	
  
A relação entre as tecnologias digitais mediadoras do mobile-learning e os aprendizes
nos remete à reflexão sobre o conceito de educação a distância (EaD). Moore e Kearsley (2007),
apud Konrath (2009), definem educação a distância como “(...) o aprendizado planejado que
ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de
criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições
organizacionais e administrativas especiais”. Contudo, infere-se a necessidade de se expandir tal
conceito, em função de que, no âmbito do mobile-learning, as aprendizagens sinalizam para
linhas divisórias menos rígidas de formatos educacionais, dissolvendo fronteiras entre a
distância física e não física, realinhando-se a parâmetros redefinidos pelos contextos e práticas
da ubiquidade.
Alguns argumentos a favor desta reflexão revelam-se pela grande produção de
aplicativos para dispositivos móveis disponibilizados com a finalidade de ensinar inúmeros
temas, inclusive línguas. A despeito de algumas especificidades temáticas para a aprendizagem,
estes aplicativos, ao incorporar novas funcionalidades, terminam por quebrar padrões de
lugar/hora/ forma de estudar/ escolhas e autonomia para construir caminhos para aprender. Este
1

fato tende a descaracterizar o conceito de “distância” física, entre recursos e possibilidades de
aprendizagem, bem como a oferta de produtos educacionais dependentes de planejamento
formal previamente estabelecido. Um outro argumento parte do fato de que modelos e interesses
pessoais de aprendizagem têm variado bastante e as tecnologias móveis têm contribuído para
isso, enfatizando a aprendizagem mais lúdica e informal. No entanto, é necessário investir em

1

Romero Tori, em seu livro intitulado “Educação sem Distância”. Editora SENAC, 2010, vem
ressignificando o conceito de distância, transformando-a em oportunidade de proximidade por razão das
mídias interativas.
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processos mediados por tecnologias que diminuam a sensação de distância cognitiva/afetiva em
relação os aos modos de aprender, bem como entre seus atores e seus recursos mediadores.
Sabe-se, contudo, que as soluções para a aprendizagem com uso aplicativo têm lançado um
novo olhar a este campo, questionando-se como se aprende, como se faz a gestão do tempo e da
atenção e como se pode atingir finalidades de aprendizagem.

3.	
  O	
  MUNDO	
  MUDOU,	
  OS	
  APRENDIZES	
  DE	
  LÍNGUAS	
  MUDARAM	
  COM	
  ELE	
  
Embora o mundo tenha se globalizado em sentido lato, abrindo-se ao acesso de
informações e à comunicação em sua própria língua ou em línguas estrangeiras, deve-se admitir
que ainda há um longo caminho a percorrer para atingir também a ação autônoma, qualificada,
combinando percurso de aprendizagem individual com o coletivo/colaborativo, a interatividade
com a expressão efetiva por aqueles que aprendem e se utilizam de tais dispositivos presentes
no mundo digital.
Uma das barreiras iniciais que pode limitar a dita expansão da aprendizagem digital e
ubiqua, é justamente o aspecto qualitativo para o domínio de línguas, além de outras variáveis
significativas que concorrem para o melhor resultado neste campo. Aí destacam-se fatores de
finalidade para o estudo de línguas (Butzmann, 2006), formas de socialização e interação, como
também os processos contínuos de crescimento intelectual (Schramm, 2010). Segundo este
autor, estes oscilam entre a interpretação e a produção de códigos linguísticos e semióticos,
buscando consistência e valor de aprendizagem entre eles.
A comunicação digital tem emergido, inicialmente, como um espaço “democrático”,
contudo permite descobertas sobre as ações e o valor das interações humanas frente à
tecnologia, em que se reprogramam diferentes trocas e hábitos sociais. Sobre este último
aspecto, é interessante observar que tablets e smartphones comportam programas interativos
dedicados a crianças a partir de um ano de idade e que estas interações provocam formas
comunicativas de diversos formatos, como também remodelam processos de inteligência e
apreensão de sentidos.
Este fato que surpeende não só pais, mas também pesquisadores que querem
compreender sobre como se dá os caminhos de escolhas, a busca de sentidos e de atenção. A
comunicação audiovisual e navegação por toque na tela de aplicativos desses dispositivos
móveis atrai naturalmente usuários muito pequenos, abrindo portas para a reflexão sobre como
crianças manipulam virtualmente objetos do mundo para adquirir conhecimento sobre ele,
transformando-os de alguma maneira em objetos de aprendizagem.
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O fato de uma criança trabalhar a interação em interfaces de aplicativos desenvolvidos
para seu nível intelectual e maturidade afetiva, de estar disponível a qualquer hora e em
qualquer lugar, seja para brincar, distrair-se ou concentrar-se em algum assunto, deve remodelar
padrões sobre o que se entende por aprendizagem. Osmon (2011), ao estudar aplicativos para
crianças para a aprendizagem de matemática, afirma que o uso de tablets por crianças em uma
aula de aula conectada tem o potencial de transformar a aprendizagem. Particularmente no
âmbito da matemática, que exigem esforços cognitivos de alto grau, a aprendizagem pode ser
potencializada, por que tablets fazem parte do mundo da criança e podem acompanhá-la a
qualquer hora e em qualquer lugar, além dos limites da escola e são utilizados de uma forma
bastante espontânea.
Na realidade, pesquisadores teriam ainda de alicerçar os caminhos teóricos para nos
assegurar sobre estas práticas, pois crianças profundamente envolvidas com tecnologias desta
natureza vão exigir um mundo redesenhado das ações educacionais e objetos de aprendizagem a
partir de agora.

4.	
  MENTES	
  PREPARADAS	
  PARA	
  O	
  FUTURO	
  	
  
Assim, questiona-se como se preparam mentes para o presente e futuro, como Gardner
(2007), em sua obra “Cinco mentes para o futuro”. Seus estudos têm base em observações
realizadas nos universos do trabalho e da educação. O autor destaca cinco tipos de mentes,
capazes de articular este universo problematizado pela variedade de plataformas para agir e
aprender: a mente disciplinada, a mente sintetizadora, a mente criadora, a mente respeitosa e a
mente ética:
1) Mente disciplinada: capaz de aplicar as formas de pensamento relacionadas a
importantes disciplinas acadêmicas (história, matemática, ciências, arte, etc.) e
profissões e ocupações (direito, medicina, gestão, finanças etc.), além de poder
transformá-las, melhorando-as continuamente, além da educação formal.
2) Mente sintetizadora: capaz de escolher as informações essenciais a partir de
uma grande quantidade disponível. Também leva a organizar informações de
maneira que façam sentido a si e aos outros.
3) Mente criadora: capaz de ir além do conhecimento e das sínteses existentes,
propondo novas questões, diferentes soluções.
4) Mente respeitosa: capaz de compreender e respeitar a diversidade de grupos e
individuos, e atuar de forma construtiva frente a tais. Vai além da mera
tolerância e da atitude politicamente correta.
5) Mente ética: capaz de abstrair características cruciais de seu papel no trabalho e
como cidadão e agir de forma coerente com essas conceituações, além de
esforçar-se para realizar bom trabalho com senso de cidadania.
A classificação de Gardner enfatiza competências e aspectos da vida em sociedade,
projetando expectativas sobre os novos aprendizes. Já Kress & Pachler (2007) entendem que a
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tecnologia para a comunicação móvel presta-se bastante a ações educacionais e emissão de
informações,

comportando

as

seguintes

características:

flexibilidade,

portabilidade,

multifuncionalidade, multimodalidade, não-linearidade, potencial para a interatividade e
comunicabilidade, (meta)-colaboração, virtualidade e hiperrealidade.
Bueschel (2008) profetizou uma mudança no perfil do aluno e incentiva o uso de
mecanismos de escuta das diferenças, sociais e de impacto tecnológico, para trabalhar o avanço
na aprendizagem e ensino.
Haveria uma consistência na ressignificaçao dos espaços sociais e instrumentos de
acesso, abrindo para os diferentes significados já denominados com seus novos
substantivos/adjetivos tecnológicos: “e-learning“; “mobile-learning”; “online”; “life-long”;
“life-wide”; “virtual”; “web-apps” etc. Neste aspecto, o papel da educação aberta ou informal
ganha evidencia, dialogando com escolas concretas e instituindo combinações como o blendedlearning.

5.	
  COMPETÊNCIAS	
  E	
  POTENCIAIS	
  PARA	
  A	
  APRENDIZAGEM	
  
Informações sobre todos os assuntos possíveis estão virtualmente disponíveis e
acessíveis, no plano do contato, da proximidade, do operacional, porém prescindem de
estratégias para o refinamento, análise, apropriação, a fim de que realmente possam se
transformar em conhecimento. Quando se remete aos contextos da cultura de redes, em pessoas
deliberadamente assumem participação em possibilidades de aprendizagem de línguas por
dispositivos móveis, deve haver um nó que consiga atar as atitudes de pessoas, de grupos que
possam se unir por objetivos comuns, principalmente quando o foco é praticar a comunicação,
usando diferentes códigos não verbais associados aos verbais.
Segundo Clay (2010) o conteúdo gerado no âmbito das tecnologias sociais nos pegaram
de surpresa, pois vivíamos nas décadas anteriores em “verdadeiras retomas” e de uma hora para
outra inverteu-se esta regra, pelo surgimento da “cultura participativa”. Nesta linha, ganha força
nos contextos da aprendizagem os termos: atuação, participação e oportunidade.
Participar, para Clay (2010), é aproveitar a oportunidade para agir e usufruir da
disponibilidade e da presença do outro. Cria-se nesta oportunidade ações de alto grau
comunicativo e cognitivo como questionar, responder, argumentar, enfim, expresssar-se.
Segundo o autor, as mídias sociais têm provado que gostamos de produzir, consumir e
compartilhar. Isso é um passo essencial para aproveitar as oportunidades de aprendizagem, seja
esta totalmente autônoma ou contextualizada pelo blended-learning.
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Towner & Muñoz (2011) afirmam que a maioria dos indivíduos envolvem-se no mundo
digital de forma ativa como usuários de tecnologia. Contudo, o uso pessoal de ferramentas das
mídias sociais não necessariamente se transfere para as suas atividades de aprendizagem.
Segundo os autores, alguns estudos têm mostrado que os alunos não gostam das "invasões" do
seu espaço pessoal pelas instituições para apresentar atividades de aprendizagem. Por outro
lado, para Smith, Caruso & Kim (2010), há evidências de que os estudantes podem estar abertos
para usar o ambiente das mídias sociais para apoiar atividades educacionais. Sob esta percepção,
pode-se entender que atividades informais de aprendizagem podem se unir a atividades mais
formais, ou àquelas que se propõem a um sentido, à uma meta, como por exemplo, ser
competente para falar uma língua.
Para Downes (2007), quando os aprendizes buscam conexões com outros indivíduos,
surgem oportunidades para a construção de redes de contato para a aprendizagem pessoal. Esta
abordagem implica valorizar as conexões entre os aprendizes como base de construção de um
conhecimento mais rico sobre determinado assunto. Da mesma forma, enfatiza Bozarth (2011)
que os aprendizes têm de se envolver em redes, construindo suas próprias conexões. Esta
atividade implica também buscas e pesquisas na Internet, capacidade de avaliação e seleção,
bem como de organizar e compartilhar o que conseguiu pesquisar, para que os outros
participantes também possam usufruir deste resultado. Assim, os aprendizes sob esta abordagem
desenvolvem um senso de colaboração, que se estende além das possibilidades visíveis e atuais.
Hurtado et al. (1996) trabalharam o conceito de “senso de pertencimento”, usado para
descrever os intercâmbios com integração social. Contudo, eles defendem um senso de
pertencimento como uma medida distinta da integração. Este senso está associado a um fator
psicológico, focado nos sentimentos subjetivos dos estudantes para buscar a conectividade ou a
coesão com a instituição aos quais pertencem. Os referidos autores realizaram um estudo
longitudinal explorando este conceito e concluíram que este seria essencial para a persistência
dos estudantes, incluindo uma medida separada de sentido de pertencimento ao examinarem
tanto a participação em atividades particulares bem como o que a participação significa para o
estudante.
O conceito de pertencimento, trabalhado esses autores, pode também se encaixar no
campo do ensino e aprendizagem de língua estrangeira, principalmente quando se focalizam
ambientes de formalidade e informalidade das ações educacionais. Com o acesso e fácil
usabilidade das interfaces de acesso e interação, segundo Brown & Adler (2008), trocam-se
muitas vezes os papeis de produtores e de consumidores de conteúdos. As fontes
disponibilizadas digitalmente permitem que pessoas se encontrem, troquem ideias e colaborem
de diferentes maneiras, de forma que tais práticas podem fomentar também diferentes
modalidades de aprendizagem.
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Há uma expectativa positiva em torno da aprendizagem informal de línguas, que
precisa, porém, ainda ser concretizada. O sentido de colaboração é uma das chaves e depende do
domínio de algumas competências, de acordo com o modelo de Erpenbeck e von Rosentiel
(2007). Na perspectiva destes autores haveria 4 tipos de competências para atuar coletivamente
e em ambiente digital, a fim de que possa haver aprendizagem:
1) Competência pessoal – disposição para agir e refletir, relaciona-se ao perfil
pessoal do aprendiz, envolvendo senso crítico, ética, moralidade, autogerenciamento das atividades, responsabilidade, auto-organização, abertura para
mudanças e para aprender novas formas de aprendizagem; independência para
escolher as mídias e os seus conteúdos de interesse.
2) Competência para ação e realização de atividades – capacidade para decidir
sobre quais conteúdos, iniciativa, capacidade de criar novas ideias de implantálas, capacidade para a mobilidade e para transpor desafios, habilidades de
liderança, consequência e persistência.
3) Competência em métodos e expertise em determinados assuntos – reflexão
sobre as conexões que operam entre os indivíduos e conteúdos, pensamento
estratégico e competência analítica, habilidade para escolher a mídia correta,
abordagem metodológica sistemática, conhecimento de soft e hardware,
gerenciamento de projeto etc.
4) Competência social comunicativa – vontade de cooperar para tornar o
processo de aprendizagem cooperativo, competência comunicativa,
comunicação independente do lugar e do espaço, senso de responsabilidade e
habilidade para trabalhar em equipe.
O que torna interessante o modelo de Erpenbeck & Rosentiel (2007) é a sua
abrangência, em termos de domínio de competências para ação mais autônoma, porém
consciente do papel do outro nestes contextos. Há uma relação mais estreita com as abordagens
de aprendizagem com base construtivistas, que considera o indivíduo em seu processo de troca e
interação com o outro. A novidade desta análise reside no fato de operar ambientes da
formalidade e da informalidade para a construção do conhecimento, trazendo a noção de
conexões bem pontuadas. Sem dúvida, o domínio das competências do referido modelo orientase para a qualidade das conexões, bem como para a natureza dos resultados alcançados nas
experiências de aprendizagem.

6.	
  O	
  APRENDIZ	
  INFLUENCIADO	
  PELOS	
  GAMES	
  
Além do mobile-learning, o tema gamificação também tem tomado a atenção de
estudiosos do âmbito educacional, incidindo sobre a transformação do perfil dos aprendizes
atuais, os quais são extremamente familiarizados com games, de forma geral. Segundo Fardo
(2013), os games trazem um impacto muito significativo no âmbito da vida social, desdobrandose para o âmbito educacional, pois potencializa aprendizagens em diversas áreas do
conhecimento.
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A gamificação, conceito desenvolvido por Werbach e Hunter (2012, apud Fardo, 2013)
consistiria na utilização de elementos dos games, deslocados para o ambiente de aprendizagens,
em que poderiam auxiliar na solução de problemas de aprendizagem, podendo recriar situações
no mundo virtual provenientes do mundo real, enfatizando envolvimento, produção de novas
experiências, exercício da capacidade de acertos e erros, além do diferencial lúdico. Estes
aspectos remodelam os perfis de aprendizes, que direta ou indiretamente, exigem métodos mais
participativos, não se contentando com ações educacionais desprovidas de ação e somente
contemplativas, sem envolvimento.

7.	
  PERFIS	
  RESSIGNIFICADOS	
  
A partir de experiências de aprendizagem no âmbito do M-Learning, em termos de
competências,

disponibilidade e comportamentos dos aprendizes, foram analisados três

aplicativos para aprendizagem de línguas, com foco no inglês: Busuu; Babbel e Duolinguo.
Desta forma, pôde-se levantar algumas características comuns ao perfil dos aprendizes, as quais
seriam:
1) Interesse por tecnologias móveis e domínio de seus aplicativos de modo geral,
não só para aprendizagem de línguas;
2) Gerenciamento de objetivos a partir de tempos disponíveis e oferta de objetos
de aprendizagem;
3) Iniciativa para busca de aplicativo de acordo com sua preferência e interesses;
4) Criação intuitiva de bases para estabelecer escolhas;
5) Busca de micro-unidades de aprendizagem ;
6) Forte senso de responsabilidade, autonomia e escolhas;
7) Conhecimento do valor das conexões de pessoas em rede;
8) Atitude para buscar redes de contatos com falantes nativos voluntários e com
disposição em auxiliar na aprendizagem;
9) Uso de ambientes físicos aparentemente não propícios para a aprendizagem –
públicos/ barulhentos / propensos a distrações e mesmo assim realiza alguma
forma de aprendizagem;
10) Senso prático para otimizar tempo e lugar de aprendizagem;
11) Uso de uma categorização própria e senso de organização daquilo que aprende;
12) Tendência a usar plataformas e repositórios de registros virtuais – não precisa
de caderno ou de livros didáticos impressos (papel);
13) Descoberta e uso de diferentes objetos de aprendizagem;
14) Aceitação de novas e antigas metodologias, pois pratica escolhas do que quer,
como quer e do que não quer estudar;
15) Condição de fazer pontes entre a oferta de conteúdos/ exercícios/ e a sua
aplicação;
16) Disposição em manter-se na atividade de aprendizagem proposta no aplicativo;
17) Motivação para o treino de habilidades para o domínio da conversação/ leitura/
escrita e articulação dos fonemas da língua estrangeira.
18) Idenficação com o apelo da gamificação em atividades de aprendizagem.
19) Ressignificação das finalidades para a aprendizagem de línguas;
20) Requalifica a função protagonista de materiais didáticos de apoio à
aprendizagem de línguas;
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21) Gosto pelo lúdico e pela descoberta.

8.	
  CONSIDERAÇÕES	
  FINAIS	
  
Tecnologias digitais para o Mobile-learning, uso de gamificação e formas participativas
de colaboração em redes sociais, bem como outras ações que favoreçam a atuação dos
individuos com estes recursos e dispositivos projetam para a ressignificação do perfil de
aprendizes de línguas estrangeiras.
Na medida que existe um reconhecimento dessas alterações sobre a expectativa que se
forma sobre estes aprendizes, deve haver também uma consideração sobre como lidar com tais
expectativas, tanto da parte de quem ensina, de quem propõe novos objetos de aprendizagem,
quanto da parte de quem aprende, que utiliza diferentes estratégias, tempos, lugares, formas de
construção de conhecimento e categorizações mentais sobre conteúdos aprendidos.
Movidas por alguma forma de motivação, seja ela intrinseca ou não, as pessoas,
livremente, procuram aplicativos, interagem com eles e constroem seus caminhos a partir dessas
escolhas. Tornam-se aprendizes conscientes de suas próprias escolhas, o que altera
drasticamente a construção prévia de perfis de público-alvo de quem ensina.
Portanto, importar-se e aprofundar-se quanto a estes perfis ressignificados de alunos são
aspectos que devem se refletir também nas atitudes, expectativas e perfis de professores por
conta dessas novas práticas.
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Sandra Muniz Bozolan
RESUMO: Este artigo tem como objetivo trazer informações sobre o processo de ensino

aprendizagem colaborativo de criação de aplicativos para dispositivos móveis, a partir da
utilização (por alunos e professores da educação básica) de um Game ou aplicativo para
Alfabetização. No desenvolvimento do JOGANDO PARA LER, refletimos sobre atividades
onde alunos manipulando jogos educativos possam aprender de forma natural, prazerosa e
dinâmica, o porque do traz desafios que despertam na criança o interesse na busca dos
conhecimentos, além de oferecer um maior envolvimento entre professores e alunos. Como
resultado, esperamos contribuir para o debate sobre a melhoria da qualidade na educação, por
meio da apresentação de uma proposta que favoreça a autoria digital colaborativa de alunos e
professores da educação básica, cujas possibilidades incluem experimentação, motivação,
ilustração, diferentes níveis de análise, adaptação a ritmos e estilos de aprendizagem, interação e
participação ativa, com possibilidades de integração nos currículos escolares.
Palavras-Chave: Games; Alfabetização; Letramento; Ensino e Aprendizagem;
Aplicativos; Tablets e Smartphones; Educação.

1.	
  INTRODUÇÃO	
  
Nativos digitais, aqueles que nasceram e cresceram na era da tecnologia, indivíduos
que pensam e processam informação muito diferente dos imigrantes digitais que nasceram na
era analógica e migraram para a era da tecnologia. As tecnologias da informação e
comunicação e, principalmente as tecnologias digitais móveis, invadiram o cotidiano escolar
com um forte apelo pragmático, sendo então necessário identificar práticas, projetos, produtos
e soluções educacionais para que os educadores possam preparar a nova geração para
“aprender a aprender” (Delors, 1998).
Os professores, na tentativa de adaptar-se a esse nova era – era digital móvel –, muitas
vezes agonizam diante de práticas sem referências e, em alguns casos, realizam atividades que
não tem o menor sentido e significado para seus respectivos alunos das gerações atuais.
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Os indivíduos das gerações atuais aos quais nos referimos são chamados de nativos
digitais, termo criado por Prensky (2012) para caracterizar e definir as crianças que
compreendem a era digital móvel como um habitat natural. Eles consomem informações
midiáticas manipulando diversos recursos e ferramentas de dispositivos móveis (tablets e
smartphones), pois já nasceram imersos na sociedade digital e são fortemente influenciados
pela cibercultura (Lévy, 1999).
As tecnologias de informação e comunicação ampliam o campo da educação sem
alterar os procedimentos formais. Afinal, julgamentos de utilidade e beleza são realizados pela
sociedade e aos pares. Professores trabalham muito aqui também.
Ensinar e aprender com tecnologias de informação e comunicação deve estar aberto ao
que já acontece no meio social e ao que acontecerá hoje, amanhã e anos a frente, sempre como
é apropriado aos empreendimentos visionários (Carvalho, 2010).
A era da tecnologia móvel e locativa. Hoje, quase tudo que fazemos, necessariamente,
encontramos uma interface digital em nossa frente. Neste cenário tecnológico, observamos
que, no ambiente escolar, crescente a utilização de celulares e tablets pelos professores e
alunos, e aí verificamos que estas interfaces tecnológicas podem ser fortes aliadas no processo
de ensino/aprendizagem. Nos momentos em que os alunos deveriam estar desconectados do
mundo virtual e conectados com o mundo real do conhecimento, observamos que eles,
simplesmente, desprezam a presença dos professores e sem perceber passam a manusear seus
dispositivos eletrônicos: celulares e tablets, sem se importarem com o que esta sendo
ensinado. Neste cenário observamos a necessita de modificar os procedimentos que utilizamos
para o processo de ensino e aprendizagem tradicional, em busca de maior interação do
ambiente virtual entre professores e alunos.
Os avanços tecnológicos podem levar para dentro da sala de aula um novo recurso que
irá contribuir em muito, com o processo ensino e aprendizagem. Os livros impressos são e
sempre serão uma forma de nos levar a trilhar os caminhos do conhecimento, mas podem e
devem ser complementados com os novos recursos tecnológicos disponíveis. Professores tem
ao seu alcance, um cenário que permite infinitas possibilidades para desenvolvimento de
recursos tecnológicos que podem ser aliados com o cotidiano vivido por nossos filhos e alunos
que encontraram nos smartphone e tablets equipamentos indispensáveis nos dias de hoje.
Todos nós, uns pouco mais apegados outros menos apegados, nos deparamos, em
momento em que devíamos estar compenetrados em um determinado assunto, sendo
distraídos pelo vibracall, mensagem, som de chamada ou simplesmente por uma luz que
estava desligada e de repente aparece acessa de nossos equipamentos. Este é um cenário de
múltiplas possibilidades para a troca de conhecimento para o ensino e aprendizagem.
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2.	
  JOGOS	
  EDUCATIVOS	
  E	
  ALFABETIZAÇÃO	
  
Os jogos educativos são excelentes ferramentas que o professor pode utilizar no
processo de ensino aprendizagem, eles contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual
e social do educando. Compreender que os mesmos não podem ser utilizados como a única
estratégia de ensinar e aprender, pois não garantem a apropriação de todos os conhecimentos
esperados.
Tecnologias que educam: ensinar e aprender com tecnologias de informação e
comunicação é mais um de uma série de livros que inclui: Design instrucional na prática.
O agir de professores envolve, entre tantas alternativas, a construção de significados
compartilhados. A complexidade de mais essa ação vem de circunstâncias sempre presentes,
para as quais identificamos o conceito de práticas.
Práticas como circunstâncias nos pareceram adequadas para ensinar e aprender com
tecnologias de informação e comunicação. O desafio não está em simplesmente ensinar ou
aprender, mas em ensinar e aprender com tecnologias de informação e comunicação. (Camargo,
2010).
O uso dos jogos educativos deve estar interligado a outros recursos e estratégias para
garantir a aprendizagem do aluno. A eficácia do uso do jogo educativo só ocorre quando
professor atua como orientador desse ambiente e reúne todas as estratégias de forma
estimuladora. O planejamento por parte do professor é a certeza de que o objetivos serão
atingidos, pois para tomar o jogo como recurso didático, é preciso que o professor perceba o
por quê e para quê ele esta sendo utilizado (PERNAMBUCO, 1997).
O jogo educativo possibilita resgatar a auto-estima e a auto confiança do aluno, bem
como a estreitar os laços de confiança entre professor e aluno. De acordo do Nicoletti e Filho
(2004), ao jogar " A criança demonstra toda a sua criatividade. Isso permite que se relacione
com o mundo dos adultos, estabeleça seu controle interior, sua auto-estima e desenvolva
relações de confiança consigo mesma e com os outros ".

3.	
  APRENDER	
  A	
  LER	
  E	
  ESCREVER:	
  ABORDAGENS	
  TEÓRICAS	
  
Segundo Telma Weisz, para que todos os alunos possam ter assegurado seu direito de aprender a
ler e escrever é preciso que todo professor que alfabetiza crianças, jovem e adultos desenvolva as
competências profissionais e tenha as capacidades progressivas conforme segue:

a) Encarar os alunos como pessoas capazes de ter sucesso em suas aprendizagens;
b) Adaptar-se as necessidades de aprendizagem de cada individuo;
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c) Dominar as habilidades de forma a servir de referência para os alunos: como
leitor, como usuário da escrita e como parceiro durante as atividades.
d) Utilizar o conhecimento disponível sobre os processos de aprendizagem dos
quais dependem a alfabetização para planejar as atividades de leitura e escrita.
e) Observar o desempenho dos alunos durante as atividades, bem como as suas
interações nas situações de parceria, para fazer intervenções pedagógicas
adequadas.
f) Planejar atividades de alfabetização desafiadoras, considerando o nível de
conhecimento real dos alunos.
g) Formar agrupamentos produtivos de alunos, considerando seus conhecimentos e
suas características pessoais.
h) Selecionar diferentes tipos de texto apropriados para o trabalho.
i) Utilizar instrumentos funcionais de registro do desempenho e da evolução dos
alunos, de planejamento e de documentação do trabalho pedagógico.
j) Responsabilizar-se pelos resultados obtidos em relação às aprendizagens dos
alunos.
A escrita é um ato difícil. Professores e todos os profissionais que têm na escrita um
instrumento de trabalho, em geral dizem que "suam a camisa" para redigir seus textos. Mas
dizem também que a satisfação do texto pronto vale o esforço de produzi-lo.
Há muitas falsas ideias sobre a escrita. Há quem pense que os que gostam de escrever
têm o dom das palavras, e que para estes as palavras "saem mais fácil". Não é verdade. Escrever
não depende de dom, mas de empenho, dedicação, compromisso, seriedade, desejo e crença na
possibilidade de ter algo a dizer que vale a pena. Escrever é um procedimento e, como tal,
depende de exercitação: o talento da escrita nasce da frequência com que ela é experimentada.
Há quem pense que só os que gostam devem escrever. Não é verdade. Todos que têm
algo a dizer, que têm o que compartilhar, que precisam documentar o que vivem, que querem
refletir sobre as coisas da vida e sobre o próprio trabalho, que ensinam a ler e escrever...
precisam escrever. Por isso, nós, professores, precisamos escrever: porque temos o que dizer,
porque temos o que compartilhar, porque precisamos documentar o que vivemos e refletir sobre
isso, e porque ensinamos a escrever – somos profissionais da escrita!
Se a escola não nos ensinou a intimidade com a escrita e o gosto por escrever, só nos
resta dar a volta por cima, arregaçar as mangas e assumir os riscos: escrever é preciso!
No entanto, essa “realidade do aluno” tem sido compreendida erroneamente como algo
que fica restrito ao conjunto de bens culturais e experiências a que cada sujeito tem acesso, no
meio social em que vive. Tem sido identificada, muitas vezes, como os conhecimentos
originados nos contatos com a família, os vizinhos, os amigos, enfim, com os grupos sociais que
a criança frequenta ou que servem de referência para interpretar as informações que lhe chegam,
pelos meios de comunicação. Assim, cria-se uma falsa ideia segundo a qual a aprendizagem do
sujeito se limitaria àquilo que o cerca.
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4.	
  JOGANDO	
  PARA	
  LER	
  	
  
O game JOGANDO PARA LER, terá um ambiente virtual, será organizado em duas
fases o letramento e a alfabetização, sua apropriação das habilidades cognitivas percorridas pelo
jogado o levar à novas fases cada vez mais difíceis.
Existem formas diferentes de ver o mundo, existem diferentes pontos de vista. Vamos
enxergar a informação e criar uma forma de comunicação, no momento atual, como práticas
essenciais e o uso do GAME que estará presente em circunstâncias sempre presentes. Vamos
entender, também, o ensinar e o aprender como processos centrais de organização o professor
deve se apoderar das informações vividas no momento lúcido e reformular novas estratégias de
ensino aprendizagem que são fundamentais na formação e educação.
O GAME contatara com um conjunto de técnicas, processos, métodos, meios e
instrumentos de um ou mais domínios da atividade humana.
Interpretaremos novas práticas a partir de circunstâncias, estratégias, processos e
recursos de informação e comunicação. Assim como o ser humano vai se tornando mais
complexo, nossa interpretação vai se tornando mais complexa, enriquecida pelo ensinar e
aprender.
Para cada fase alcançada pelo jogador novas práticas específicas, será detalhado um
plano de navegação, enfocando circunstâncias, estratégias, processos e recursos.
Antes, entretanto, faremos algumas explorações envolvendo os conceitos de letramento,
alfabetização, o aprender, e o ensinar, atrelado as informações colhidas.
Mesmo se tratando de atividades complexas, letramento, alfabetização, o aprender, o
ensinar e perceber práticas de informação e comunicação deve ser algo realizado com facilidade
e simplicidade.
Decidimos criar um GAME para auxiliar neste processo fundamental na formação do
indivíduo, o GAME JOGAR PARA LER , com seu ambiente lúcido irá proporcionar práticas
inesquecíveis tanto aos pequenos quanto ao adultos..
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Figura1: Personagens do game Pac Man Fever caminhando pelo cenário

5.	
  CONCLUSÕES	
  
Ao logo dos anos a alfabetização escolar tem sido o alvo de inúmeras controvérsias teóricas e
metodológicas, exigindo que a escola e, sobretudo, profissionais que lidam com o desafio de alfabetizar
se posicionem em relação as dificuldades enfrentadas.
No Brasil, durante décadas predominou a discussão acerca da eficácia dos métodos de
alfabetização, que fundem do método conservador ao construtivista e conectivista, gerando-se confrontos
entre os chamados métodos sintéticos e analíticos.
O que fica claro é que todas as metodologias e pessoas envolvidas no processo de alfabetização
devem unir forças para que o aluno possa ser beneficiado com todos os esforços empregados, sejam eles
leituras direcionadas, leituras livres ou jogos educacionais.
Em sala de aulas muitos são as tarefas envolvidas: didática, ensinar, aprender, tecnologias
utilizadas. Que transformam o processo fundamental do conhecimento . O conhecimento é gerado,
criado, aplicado compartilhado por tudo e todos.
Os objetivos de aprendizagem e crescimento estão relacionados com cultura, valores linguagem
e espaços. Todos concordamos que essas condições integradoras de contextos estão sujeitas a grandes
variações.
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Resumo: A educação brasileira encontra-se em constante metamorfose, inúmeras são as
problematizações, as críticas e os desafios que surgem a todo o momento. Esses desafios
encontram-se em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior,
visando a formação de indivíduos autônomos, empreendedores capazes de buscar
conhecimentos, pesquisar e saber fazer uso das novas tecnologias em seu cotidiano e em suas
vidas profissionais. O professor deixa de ser a figura que é vista como detentora do saber e o
estudante, por sua vez, chega à sala de aula dotado de informações, questionamentos, conectado
com o que se passa no mundo, dominando desde muito pequeno as mais variadas tecnologias.
Dentro desta perspectiva é possível detectar um perfil diferenciado nos estudantes, cada vez
mais críticos que pontuam aulas práticas e materiais expositivos visuais como sinônimos de
aprendizagem. Este perfil crítico, repleto de desejos e anseios foi detectado em 14 estudantes,
sujeitos de uma pesquisa, que ocorreu no Centro Universitário UNIVATES, localizado em
Lajeado/RS, no ano de 2012. O estudo aqui apresentado, pretende mostrar que a utilização da
tecnologia, em especial, o Facebook, auxilia na melhoria da qualidade da coleta de dados,
quando os pesquisados e os pesquisadores são, respectivamente, das gerações Y e X. Estas
gerações representam maneiras diferenciadas de ser e estar no mundo, modos distintos de agir e
de pensar. Esta investigação segue a abordagem qualitativa, caracterizada como Estudo de Caso
e o tratamento das informações aproximou-se da Análise Textual Discursiva, que prevê a
desconstrução dos textos e a consequente organização em unidades de análise. Essas
informações foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com 14 alunos
do Ensino Médio, via Facebook, pelas alunas bolsistas da pesquisa. A análise dos dados
permitiu verificar as percepções dos entrevistados sobre o desenvolvimento das aulas no Ensino
Médio, sobre a organização da escola, sobre as práticas pedagógicas inovadoras dos professores
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e, inclusive, emergiram falas a respeito de suas escolhas profissionais. Verificou-se, também,
que os estudantes mostraram-se interessados em participar deste estudo, afirmando que a
utilização de um ambiente mais informal, e totalmente presente em seu cotidiano, favoreceu
momentos de reflexão. O grupo de pesquisa pode constatar que a preocupação com a
aproximação da linguagem da geração Y proporcionou uma melhoria significativa na coleta de
dados. O fato de buscar melhores alternativas na realização das entrevistas trouxe à pesquisa
dados que, provavelmente, não teriam emergido a partir de uma entrevista sem a utilização do
Facebook.
Palavras-chave: Pesquisa no Ensino Superior. Facebook. Geração Y. Ensino Médio.
Abstract: Brazilian education is changing constantly and facing many challenges and
criticism. This perspective shows a different profile of students who are more and more critical
and entrepreneurs, and consider technology synonyms of learning. This critical profile was
detected in 14 students, subject of a research, that was carried out in Centro Universitário
UNIVATES, located in Lajeado/RS, in 2012. The study presented here aims to show that the
use of technology, specially Facebook, helps improving the quality of data collection when the
subjects are from Generation Y and X. This is a case-study qualitative research, carried out
through a Discursive Textual Analysis, which consists of text deconstruction and organization
of its organization in units of analysis. Information was obtained from semistructured interviews
with 14 high school students, via Facebook, by the scholarship students of the research. Data
analysis allowed for verification of interviewee perceptions on development of High School
classes and the school organization, teachers’ pedagogical practices. The students also
mentioned their perspectives on professional careers. The students seemed to be interested in
being part of the research and stated that the use of an informal environment, which is a part of
their daily routine, favored moments of reflection. The research group used a language similar
to the one used by the Generation Y students, which helped data collection significantly. By
using this approach, the interviews generated data that would probably not have been collected
in an interview done without the use of Facebook.
Key -Words: Research in Higher Education. Facebook. Generation Y. High School.
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INTRODUÇÃO	
  
A educação brasileira encontra-se em constante metamorfose, inúmeras são as
problematizações, as críticas e os desafios que surgem a todo o momento. Esses desafios se
encontram em todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior,
visando à formação de indivíduos empreendedores, autônomos, capazes de buscar
conhecimentos, pesquisar e saber fazer uso das novas tecnologias em seu cotidiano pessoal e
profissional. Essa metamorfose está contribuindo para transformar a figura do professor, que
deixa de ser o detentor do saber. O estudante, por sua vez, chega à sala de aula dotado de
informações, questionamentos, conectado com o que se passa no mundo, dominando desde
muito pequeno as mais variadas tecnologias e, a partir da metamorfose já mencionada,
ocupando um espaço mais central na educação.
Dentro desta perspectiva, é possível detectar um perfil diferenciado nos estudantes, os
quais apresentam-se cada vez mais críticos, pontuando aulas práticas e materiais expositivos
visuais como sinônimos de aprendizagem. Almeja-se assim, um ensino que potencialize
educador e educando, para que juntos realizem novas descobertas e experiências, visando as
mais variadas aprendizagens.
Diante deste cenário, diversas Instituições de Ensino estão investindo em atividades,
curriculares ou não, voltadas para a solução de problemas, integrando o conhecimento à
realidade do aluno e indo ao encontro dos princípios que norteiam a Educação Empreendedora,
a qual busca a edificação de um ser humano consciente, líder, inovador e ético.
Segundo Martins (2010), é importante que as habilidades pessoais relacionadas ao
empreendedorismo sejam enfocadas pelas escolas desde cedo, sendo mantidas até o ensino
superior. Cada vez mais o ato de empreender deve ser agregado aos conteúdos e a ações
pedagógicas trabalhadas nos Ensinos Médio e Fundamental, para conseguir formar indivíduos
dotados de atitudes empreendedoras e mentes sedentas por planejar, criar e inovar.
A preparação profissional de professores para atuarem dentro deste novo contexto
educacional, buscando aulas mais práticas, empreendedoras, atrativas e que despertem a
curiosidade do aluno, foi tema de análise do Projeto de Pesquisa intitulado Educação
Empreendedora e Pedagogia Inovadora nos Ensinos Médio e Fundamental: concepções sobre
práticas pedagógicas, aprendizagens e perspectivas sociais, que ocorreu no Centro Universitário
UNIVATES, localizado em Lajeado/RS/BRA e que teve como apoiador a Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS.
Esse projeto surgiu com o objetivo de investigar e identificar os referenciais
epistemológicos e objetivos educativos que norteiam o planejamento de professores de Ciências
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Exatas nos Ensinos Fundamental e Médio, em escolas localizadas em 3 municípios do Vale do
Taquari/RS. Para atingir o objetivo, o grupo de pesquisadores entrevistou sete mestres egressos
do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas da Univates, visando identificar os
referenciais que orientam suas práticas, a mediação exercida por eles, bem como possíveis
transformações e inovações em seus planejamentos. Os pesquisadores optaram também, por
entrevistar dois alunos de cada mestre a fim de potencializar os resultados da pesquisa.
Essa opção levou os pesquisadores a entrarem em contato com os respectivos alunos,
realizando duas entrevistas piloto que ocorreram com uma aluna do Ensino Médio e um aluno
do Ensino Fundamental. Infelizmente, na ocasião, pouco se obteve de retorno na entrevista, pois
os alunos entrevistados mostraram-se pouco à vontade, quase não falaram e trouxeram apenas
pequenas afirmativas, nada de dúvidas ou exemplos mais concretos.
A partir deste episódio, o grupo de pesquisa passou a se questionar: Como podemos
obter melhores resultados a partir das entrevistas com os alunos? Como chegar mais próximos
destes jovens que tanto têm a contribuir? Assim, durante uma reunião do grupo de
pesquisadores com as bolsistas de iniciação científica, houve um debate sobre como realizar o
levantamento de dados com uma geração mais jovem, preocupando-se com que os sujeitos
participantes da pesquisa, sentissem-se à vontade para responder os questionamentos. Durante a
discussão, surgiu de uma bolsista a ideia de realizar as entrevistas utilizando uma ferramenta
tecnológica de comunicação jovem, o Facebook.
O estudo aqui proposto quer apresentar que a utilização da tecnologia auxilia na
melhoria da qualidade da coleta de dados, quando os pesquisados e os pesquisadores são,
respectivamente, das gerações Y e X.

REFERENCIAL	
  TEÓRICO	
  
Com o passar dos anos, professores e alunos foram conectando-se à internet, fazendo
emergir uma educação mais flexível. A conectividade trouxe a possibilidade de novos encontros
entre diferentes gerações, sem a necessidade de serem presenciais, fazendo com que na
educação “o presencial se virtualiza e a distância se presencializa” (MORAN, 2007, p.89).
A escola, bem como as redes sociais mantém em conexão pessoas de até quatro
gerações distintas, cada qual com as suas características. Tantas especificidades propiciam
significativas construções e trocas, sejam elas relativas às aprendizagens, conselhos,
experiências. Em muitos casos, porém, fazem-se presentes os conhecidos “conflitos de
gerações” especialmente entre as X e Y, afinal ambas as gerações representam maneiras
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diferenciadas de ser e estar no mundo. Um caso citado por Oliveira (2010, p. 20) reflete um
pouco mais estas sutis, porém significativas diferenças:
Quando ela disse que não havia nenhum livro (nenhuma Barsa!) sendo usado
como base para o trabalho, o executivo teve o “choque da geração Y”. Ela
estava fazendo o trabalho junto com as amigas, conversando e trocando
ideias pelo MSN. A TV exibia um documentário sobre o tema do trabalho, e
ela digitava no celular uma mensagem (SMS) de agradecimento à professora
que havia indicado o programa em sua comunidade no Orkut. Enquanto isso,
ouvia no iPod a música que seria usada como fundo musical na apresentação
de PowerPoint que estava sendo montada para ilustrar o texto sobre o tema,
localizado em um blog, depois de uma pesquisa no Google.

GERAÇÃO	
  X	
  
A geração X, que compreende os nascidos entre os anos de 1961 e 1979 (OLIVEIRA,
2010) cresceu imersa em uma era de proibições, tendo o conhecimento totalmente atrelado ao
professor, à escola, vivendo geralmente, em famílias nucleares, compostas por pai, mãe e
irmãos, convivendo diretamente com vizinhos, primos, entre outros.
Esta geração acabou por adotar um sentimento de patriotismo, pois viveu num momento
de revolução e luta política e social, participou da mudança de alguns conceitos impostos pela
sociedade anterior e presenciou escândalos políticos.
Outro aspecto destacado por Lombardia (2008) são o quanto as inovações tecnológicas
avançaram significativamente, deixando grandes marcas na juventude da época, que acabou
realizando muitas manifestações. Eles buscavam igualdade e liberdade de escolha, encontrando
na música maneiras de posicionarem-se politicamente.
A televisão acabou por influenciar muito esta geração principalmente nos aspectos
relativos à rotina familiar e educação, tornando os indivíduos da geração X mais suscetíveis a
apelos consumistas. Impulsionados pelo consumo e visando garantir a realização de desejos
materiais e pessoais, esta geração Também passa a supervalorizar o trabalho e a estabilidade
financeira.
Em suma, Lombardia (2008, p.4) define que as pessoas desta geração “são
conservadores, materialistas e possuem aversão à supervisão. Desconfiam de verdades
absolutas, são positivistas, autoconfiantes, cumprem objetivos e não os prazos, além de serem
muito criativos”.

GERAÇÃO	
  Y	
  
Já a geração Y, nascidos entre os anos de 1980 e 1999 (OLIVEIRA, 2010), são
indivíduos integrantes de famílias cujas composições são mais flexíveis. Muitos são filhos de
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pais separados, convivem com madrastas, padrastos e irmãos de pais diferentes. Isto gera nesta
geração outra característica fortemente presente que é a aceitação à diversidade. Geralmente
lidam muito bem com as diferenças em seus círculos de relacionamento, sejam elas de religião,
sexo e etnia.
As pessoas desta geração demonstram preocupações com causas sociais como os
direitos humanos e a preservação do meio ambiente. Em contrapartida são qualificadas como
individualistas e ambiciosas. Cresceram rodeadas de expectativas, sejam elas lançadas pela
família ou geradas pelo próprio indivíduo, partilhando a ideia do mundo das oportunidades, o
que gerou desde cedo a síndrome das agendas lotadas. Curso de idiomas, os mais variados
esportes, um instrumento musical, tudo para ampliar as possibilidades de futuro e preencher a
carga horária semanal dos filhos das mães que trabalham. Esquecendo-se assim de oportunizar a
estas crianças da geração Y, um momento para serem apenas crianças. O “tempo de qualidade”
em que as crianças, desta geração brincaram ou passaram com os pais tornou-se, de certa forma
uma espécie de bônus compensatório ou artigo raro, pois na medida em que pais e mães em
geral passam menos tempo com as crianças, eles dão um valor maior ao tempo que estão com
eles e investem mais substancialmente nele (BUCKINGHAM, 2007, p. 98).
Além dos inúmeros afazeres esta geração cresceu imersa em um mundo tecnológico,
dominando desde muito cedo as mais variadas tecnologias. As rápidas e constantes mudanças
nos meios de comunicação costumam não assustar esta geração, pois lidam facilmente com as
mesmas. Para Engelmann (2009, p. 14) “o mundo virtual motivou a essa geração o
desenvolvimento do pensamento sistêmico”, com a possibilidade de olhar para o global e o
local.

FACEBOOK	
  	
  
As tecnologias de informação e comunicação, em especial os softwares de redes sociais
possuem uma grande popularidade no Brasil, em especial, o Facebook. Esses instrumentos vêm
ampliando a interatividade e a flexibilidade dos processos educacionais, fazendo com que os
alunos acabem por misturar a educação com o lazer (JULIANI, 2012). Essa geração utiliza as
redes sociais, navega em sites de busca sempre à procura de informações que lhe sejam
pertinentes, acaba assim, interligando saberes e produzindo conhecimentos. A aprendizagem
não está mais limitada ao tempo e espaço de uma aula e sim ganha abrangentes contextos.
A associação entre redes sociais e educação ainda é um tanto descredenciada por grande
parte das instituições de ensino uma vez que
O problema está no fato das redes sociais serem consideradas como elemento
de distração nas escolas. Na maior parte das instituições de ensino o acesso a
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essas páginas é bloqueado para os alunos. Assim, para que se possa usufruir
desta ferramenta para otimizar o ensino, é preciso que as redes sociais sejam
melhor exploradas através do planejamento de uso com critérios, ética e
responsabilidade (Lorenzo, 2011, p.73).

As redes sociais possuem inúmeras potencialidades que, se bem exploradas, são capazes
de quebrar muitas barreias. Elas acabam por reunir professores, alunos, pais, avós interagindo,
compartilhando ideias e noticias a partir da mesma ferramenta de comunicação.
Mesmo que conheçamos o Twiter, ou já fôssemos bons amigos do Orkut, o Facebook,
de acordo com Juliani (2012), tornou-se a maior rede social do mundo, tendo mais de um bilhão
de usuários, sendo que cerca de 50 milhões (79%) são jovens. Estes jovens, grande parte
pertencente à Geração Y, passa grande parte do dia navegando na internet, acessando vídeos,
sites de humor e, é claro, o Facebook. Diante destes fatos é difícil deixar de considerar o
Facebook como uma boa ferramenta de pesquisa, de entretenimento, de troca de informações e
de levantamento de dados para uma investigação científica no Ensino Superior.

ASPECTOS	
  METODOLÓGICOS	
  
A investigação caracteriza-se como Estudo de Caso (YIN, 2005), com abordagem
qualitativa e o tratamento das informações seguiu as orientações da Análise Textual Discursiva
(ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2007), que pode ser entendida como o processo de
desconstrução seguido de reconstrução, de um conjunto de materiais linguísticos e discursivos,
produzindo-se a partir disso, novos entendimentos sobre os fenômenos e discursos investigados.
As informações foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas, com alunos de
escolas localizadas em 3 municípios do Vale do Taquari/RS/BRA. As entrevistas foram
realizadas, via Facebook, por duas bolsistas de iniciação científica, aqui denominadas B1 e B2,
com 14 alunos, 6 do nono ano do Ensino Fundamental e 8 do terceiro ano do Ensino Médio,
aqui denominados E1, E2, E3 e assim sucessivamente. Cabe salientar, que os pesquisados
foram escolhidos por sorteio realizado em sala de aula e que todos os envolvidos na pesquisa
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.
Os dados que emergiram nas conversas realizadas via Facebook, entre as bolsistas e os
sujeitos pesquisados, foram agrupados em 4 categorias, que serão explicitadas e analisadas na
próxima seção.

APRESENTAÇÃO	
  E	
  ANÁLISE	
  DOS	
  RESULTADOS	
  
As Bolsistas de Iniciação Científica realizaram um contato inicial com os alunos dos
Ensinos Médio e Fundamental, a partir de um convite de amizade pela Rede Social Facebook.
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Neste primeiro contato, as bolsistas buscaram apresentar-se aos alunos e marcar um momento
posterior para entrevista. Em alguns casos, este contato inicial transcorreu de tal maneira, que os
jovens sentiram-se tão à vontade e já responderem as perguntas.
Uma das alunas não respondeu o convite instantaneamente, mas justificou-se quatro
dias depois, alegando que estava sem internet devido a um problema na rede de seu município.
Outro aluno nunca respondeu o contato inicial, neste caso as bolsistas recorreram ao colega
deste aluno que já havia sido entrevistado e solicitaram que o mesmo indicasse alguém para a
entrevista. No mesmo momento, ele conectou uma colega via Facebook e ela adicionou uma das
bolsistas e a entrevista foi realizada.
Em todos estes casos assemelham-se a rapidez e a facilidade com que a realização dos
contatos ocorreu. Os alunos sentiram-se mais próximos de suas entrevistadoras, confessaram
que pesquisaram os perfis das bolsistas, vendo fotos e informações e assim sentiram-se mais
próximos das mesmas. Seguem as falas entre um aluno entrevistado e uma bolsista: “Eu
primeiro entrei na tua página para ver se não te conhecia de outro lugar e tal, vi que tu faz
Pedagogia né?”(E4); “Sim, faço sim e até já atuo como professora de Educação Infantil.”
(B1) “Ah legal ainda to pensando o que eu vou fazer depois do Ensino Médio.” (E4)
Esta facilidade em relacionar-se, em construir laços, fazer amizades virtuais, este
interesse em conhecer outras pessoas é algo típico da geração Y ela “é a mais conectada da
história da humanidade e sabe usufruir de toda tecnologia para obter relacionamentos mais
numerosos e intensos” (OLIVEIRA, 2010, p. 67).
A conversa iniciava bem direta, ao contrário das entrevistas presenciais que muitas
vezes iniciam tímidas e culminam com maior aproximação entre entrevistador e entrevistado.
Os estudantes já começavam a conversa com cumprimentos entusiasmados, dizendo-se prontos
e disponíveis para conversar. As bolsistas também buscavam aproximar-se afirmando que seria
uma conversa agradável e que expressassem livremente suas opiniões. Algo que pode ser
constatado no trecho da entrevista abaixo: “Oi, já está tudo certo?” (E1); “Oi, sim tudo certo
você pode agora?” (B2); “Posso sim, to aqui de várzea olhando umas fotinhos de uma festa que
fui, mas tri tranquilo a gente conversa.” (E1)
No primeiro bloco de perguntas, as quais caracterizavam o perfil do entrevistado,
englobava questões mais gerais sobre os estudantes, idade, escolas que frequentaram e estas
questões foram facilmente respondidas por eles. O grupo de pesquisadores constatou que o
perfil dos jovens, entre 14 e 17 anos, reflete diferentes maneiras de estudar, desde leituras de
textos, ou anotações do caderno, a produção de resumos escritos, até consultas em sites de
busca, bem como conversas com colegas em bate papos antes de provas, por exemplo. Grande
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parte deles prioriza a revisão de disciplinas e conteúdos que consideram mais difíceis, e o
destaque ficou para as disciplinas de Português, Física, Química e Matemática.

VIDA	
  ESCOLAR	
  	
  
A primeira categoria surgiu a partir de questionamentos sobre a vida escolar, referente
às leituras, à maneira de estudar, ao envolvimento e comprometimentos com as aulas e estudos
extraescolares: “Tu saberia me dizer quanto tempo mais ou menos tu estudas em casa, fora da
sala de aula? “(B1); “Hum, pois é... acho que depende porque em dias de provas mais tempo
normalmente umas 2 horas.” (E11); “E como é esse estudo? Tu lês faz anotações?” (B1); “Olha
não sei.... a gente tem bastante tema então fora da escola eu fico fazendo tema algum tempo
depois dou uma olhada nos cadernos”. (E11)
Alguns pediam breves pausas, para pensarem melhor, outros trouxeram respostas
aleatórias, desconexas e confusas, até encontrarem algo que consideravam coerente com o que
realmente acreditavam, como neste trecho da entrevista com o E6: “Certo e tu gostas de ler?”
(B1); “Odeio... hahaha, na verdade não leio muito.” (E6); “E revistas e blogs também não tens o
hábito de ler?” (B1); “Ah, isso sim, leio bastante na internet.” (E6); “E livros? Quantos livros
lestes este ano?” (B1); “Baah, espera... hum não sei... acho que uns 5, 6 é que tipo, são livros,
aquelas leituras obrigatórias sabe, que caem em vestibular, mas blogs, até revistas online todo
dia e direto, pulo de um site para o outro pelos hipertextos, quando vejo tem umas quantas
janelas abertas” (E6)
Segundo Fachinetto (2005), o termo hipertexto designa um processo de escrita/leitura
não linear e não hierarquizada e que permite o acesso ilimitado a outros textos de forma
instantânea, ou seja é e deve ser considerada leitura, mesmo distante, muitas vezes de
sequências ou regras.

O	
  FUTURO	
  
A segunda categoria emergiu a partir da fala dos estudantes sobre a perspectiva de
cursar uma graduação e enfrentar o vestibular. Todos os 14 entrevistados, destacaram a possível
aprovação no vestibular como um grande motivador para estudos extras, desconsiderando a
aprovação como meta única: “Sim, na verdade quero faculdade federal, então tem que se puxar,
não gosto de ser na média, quero ser acima dela”. (E5); “O que eu menos me preocupo
ultimamente é passar, isso eu já tenho como convicção, sei que vai vir como resultado do que eu
me esforço, o que eu busco é no final do ano que vem estar comemorando minha ida pra
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UFRGS, onde pretendo cursar Design Gráfico”. (E7); “Profissão ainda não me decidi, isso é
mais complicado, escolher o curso, mas vou para universidade com certeza.”(E9)
A preocupação com a atuação profissional, visando uma carreira sólida que venha
atrelada a um curso superior é algo fortemente presente na geração Y, o que em grande parte, já
é influenciado pelos pais desde muito cedo.
A decisão de focar cada vez mais a realização profissional sob o pretexto de
proporcionar condições melhores que as vividas na própria infância, levou os
pais a optar por uma quantidade pequena de filhos e a buscar condições
financeiras mais favoráveis (OLIVEIRA, 2010, p. 67).

EMPREENDEDORISMO	
  NA	
  EDUCAÇÃO:	
  SABERES	
  E	
  PRÁTICAS	
  
Esta categoria surgiu a partir dos questionamentos sobre as aulas, as práticas
pedagógicas inovadoras dos professores, o conhecimento dos professores, o ensino e a
aprendizagem. Além disso, os alunos teceram comentários sobre o fato de a escola em que
estão estudando ser ou não empreendedora.
Quando questionados sobre os professores, todos os 14 estudantes destacaram os novos
conhecimentos de seus professores, bem como as novas maneiras e práticas que abordaram
certos conteúdos: “Ela sempre deu uma aula lucrativa, a maioria sempre presta atenção (E11);
“ele trouxe uma nova dinâmica para as aulas, são aulas divertidas, com experimentos e
explicações sempre muito boas. Ele deixa a Física divertida. Ele sempre para a aula quando se
tem alguma dúvida de um aluno e as provas dele sempre estão num nível de dificuldade
aceitável” (E13); “Ela sempre busca promover algo diferente em termos de aula, traz modos
diferentes pra gente aprender, propõe algumas ideias e isso ajuda muito a entender o conteúdo,
mas pelo que eu me lembro sempre foi assim, mas agora acho que ela sabe bem mais porque
traz muitos exemplos novos”(E4)
Mesmo quando os entrevistados trazem o fator conhecimento à tona, como algo
essencialmente valorizado no perfil de seus professores, pode-se perceber que o mesmo não é
estanque, ele está sendo construído, seja através das experiências, das conversas, das leituras.
Assim, o professor tem pela frente o duplo desafio de fazer o conhecimento progredir, de o
humanizar, de trazê-lo para a prática, vivenciá-lo e torná-lo significativo para a vida (DEMO,
2001).
Assim, algo também fortemente presente e extremamente relevante destacado pelos
discentes foi a presença de recursos digitais nas aulas, tais como vídeos, slides, indicações de
sites, entre outros. Mesmo que em alguns casos estes recursos não sejam destacados como algo
utilizado em sala de aula, mas como complementos, onde alguns entraram em sites que certos
professores indicaram. Podemos constatar a total relevância que os recursos tecnológicos vêm
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tendo em sala de aula, é importante retomar, porém, que ao contrário do que muitos pensam, a
integração destas tecnologias à escola é algo que já vem ocorrendo de longa data, cuja
culminância vem sendo vivenciada atualmente.
A integração das TIC ao ensino e às atividades de aprendizagem, foram
sendo lentamente formuladas ao longo do tempo, pelo gravador e
laboratórios de ensino de idiomas até o uso da TV e do vídeo em todas as
disciplinas. Os últimos dez anos foram os da invasão da tecnologia digital em
todos os aspectos de nossa vida, inclusive na educação (SANCHO e
HERNÁNDEZ, 2006, p. 87).

Em suma o caderno, a cópia do quadro e os exercícios no livro didático, não são mais
as únicas atividades presentes diariamente em uma aula. Os experimentos, as idas ao laboratório
de informática, à sala de vídeo, momentos antes, especialmente planejados e aplicados seja,
quinzenalmente ou mensalmente, são agora atividades esperadas e exigidas no dia a dia pelos
alunos.
A exigência de aulas mais dinâmicas e inovadoras, que instiguem diariamente
professores e alunos a pensarem, produzirem, experimentarem juntos é algo que vem refletindose nas salas de aula de todo Brasil. Ao analisarmos um pouco da realidade desta Geração Y,
percebemos facilmente a total influência destes jovens nas mudanças que vêm ocorrendo nas
escolas brasileiras. Assim, “Muitas crianças e jovens cresceram em ambientes altamente
mediados pela tecnologia, sobretudo a audiovisual e a digital. Os cenários de socialização das
crianças e jovens de hoje são muito diferentes dos vividos pelos pais e professores” (SANCHO
e HERNÁNDEZ, 2006, p. 19).
Os entrevistados, quando questionados sobre se seus professores têm perfil
empreendedor, isto é, se são pessoas criativas, autônomas, inovadoras, persistentes, se buscam
conhecimento, se são visionários, apontam: “Sim, enxergo com certeza. Ao contrário as aulas
deles não seriam tão boas. Eles estão sempre com novas idéias quanto as aulas, como explicar
os conteúdos como inovar.” (E4); “Sim, ela tenta sempre inovar não quer sempre ser a mesma
coisa, igual a todos....” (E6); “Considero eles muito empreendedores, estão sempre pensando em
coisas novas e exigindo muito de nós. E daí a gente aprende” (E13); “Essa palavra lateja na
minha cabeça todo dia” (E7); “Nunca parei pra analisar eles como empreendedores, depende do
ponto de vista. Mas, se eu considerar a questão que eles nos dão qualidades para futuramente
sermos empreendedores, "por tabela" considero eles também” (E8).
Os alunos colocaram que as escolas são empreendedoras, pois estão oportunizando
situações de aprendizado diferentes, que fazem com que os alunos pratiquem a autonomia, a
liderança, o trabalho em equipe e a pesquisa científica: “Olha, a escola estimula bastante, eu já
participei do Parlamento Estudantil da Câmara de Vereadores, e lá ganhei uma bolsa pra um
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curso de Ecoliderança, onde tu aprendias a desenvolver um projeto... Eu sou um líder, com
certeza” (E11).

AS	
  ENTREVISTAS	
  VIA	
  FACEBOOK	
  
Os 14 entrevistados neste estudo, fazem parte de um universo de jovens que nascem
imersos em um mundo altamente tecnológico, que buscam já desde muito pequenos diferentes
funções em um mesmo brinquedo, como não esperariam ações diferenciadas de um local tão
privilegiado e repleto de possibilidades como a escola? O fato é que estes jovens têm uma
maneira diferenciada de relacionar-se com o mundo e todos precisamos estar atentos a isto,
excepcionalmente a escola.
Eles desejam expor o que pensam, querem e podem contribuir com a educação
brasileira isto foi algo claramente evidenciado nas entrevistas. Esta quarta e última categoria
mostra que é preciso abrir espaço para ouvi-los e descobrir como fazê-lo, pois 100% dos alunos
afirmaram ter gostado de participar das entrevistas e certamente contribuiriam outras vezes,
desde que fossem novamente realizadas pelo Facebook.
Este resultado mostra que a equipe de pesquisadores, neste estudo, acertou em realizar o
levantamento de dados via Facebook: “Então o que achastes de participar desta entrevista?”
(B2); “Olha até que gostei, tinha muita coisa que eu nunca tinha parado para pensar, tipo sobre
as aulas e sobre o que eu gosto de fazer nelas” (E13); “Então podemos ir finalizando, gostarias
de falar mais alguma coisa, que talvez e não tenha perguntado, ou que tu achas importante?”
(B1); “Bah já acabou? Passou rápido, tava até gostando das perguntas, hahaha” (E7); “E você
gostou de participar da entrevista? (B1); “Primeiro quando a professora falou, eu logo pensei
naqueles questionários que o pessoal vive deixando lá na escola pra gente responde, uma
chatice. Depois, quando vi que era pelo Face já curti mais e de boa foi bem tri, se quiser pode
me chama de novo” (E5); “E se esta entrevista fosse uma folha para você responder, ou se eu te
chamasse lá no intervalo da tua escola, tu achas que iria participar?”(B1); “Bah, sinceramente
acho que não, a folha eu ia rasgar e bem no intervalo que sacanagem, até ia, mas acho que a
conversa ia dura bem menos”(E8).

CONSIDERAÇÕES	
  FINAIS	
  
As entrevistas trouxeram importantes questões para análise, os alunos discorreram a
respeito de suas percepções sobre as aulas, a escola, o perfil de seus professores, inclusive suas
ambições profissionais e perspectivas de futuro na Universidade.
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A análise dos dados permitiu verificar as percepções dos entrevistados sobre o
desenvolvimento das aulas nos Ensinos Médio e Fundamental, sobre a organização da escola,
sobre as práticas pedagógicas inovadoras dos professores e, inclusive, emergiram falas a
respeito de suas escolhas profissionais. Verificou-se, também, que os estudantes mostraram-se
interessados em participar deste estudo, afirmando que a utilização de um ambiente mais
informal, e totalmente presente em seu cotidiano, favoreceu momentos de reflexão. O grupo de
pesquisa, a partir desta atitude empreendedora, pode constatar que a preocupação com a
aproximação da linguagem da geração Y proporcionou uma melhoria significativa na coleta de
dados. O fato de empreender, buscando melhores alternativas na realização das entrevistas,
trouxe à pesquisa dados que, provavelmente, não teriam emergido a partir de uma entrevista
sem a utilização do Facebook.
Nesta realidade, onde certos conceitos tornam-se cada vez mais mutáveis, as antigas
certezas são questionadas a todo instante tornando-se meras incertezas, é preciso que os
pesquisadores estejam atentos, de olhos bem abertos ao que vem ocorrendo com o todo e o
entorno do campo que pesquisa, neste caso a geração Y e suas particularidades.
Os relatos objetivos, claros e detalhados destes estudantes referente ao que vêm
vivenciando na sala de aula, possibilitou válidas análises ao grupo de pesquisadores, que situouse em um diferente tempo e espaço, regido por novas interpretações da realidade, novas
maneiras de conceber e fazer educação. É necessário, cada dia mais, que nossos docentes
estejam não só cientes das novas tecnologias, como as utilizando em sala de aula e pensando em
seus alunos, que são frutos diretos desta geração tecnológica.
Segundo Buckingham (2000), a tecnologia é vista como responsável pela transformação
das relações sociais, de nosso funcionamento mental, de nossas concepções básicas de
conhecimento e cultura. Sendo assim, o que antes nem era cogitado por um grupo de pesquisa,
torna-se uma alternativa que atinge um resultado satisfatório, uma vez que o ambiente de
encontros e reencontros entre colegas, além do espaço escolar passa a ser, cada dia mais, a tela
de um computador, de um tablet e suas infinitas variações.
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O	
  QUE	
  OS	
  VIDEOGAMES	
  TÊM	
  A	
  NOS	
  ENSINAR	
  SOBRE	
  O	
  
ERRO?	
  
Walkyria Acquesta Dias*
RESUMO: A discussão sobre o erro no ambiente escolar, conceito largamente
discutido nos espaços educacionais há anos, apresenta avanços quanto à compreensão de sua
função construtiva. Todavia, esses avanços no âmbito teórico não têm se explicitado na prática
docente que, em grande medida, continua a tratar o erro como fracasso, o que implica
diretamente na aprendizagem e na avaliação do aluno. O objetivo deste artigo é discutir o “erro”
nos jogos de videogame com o intuito de contribuir para a discussão sobre o erro em sala de
aula. Pode-se dizer que o erro é intrínseco ao processo de jogar, servindo de base para o
desenvolvimento de habilidades do jogador. Neste sentido, a dinâmica dos jogos pode servir de
exemplo para a escola.
PALAVRAS-CHAVE: erro, jogo, videogame, escola, arte.

INTRODUÇÃO	
  
“A pedagogia da liberdade ou da criação deve ser tremendamente arriscada.
Deve ousar-se ao risco, deve provocar-se o risco, como única forma de
avançar no conhecimento, de aprender e ensinar verdadeiramente. Julgamos
importante essa pedagogia do risco, que está ligada à pedagogia do erro.”
(Freire, 1985:52)

Apesar dos indicadores de fluxo e de qualidade da Educação Brasileira observados nos
últimos anos apresentarem uma tendência de melhora1, as taxas de reprovação ainda são muito
elevadas, atingindo 9,1% dos alunos do Ensino Fundamental e 12,2% dos alunos do Ensino
Médio. A defasagem idade-série (idade superior ao esperado para as séries dos anos finais do
nível de ensino) é de 28,2% dos alunos do Ensino Fundamental e 31% dos jovens no Ensino
Médio. (Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2014:65)

1

O Brasil possui hoje vários instrumentos para avaliar a Educação e a aprendizagem dos alunos (Censo
Escolar, Prova Brasil, entre outros nacionais e internacionais). Mesmo que tenhamos críticas com relação
a eles, não podemos negar que as informações são de extrema importância para se compreender a situação
atual e para a proposição de alternativas.
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Dados do PNAD2 indicam que em 2012 apenas 51,8% dos jovens de 19 anos tinham
terminado o segundo grau. O Anuário3, elaborado pelo Movimento Todos pela Educação,
explicita o impacto desses índices:
“Os indicadores de fluxo, somados aos de rendimento dos alunos, compõem
o eixo da avaliação da eficiência dos sistemas de ensino. Um sistema onde os
alunos acumulam defasagens, ficam retidos por reprovação ou abandonam a
escola antes da conclusão da série, é ineficiente sob todos os pontos de vista:
produz desigualdade, leva ao desperdício de recursos, dificulta o
planejamento pedagógico e, acima de tudo, expressa a não realização do
direito de aprender. No Brasil, as taxas de reprovação ainda são muito
elevadas.” (Anuário, 2014:63)

Os problemas da Educação são multifatoriais e os dados acima indicam que, em plena
era tecnológica, a retenção e a evasão ainda são problemas a serem superados. O erro está entre
os diversos fatores que contribuem para afastar as crianças e os jovens da escola.
O presente artigo discute a questão do erro nos jogos de videogame fazendo um paralelo
entre ele e o erro construtivo discutido pela epistemologia genética, bem como com o parodoxo
do erro, conceito trabalhado por Jesper Jull, um jogador e teórico dos games.
Para realizar essa discussão, utiliza-se o conceito de aprendizagem, de jogo, de
ludicidade, entre outros; que indicarão como a dinâmica dos jogos e suas estratégias podem
contribuir para que a visão com relação ao erro na escola possa ser ressignificada.

I.	
  “O	
  ERRO	
  É	
  UMA	
  FORMA	
  PROVISÓRIA	
  DE	
  SABER”	
  (*1)	
  
Etimologicamente a palavra “erro” significa (em latim) vagar, andar sem destino,
apartar-se do caminho. Errar também pode significar percorrer ou difundir-se, espalhar-se.
(Houaiss) 4
O erro, portanto, nem sempre é engano ou está associado a fracasso. Pelo contrário, se o
erro for entendido como “percorrer” ou “difundir-se”, ele faz parte do caminho que se está
trilhando. Desta forma, poderia se afirmar que o erro faz parte do processo de aprendizagem e
há que se verificar, então, quais seriam suas implicações positivas ou negativas.

2

PNAD 2012 – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio

3

Anuário Brasileiro de Educação Básica 2014.

(*1) Paulo Freire (Op. cit.)
4

Dicionário Houaiss. http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=errar (acesso em 05/06/2014)
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Apesar do avanço verificado nos últimos anos com relação à visão do erro na escola,
ainda hoje ele é visto, por muitos, como engano, como algo não produtivo do ponto de vista do
conhecimento. Os sistemas de avaliação escolar podem exemplificar essa visão, uma vez que os
alunos são sistematicamente testados e aqueles que acertam são valorizados; enquanto os que
erram, são, muitas vezes, discriminados.
Mas acertar a partir de que ponto de vista? Muitas vezes não se percebe que o caminho
traçado pelo aluno no sentido de compreender algum conteúdo é válido e lógico, mesmo que
não seja aquele cientificamente aceito.
De modo geral, há na escola um padrão do que seria o correto, determinado à priori a
partir do ponto de vista do adulto que tem objetivos educacionais a cumprir. Para verificar se os
alunos estão “aprendendo” o que foi “ensinado” lançam mão da tão temida “prova” e, muitas
vezes, ela é a única forma por meio da qual se afirma que o aluno aprendeu ou não.
Por outro lado, o bom desempenho nos exames não prova que o aluno compreendeu os
conceitos estudados segundo Luckesi (2011), pode sim demonstrar que o aluno reproduziu
aqueles conceitos por memorização e depois dos exames os terá esquecido.
Mas na prática docente, o erro revela que o aluno não sabe e este “não saber” recai
sobre o próprio aluno, em sua suposta incapacidade e/ou desinteresse. Há não muito tempo o
documento "Repensando a escola: um estudo sobre os desafios de aprender, ler e escrever" da
UNESCO (2007) apontava que: “A escola deseja transferir a culpa pelo fracasso aos alunos,
nisso consegue ter amplo êxito, pelo menos nas séries iniciais do ensino fundamental.” 5
Sem dúvida há progressos na área da Educação em diversos sentidos, mas o erro
continua a pesar nos ombros do aluno e, entre outros fatores, afeta seu interesse pelo
conhecimento escolar e por seu próprio aprendizado. “Hoje milhões de alunos deixam a escola
como se esse fosse um caminho natural para os que não aprendem.” 6 (Anuário, 2014;09) Vários
fatores contribuem para a evasão citada, mas, certamente, o erro está entre elas, já que contribui
para a retenção, uma das principais causas do abandono escolar.
Por outro lado, esses mesmos alunos que não “aprendem” e acabam por abandonar a
escola, estão muito interessados pelo mundo virtual, pelas redes online e pelos jogos de

5 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151253por.pdf acesso em 04 de junho de 2014
6Anuário Brasileiro da Educação Básica-2014
http://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/biblioteca/anuario_brasileiro_da_educacao_basica_2014.
pdf acesso em 30 de maio de 2014
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videogame. Isso certamente revela que eles não só podem como têm plena capacidade para
aprender. No videogame ele é protagonista e o erro pode ser um trampolim para o sucesso.
Sem a pretensão de estabelecer uma relação entre o ato de ensinar, que carrega uma
intenção pedagógica calcada em referenciais teóricos, entre outros pilares, e o ato de jogar
videogame, de natureza e complexidade muito diversa, ainda assim pode ser interessante
estabelecer alguns paralelos para ilustrar, com outros pontos de vista, a questão do erro.
Resgatar o jogo, sua dinâmica e características, pode ser um contraponto para que os
espaços educativos revejam sua dimensão lúdica, que parece esquecida, trazendo de volta a
satisfação ao ato de estudar. Porque, como diz Macedo (2007:20) “se falta o lúdico pode ser que
a ironia, o desinteresse, o ceticismo ou a violência ocupem o seu lugar.”
Em sua defesa pela escola inclusiva e lúdica, Macedo (2007:9) lembra que, além dos
significados mais conhecidos da palavra escola, é preciso resgatar aqueles etimológicos, como
“recreio, divertimento” (em latim) e “descanso, tempo livre” (em grego), já que eles podem
contribuir para a recuperação da dimensão lúdica da escola e do protagonismo do aluno.
Etimologicamente lúdico origina-se da palavra latina “ludus” e significa brincar. Lúdico
não é jogo, mas se aproxima desse conceito. Talvez o jogo contenha o lúdico e o materialize. A
brincadeira, tanto quanto o jogo, tem regras e divertimento, mas este último vai além, pois se
caracteriza por ter objetivos e indicadores mensuráveis.
Para Rojas (2002) a ludicidade não é só diversão, ela inclui a aprendizagem, o
desenvolvimento e facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção
do conhecimento. Ludicidade pode ser vista, acima de tudo, como uma capacidade humana de
buscar significados e reinventar o mundo. Rojas (2002:07)
Huizinga já em 1938, debruçou-se sobre o estudo do jogo, definindo suas
características: voluntariedade, não seriedade, estado mental do jogador, trabalho em grupo,
entre outros, ainda hoje muito pertinentes. Mais do que definir o jogo, Huizinga o estudou em
diversas civilizações e o considera intimamente atado à cultura, sendo uma das noções ou
expressões mais primitivas da espécie humana. Há jogo na linguagem, na poesia, na guerra, na
filosofia, no direito, enfim, em várias dimensões da vida e áreas do conhecimento humano, daí
sua importância no desenvolvimento das civilizações. (Huizinga; 1938)
Mais recentemente muitos autores têm discutido as características dos jogos,
principalmente depois dos games, apontando vários elementos que os constituem, tais como:
regras, objetivos, desafios, resultados quantificáveis, feedbacks, recompensas, conflitos,
fantasia, interação, entre outros.
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Em entrevista ao Portal do Professor do MEC, a professora Tizuko Morchida Kishimoto
da USP, especialista nas áreas do brinquedo e da educação infantil, afirma que:

“A criança tem direito a qualquer brinquedo independente de seu sexo, etnia
ou classe social. Os jogos eletrônicos são jogos iguais aos outros. Aprender a
usar essa nova ferramenta dos tempos atuais é essencial. Assim como as
crianças nos tempos passados aprenderam a usar o rádio, o telefone e a
televisão, que hoje fazem parte do repertório de brinquedos, o mundo digital
é a nova ferramenta do ser humano. Brinquedos da era digital são
importantes para a emergência dessa nova forma de letramento. Sons,
imagens, movimento e interatividade somam-se às letras, criando um mundo
com novos “textos” que a criança da - era net - deve ter acesso.”

Ao se considerar que educar não é transmitir informações, mas apontar caminhos para
que o aluno conheça de forma crítica, e para que possa tomar consciência de si mesmo, dos
outros e da sociedade, importa oferecer instrumentos para que ele escolha entre os muitos
caminhos disponíveis de forma autônoma, ou seja, cabe a experiência de ir, tentar, errar, rever,
pensar, refazer e nesse movimento, aprender, desenvolver habilidades; o que não deveria diferir
da experiência do jogo, no sentido de trajetória.
Nesse sentido, a educação está em toda parte, ou seja, não se dá somente na escola; as
pessoas podem aprender em todos os lugares; o mundo é um lugar para aprender. Todavia, o
papel da escola continua a ser fundamental para que crianças e jovens entrem em contato com o
conhecimento acumulado pela humanidade de forma sistemática, significativa e interativa,
descobrindo o prazer contido no aprender.
O avanço tecnológico acontece em progressão geométrica e lança desafios cotidianos
em nossas vidas, transformando o mundo muito rapidamente e, nesse contexto, transforma
também as formas de aprender.
Mas a escola não tem conseguido lidar com esse novo mundo que bate, insistentemente,
a sua porta. Para Vygotsky (2003:300), que viveu no início do século passado, “o maior pecado
da escola foi se fechar e se isolar da vida mediante uma alta cerca”.
Por outro lado, para Koster, citado por Fardo (2013:36), os games:
“incentivam a solução de problemas, mantém o interesse, dos novatos aos
mais experientes, promovem o trabalho em equipe, proporcionam um
sentimento de controle aos jogadores, personalizam a experiência para cada
jogador, recompensam pensamentos inovadores, aportam diferentes
interesses e habilidades e cultivam uma atitude otimista e confiante nos
indivíduos.”

As possibilidades citadas acima poderiam, sem dúvida, ser utilizadas como estratégias
do trabalho do professor em sala de aula.
Mattar (2010:84) cita o Relatório Arcade para comentar quatro tipos de liberdades que
favorecem a experiência de jogar:
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•

•
•
•

liberdade para experimentar: proporciona o protagonismo do jogador, ele é
quem decide o caminho a trilhar e as soluções aos problemas que encontra
nesse caminho;
liberdade para fracassar: não penaliza o jogador por seus erros, ao contrário o
convida a aprender por meio deles;
Liberdade para experimentar novas identidades: o jogador experimenta outros
papéis e pode colocar-se no lugar do outro;
liberdade de esforço: o jogador se esforça mais quando está motivado, não
tendo necessidade de se esforçar todo o tempo com cobranças externas e, deste
modo, maximiza seu envolvimento no jogo, evitando o rendimento padrão.

Os jogos com regras já eram entendidos por Vygotsky como vinculados à solução de
problemas que exigem do jogador diversas aptidões e forças combinadas. (Franco, 2013:37)
É interessante notar que no Relatório citado há o emprego do conceito de liberdade, ou
seja, independência do sujeito, já que sua vontade determina a ação que, por sua vez, possibilita
encontrar caminhos, experimentar outras identidades, lançar mão de várias habilidades e
maximizar seu desempenho.

II.	
  O	
  VALOR	
  POSITIVO	
  DO	
  ERRO	
  
...”os mundos virtuais são uma plataforma segura para tentativa e erro.”
(Mattar (2011:116)

O game apresenta vários desafios e para superá-los é necessário entender o problema
apresentado para que seja possível ultrapassar os obstáculos que vão se colocando ao longo do
processo de jogar. É necessário aventurar-se na busca de novas estratégias. E nessa trajetória é
possível, ao jogador, tomar consciência de suas habilidades, deficiências e erros.
Para a epistemologia genética7 colocar o aluno em contato com problemas cognitivos o
instigará a buscar respostas. Se essa trajetória for significativa, ele poderá construir
conhecimento e esse processo inclui o erro. Davis(1990)
Para Piaget aprender não consiste em incorporar informações já constituídas e sim em
redescobri-las e reinventá-las por meio da própria atividade do sujeito. Davis (1990:73).

Na Epistemologia Genética, criada por Piaget, o conhecimento é gerado através de uma interação do
sujeito com seu meio, a partir de estruturas existentes no sujeito. Assim sendo, a aquisição de
conhecimentos depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como de sua relação com os objetos.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia_gen%C3%A9 (acesso em 02 de junho de 2014)
7

Página 96

O erro aqui é um componente do processo de aprendizagem, que ao se tornar
consciente, pode ser construtivo, ou seja, indica progressos na atividade mental.
O processo de ensino deveria partir do que o aluno já sabe, propor problemas
desafiadores ou desafios cognitivos, valorizando menos o resultado e mais o processo de
construção do conhecimento. Desta forma, é possível aceitar os erros, já que são encarados
como problemas a serem enfrentados. (Davis,1990)
Davis aponta, ainda, que a construção do conhecimento na teoria piagetiana:
“[...] implica em momentos de equilíbrio – ou seja, de estabilidade provisória
no funcionamento intelectual – e momentos de desequilíbrios, onde os
esquemas disponíveis ao sujeitos não são suficientes para assimilar os
objetos. Criam-se, dessa maneira, conflitos que perturbam o sujeito e que o
obrigam a se modificar, uma vez que desequilibram a interação que este
mantém com o meio em que se encontra. A riqueza dos conflitos- ou seja,
dos desequilíbrios – resulta em provocar a busca de um novo estado de
desequilíbrio, superior e melhor do que o precedente.” Davis (1999:73)

Pode-se fazer um paralelo como o que se verifica no game, já que o contexto do jogo
apresenta diversos desafios. Ele gera um conflito que pode ser superado quando se encontra
uma nova forma de solucionar o problema.
Assim, o jogador lança mão de meios para alcançar o objetivo de acordo com seu nível
estrutural de desenvolvimento. Por se constituírem em fases, os games podem ser desafiadores
para diferentes jogadores, em diferentes momentos.
Abrahão (2007) explica que o sujeito assimila quando integra um novo dado
(perceptivo, motor ou de conceitos) aos esquemas de ação anteriormente construídos e acomoda
quando modifica seus esquemas para incorporar o novo conhecimento.
Cabe lembrar que nem todos os erros são construtivos, ou seja, nem todos são desafios
cognitivos ou são construtores de estruturas cognitivas, já que nem sempre oferecem
oportunidades de aprendizado.
Neste sentido, Davis (Op. cit.) aponta três possibilidades. Na primeira o sujeito tem
estruturas cognitivas capazes de resolver o problema, mas utilizou-as inadequadamente. Este
não seria um erro construtivo, pois não implica em mudança em sua estrutura cognitiva, mas
somente no aprimoramento do conhecimento já constituído. Na segunda alternativa, erra-se por
não se ter estruturas cognitivas suficientes para resolver o problema, o que dificulta sua
compreensão. A saída é a “tentativa e erro”, caminho pelo qual se chega a formas mais
avançadas de pensamento, assimilando novos esquemas. E, finalmente na terceira possibilidade
o sujeito não compreende o problema a ponto de não se sentir desafiado por ele, ou seja, não
possui esquemas mentais suficientes para agir e avançar.
O erro no game acontece pelas mesmas questões sublinhadas acima?
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É possível estabelecer um paralelo entre o conceito de erro construtivo e a experiência
do jogador, já que ele pode errar por distração, mesmo que tenha capacidade de acertar e superar
o problema apresentado; ou o jogador apresenta reais dificuldades para superar o desafio, mas
envolvido, sente-se desafiado e busca, por meio de tentativas e erros, o alcance do objetivo,
podendo ser bem sucedido na empreitada. E em outros momentos, observam-se jogadores que
desistem de jogar por serem incapazes ou inábeis para o jogo naquele momento. Para Juul
(2013), muitas vezes o jogador desmerece o jogo para justificar sua própria inabilidade.
De toda forma, pode-se afirmar que o jogador que se sentiu desafiado, lidou com suas
limitações para superar o problema que se apresentou porque este era construtivo, possibilitando
um salto em sua aprendizagem para jogar videogame. É possível inferir que essa aprendizagem
poderá ser útil fora do jogo, na vida real, pois as habilidades e conhecimentos adquiridos têm
várias dimensões, sendo útil para o sujeito em diferentes situações.

III.	
  O	
  VIDEOGAME	
  E	
  A	
  ARTE	
  
Se errar é intrínseco ao game, não se pode dizer que é agradável perceber o erro. Juul
(2013) reflete sobre as sensações provocadas pelo erro no jogador, naquilo que denomina como
“o paradoxo do erro” nos jogos de videogame.
Para Juul, o paradoxo do erro no game é semelhante ao paradoxo da arte. Tanto na arte
como no jogo as pessoas procuram emoções que normalmente evitam na vida real. É possível
vivenciar no teatro ou no cinema histórias e dramas dos personagens e experimentar,
intencionalmente, emoções que não desejam na própria vida.
Aristóteles chamava esse movimento de catarse8 : o efeito causado no público ao assistir
uma tragédia no teatro grego, como se fosse uma “purificação da alma” por meio das emoções
advindas do drama. Neste sentido, a arte oferece algo positivo que compensa a dor vivida.
(Juul, 2010:04)
Mattar (2010:37) faz uma reflexão sobre a questão da imersão no jogo e sobre o senso
crítico, que pode contribuir para o entendimento não só da imersão nos jogos, mas também da
fruição artística.

Catarse: descarga de desordens emocionais ou afetos desmedidos a partir da experiência estética
oferecida
pelo
teatro,
música
e
poesia.
Dicionário
Houaiss
http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=catarse (acesso em 07/06/2014)
8
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Recorre a Mihaly Csikszentmihalyi para apresentar o conceito de “estado de fluxo”, um
estado de consciência que gera felicidade. O jogo tem a capacidade de produzir no jogador o
esquecimento de si mesmo e, nessa condição, ele pode se dedicar integralmente à experiência do
jogo, da qual sairá enriquecido com novas habilidades e maior conhecimento de si. Essa
experiência interessa ao sujeito enquanto está sendo vivida, não é uma esperança ou um
investimento no futuro, portanto a fruição, o prazer, acontece pelo simples fato de se engajar na
atividade, de experimentá-la.
O autor recorre também a David Carraher, que trabalha com o conceito de senso crítico,
com o intuito de desvendar se o estado de fluxo poderia ofuscar o senso crítico do jogador a
ponto dele não poder “olhar a partir de fora”, tal a imersão a que fica submetido.
Senso crítico é entendido como a capacidade de analisar problemas utilizando a razão,
ou seja, a capacidade de pensar. O senso crítico também se traduz pelo fato do sujeito não
aceitar as opiniões sem questioná-las (mesmo as próprias), ou seja, ter senso crítico é ser
autônomo frente ao mundo.
O autor esclarece que quando observamos um jogador, podemos reparar que ele assume
um personagem e o vive intensamente, mas, ao mesmo tempo, olha o contexto a partir de uma
perspectiva externa para analisá-lo, ou seja, ele está imerso e ao mesmo tempo distante; tem um
olhar para dentro e, ao mesmo tempo, de fora do jogo. (Mattar: 2010, p. 39)
Não é exatamente essa a sensação que se vivencia ao se fruir arte? Uma imersão na obra
(uma peça de teatro, um filme, um livro, etc.), faz com que o sujeito se esqueça dele mesmo,
liberando-o para sentir todas as emoções que a obra incita e, ao mesmo tempo, conseguir um
distanciamento crítico que o faz pensar sobre a obra, relacioná-la a outras obras, a outros
conhecimentos e assim, aprofundar e aperfeiçoar sua construção humana?
Esse processo exige que o sujeito lide com diferentes pontos de vista e amplie a
capacidade de análise, o que, por sua vez, contribui com o autoconhecimento e o conhecimento
do mundo.
Para discutir a dimensão artística do jogo, Juul aponta para o fato de que todos os
homens usufruem arte; elas são importantes e inspiram, mas é difícil medir ou demonstrar seus
efeitos positivos naqueles que a usufruem.
Por meio do videogame é possível ter um tipo de experiência semelhante àquela
produzida pela arte. Os efeitos dos jogos nos jogadores não são tangíveis, mas dão acesso a algo
mais profundo, nem sempre fácil de explicitar. É precisamente porque os jogos não são
obviamente necessários no cotidiano, que é possível entendê-los como algo para além do
corriqueiro.
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“A arte é um modo privilegiado de entender o mundo e os jogos dividem esse predicado
com ela.” 9 (Jesper, 2013:10).
Mas, para o autor os videogames têm qualidades únicas e podem emprestar qualidades
das artes, quando se considerar necessário.
Os videogames são, portanto:
•
•
•
•

um espaço de reflexão;
um espelho através do qual o jogador pode ver seu cotidiano refletido,
amplificado, distorcido, revelado;
um lugar onde o jogador lida com suas falhas e supera seus desafios;
um lugar onde se mede e explicita constantemente as habilidades do jogador.

O videogame possibilita experiências únicas e valorosas, independentemente de ser ou
não uma forma de arte.
O paradoxo do erro para Juul configura-se, ainda, na constatação de que os jogadores
sabem que vão errar e até preferem games em que isso esteja previsto, mas por outro lado, não
gostam de falhar no jogo.
Se por um lado, falhar na vida pode ser humilhante e no jogo não (por ser ele um lugar
seguro para errar sem dor); por outro, é frustrante errar no jogo, apesar desse fato não ter
consequências na vida de quem joga.
O game tem, portanto, assim como a arte, uma dupla natureza de prazer e dor, já que
traz algo de positivo, mas é ao mesmo tempo, doloroso ou, ao menos, desagradável.
Quando o jogador erra, sente-se inadequado, pois lhe falta algo para acertar, mas ao
mesmo tempo, o próprio game promete a possibilidade de sucesso, pois ele pode superar uma
inadequação que o próprio jogo explicitou.
O paradoxo da falha é único, pois demonstra a inadequação do jogador, mas, ao mesmo
tempo o incentiva a seguir aperfeiçoando suas habilidades.
E o autor conclui que os games prometem uma oportunidade justa do jogador se
redimir, o que distingue o erro nos jogos e na vida.

	
  

9

Tradução nossa.
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IV.	
  CONSIDERAÇÕES	
  FINAIS	
  
A riqueza dos games e suas potencialidades como: o desenvolvimento de habilidades, a
fantasia e a diversão explicariam, de antemão, o interesse das pessoas por eles.
Refletindo com Jull, podemos afirmar que o erro no game é aceito e possível porque o
jogador tem a segurança que contará com elementos que lhe permitem arriscar e conta com uma
promessa de superação dos obstáculos. Estes elementos lembram a trajetória do herói presente
nos contos de fada.
A trajetória do herói é sempre um caminho de aprendizado, de onde se sai mais
humano, assim como em muitos games, onde o jogador se depara com obstáculos em uma
jornada de enfrentamento e superações de limites pessoais.
Por outro lado, o erro não é agradável, nem na vida, nem no jogo, e tampouco na escola,
mas se houver a garantia de que há alguém que acredita na capacidade do aluno, que lhe dá
insumos para avançar, ou melhor, desafios cognitivos reais, o erro será revertido ao seu favor.
Podemos dizer também que o game, como a arte, é fruição, pois ao jogar o sujeito
também se coloca em jogo e como já foi dito, lida com questões humanas como incertezas,
medos, alegrias, entre outras.
Seria muito produtivo se a escola abrisse suas portas para o jogo ou para sua dinâmica,
valorizando suas qualidades educativas ao incorporar no processo pedagógico seus atributos e
potencialidades.
Os alunos são diferentes e lançam mão de estratégias diferenciadas para aprender. Por
que não mostrar as várias possibilidades para que o aluno faça as opções segundo seu estilo de
aprendizagem? Porque não possibilitar interações entre os próprios alunos em um trabalho
colaborativo como presenciamos em muitos jogos?
Por meio do jogo ou de atividades que criam um clima de jogo, as mais diversas
manifestações podem entrar na sala de aula: o erro é aceito e, mais do isso, torna-se ferramenta
de superação; as “devolutivas” sistemáticas ao longo do processo substituem a prova no final do
bimestre/semestre; as recompensas significativas auxiliam o aluno a reconhecer seu valor. Tudo
isso faz com que a atmosfera do jogo possa ser vivenciada e compartilhada na escola.
Sem dúvida, o professor também precisa de recursos para avançar em sua tarefa de
ensinar. Para poder apontar caminhos deve conhecer seu aluno e saber para onde ele pode ir. O
professor tem de se munir de fundamentos teóricos, como se acumulasse vidas em um jogo, que
o ajudem a observar seu aluno de modo qualificado para propor desafios que possam ser
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construtivos e lúdicos. Não é tarefa fácil, mas é a possibilidade de ver crianças e jovens
envolvidos com o conhecimento e protagonistas de seu próprio desenvolvimento.
Concordamos com Jull (Op. Cit.) quando afirma que a falha no jogo nos lembra que não
somos perfeitos, nem professores, nem alunos; todos temos deficiências e aí reside o paradoxo
da falha; uma forma singular de arte que nos coloca frente ao erro, nos permite experimentar
com ele e avançar a partir dele.
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