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EDITORIAL
Mais uma edição disponibilizada neste ano de grande significado para a nossa
Associação, a RTE chega ao número 213/16 referência Abril, Maio e Junho de 2016.
Nossa Associação Brasileira de Tecnologia Educacional - Abt, prepara-se para as
comemorações de seus 45 anos de existência, desde 1971 e nestas comemorações a RTE ocupa
um papel de real importância. Além da regularidade das Edições trimestrais teremos a Edição
Comemorativa dos 45 anos contendo artigos de convidados especiais e artigos selecionados dos
melhores artigos do Concurso de Artigos abt 45 anos, dentro dos eixos temáticos propostos pela
Comissão Avaliadora.







Eixo 1 – Educação a Distância: Design Educacional, Avaliação da Aprendizagem
on-line, Produção de Material Didático para a EAD, Tutoria na Aprendizagem online
Eixo 2 – Dispositivos Móveis na Educação
Eixo 3 – Tecnologias Assistivas e a Educação
Eixo 4 – Games e Gamificação na Educação
Eixo 5 – Educação, Tecnologias e Formação Docente
Eixo 6 - Redes Sociais na Educação

Aproveitem a leitura e desfrutem do conhecimento de nossos articulistas.

Fernando da Silva Mota
Presidente ABT
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A ALFABETIZAÇÃO EM PAULO FREIRE: O
COMPROMETIMENTO COM UMA PRÁXIS HUMANA
REVOLUCINÁRIA
Tania Maria Marinho SAMPAIO1
Rosiléa dos S. AMATTO2
Denise MELO3
Resumo: O presente artigo, ao estudar a questão freireana como práxis políticofilosófica, mostra como o alfabetizando, em Paulo Freire, distanciando-se de seu mundo,
problematizando-o, “decodificando-o” criticamente, se descobre como sujeito instaurador do
mundo de sua experiência no qual passa a assumir seu papel. Alfabetizar-se significa, então,
aprender a ler a palavra escrita em que a cultura se diz para promover, a partir daí,
transformações sociais. Consequentemente, haverá sempre profunda vinculação entre teoria e
prática. Qualquer dissociação entre ambas representará o reflexo de uma distorção conceitual
imposta pelo dualismo cientificista que dissolve artificialmente a conexão entre teoria e vida.
Palavras Chave: Conhecimento, capitalismo e práxis dialógica

Abstract: This article, while studying Freire issue as political and philosophical
practice, shows how literate in Paulo Freire, away from their world, questioning it, "decoding it"
critically , it is discovered as a subject establisher World your experience in which now assumes
its role . Literacy is thus means learning to read the written word in that culture is said to
promote, since then, social transformation. Consequently, there will always be deep connection
between theory and practice. Any dissociation between them represent the reflection of a
conceptual distortion imposed by the scientistic dualism that artificially dissolve the connection
between theory and life.
Keywords : Knowledge, capitalism and dialogical praxis
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INTRODUÇÃO
Não nos dirigimos, neste texto, ao tratamento da crise das forças políticas que
envolveram o regime socialista, mas abordamos sim, a consequente transformação do
marxismo, na qual posicionamos a política educacional formulada por Paulo Freire.
Respondendo no campo da educação a tais transformações sua política educacional tem na
“filosofia da práxis” o esteio filosófico que, varando o século XX, faz-se frente absoluta para
que o velho Marx, renovado, possa ser pensado também no século XXI. Pretendemos assim dar
uma contribuição às discussões quanto a novas respostas do marxismo, especificamente no que
tange à esfera política da educação.
Por tal, em nome da própria história em seu permanente “devenir”, dispomos no mesmo
horizonte, aberto em princípios e expurgando os dogmáticos, as categorias político-filosóficas
que estariam embasando a política educacional de Freire, compreendo-as como contribuição à
teoria marxista contemporânea.
Entendemos que o princípio básico do marxismo não consistia na revelação de verdades
imutáveis, mas, sim, na compreensão de que à medida que a realidade social concreta mudasse,
do mesmo modo deveriam mudar as construções teóricas elaboradas para compreendê-las.
Com o surgimento e o desenvolvimento do capitalismo monopolista, com as revoluções
científicas contemporâneas, o predomínio instrumental da razão se tornou onipresente. E a
sociedade unidimensional daí advinda, dirigida pelos técnicos e pela ciência, assumiu
perspectiva da dominação e da produção.
Verificamos que por ter Freire detectado a renúncia da mediação entre teoria e prática,
impressa nessa ordem do cientificismo e da tecnologia, nos permitiu concluir que ambas, a
ciência e a técnica, escondendo-se sob o rótulo da neutralidade do saber, visavam, sem outra
alternativa, a eficiência de um sistema social que se faz regido por estímulos externos, a não
permitir atos reflexivos.
As categorias conhecimento interessado, auto reflexão, a relação teoria e prática, sob as
quais dispomos sua política educacional, mesclam, com certeza, à filosofia da práxis de Marx, o
além histórico que quer soerguer o sujeito concreto posto no alfabetizando, o qual acabara de
sucumbir na materialidade sem fronteiras que o cientificismo e a tecnologia de um mundo
capitalista impuseram ao homem pós-Marx, ou pós-moderno como chamamos hoje.
Nesse contexto por certo, o interesse da razão em se libertar significará mudar o estado
de consciência mediante uma teoria prática que não manipule coisas e processos coisificados,
mas que conduza a consciência a um estágio de autonomia, por meio de representações críticas
e claras.
Por isso o interesse emancipatório a concentrar em si o alicerce da nova sociedade, cujo
objetivo deverá ser definido discursivamente em comunhão com os outros e em liberdade de
expressão, vinculado a um pensamento em forma de diálogo, é que propiciou no pensamento
freireano, a recuperação da relação teoria/prática. Desenvolveu uma nova teoria política da
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educação, na qual em lugar do sujeito preso ao modelo tradicional de conhecimento, fez valer a
autoridade epistemológica enquanto representada pela comunidade que auge e se comunica.
Defendemos que Paulo Freire não abandonou o projeto político da modernidade, do
esclarecimento humano. Que ele quis convictamente mostrar que a modernidade não está
extinta, mas sim, como bem dispôs Marx sobre o tempo histórico, Freire também mostra que a
modernidade é um projeto histórico incompleto. Assim achou que devemos completá-la,
corrigi-la, pois acusa na sua proposta política de educação, a preocupação com a questão da
valorização da emancipação humana, com a libertação do oprimido por essa sociedade que se
centrou em torno do poder e do capital.
Fizemos do seu percurso o esteio de nossas reflexões, uma vez que tal autor vem
trabalhando, ainda que de forma não explicitamente sistemática, as categorias que consideramos
sustentar sua prática-político-educacional, as quais se fazem sonantes aos temas que
historicamente enfeixam a contemporaneidade.
Permitimo-nos atentar que a proposição de sua práxis educacional libertadora, atinente
ao processo de autoconstituição do sujeito, a responder pela sua libertação progressiva das
condições reais de opressão, predispõe para si que os interesses que dirigem o conhecimento e
que determinam as condições de validez das afirmações, são eles próprios oriundos da razão
humana. E por tal, que o sentido do conhecimento e a medida de sua autonomia não podem ser
explicados senão em elação com o próprio interesse. Daí termos entendido que para Freire, o
interesse emancipatório está estritamente ligado à crítica, que já se impõe dentro do
conhecimento como processo de auto reflexão dele e que é justo este o teor contido na sua
política educacional, quando se lhe entrega a qualificação gnosiológico-antropológica.

PRIMEIRA CATEGORIA
Dessa forma, a primeira categoria que realçamos (conhecimento interessado), de acordo
com sua preocupação histórica do resgate do sujeito também histórico, dispõe sobre sua política
educacional o conhecimento dirigido por interesses, os quais não se podem dele dissociá-lo,
pois esta separação representaria o mesmo que negar a existência de uma finalidade para as
ações e as interações humanas.
Como a noção de “interesses” foi por nós interpretada como “as orientações básicas
enraizadas nas condições fundamentais específicas da reprodução e autoconstituição possíveis
de espécie humana, ou seja, trabalho e interação” (Habermas, 1973, p.242), nos permitimos
esticar essa idéia, mostrando que em Freire, a cultura se faz o lugar onde decididamente essas
orientações aportam, assumindo assim a dimensão antropológica que Freire concede. E a teoria
da ação cultural, onde se vê a cultura como instância-patamar da alfabetização, nos permitiu
concluir que tanto a educação quanto a cultura se revelam sob o estatuto gnosiológicoantropológico.
Frisamos dessa forma que a efetiva ação histórica do homem no mundo é que se impõe
como lugar mesmo de sua emancipação ou libertação; a essa ação histórica Freire vê impressa
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na ordem cultural. Desse modo é que também frisamos que é na cultura que se manifesta o
interesse emancipatório, de sentido apriorístico, o qual se realiza nas dimensões técnica e
social.
Assim, trabalhando a relação dialética que importa na ação posta no mundo - a ação
cultural – e a reflexão sobre essa ação, Freire leva o alfabetizando a conscientizar-se de que esse
aprendizado coincide com o aprendizado de sua própria atuação, de sua extensão para a
realidade. E isso é a verdadeira práxis em Freire.
Vimos que entregando à alfabetização a fundamentação lógica que requer todo processo
de conhecimento, Freire a torna expressão concreta da vocação ontológica de sujeito, posto que
delineia o método sobre ela criado, concomitantemente à auto constituição do sujeito, ao fazêlo (o método) coincidir com as etapas do processo de conscientização.
Desse modo, na alfabetização/conscientização verificamos a nítida ligação com o
conhecimento interessado, condizente com a capacidade de criticidade que possibilita ao
homem atender ao seu intento de libertação.
E ainda concluímos que essa criticidade se impõe no momento que Freire caracteriza
que a alfabetização não se dá antes nem depois, mas em concomitância à conscientização do
sujeito, querendo dizer que a criticidade que a conscientização traz em si, vem já dentro do
processo de alfabetização, ou ainda, dentro do processo de auto reflexão que o conhecimento
permanente, inacabado, reciclável, promove ao homem, a transformar historicamente sua ação e
compreensão do mundo.

SEGUNDA CATEGORIA
Em segunda instância, abordamos a categoria auto reflexão. Tal estudo nos permite
admitir que sendo a auto reflexão o elemento principal para compreendermos não só a condição
do conhecimento interessado, mas também a reflexão entre teoria e prática faz-se valer como
postura metodológica, a qual permite a utilização e formação de uma política educacional
crítica, não dogmática, a atender ao interesse da autonomia e emancipação do homem e da
sociedade.
Somente pela auto reflexão é que vemos em Freire a garantia de conquista da liberdade
política e da participação social, legitimadas por um processo interativo reconhecido por todos.
Compreendemos que tal como Marx quis superar tanto o materialismo que encontrou
em Feuerbach, quanto o idealismo advindo eminentemente de Kant, através da práxis
conciliatória dessas duas unilateralidades opostas, Freire também mostrou que a objetividade
dos objetos é constituída na intencionalidade da consciência, mas paradoxalmente esta atinge no
objetivado, o que ainda não se objetivou inteiramente. Isso corresponde à compreensão de que
em Freire, o objeto não é só objeto; é, ao mesmo tempo, problema: o que está em frente como
obstáculo e interrogação.
Daí, na dialética freireana constituinte da consciência, em que esta se faz na medida em
que faz o mundo, a interrogação nunca é pergunta exclusivamente especulativa: no processo de
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totalização da consciência, a informação é sempre “provocação” que incita a consciência a
totalizar-se. Por isso para Freire o mundo é “espetáculo”, mas sobretudo “convocação”.
Julgamos muito significativa a compreensão de que a intencionalidade transcendental
da consciência permite-lhe recuar indefinidamente seus horizontes e, dentro deles, ultrapassar os
momentos e as situações que tentam retê-la e enclausurá-la. Liberta pela força de seu impulso
transcendentalizante, pode volver reflexivamente sobre tais situações e momentos, para julgálos e julgar-se. Por isso é capaz de crítica, por isso se atém a uma práxis que é revolucionária.
Entendemos ainda que a reflexividade é a raiz da objetivação. Se a consciência se
distancia do mundo e o objetiva, é porque sua intencionalidade a faz reflexiva. Desde o primeiro
momento de sua constituição, ao objetivar seu mundo originário, já é virtualmente reflexiva. É
presença e distância do mundo: a distância é a condição da presença. Ao distanciar-se do
mundo, constituindo-se na objetividade, surpreende-se ela em sua subjetividade.
Posto isso, atinamos que, distanciando-se de seu mundo, problematizando-o,
“decodificando-o” criticamente, no mesmo movimento de consciência, o alfabetizando em
Freire se redescobre como sujeito instaurador desse mundo de sua experiência. Testemunhando
objetivamente sua história, mesmo a consciência ingênua acaba por despertar criticamente, para
identificar-se como personagem que se ignorava e é chamada a assumir o seu papel. A
consciência de si e a consciência do mundo crescem juntas e em razão direta; uma
comprometida com a outra. Evidencia-se a intrínseca relação entre conquistar-se, fazer-se mais
a si mesmo e conquistar o mundo. Aí a essência humana existencia-se, autodesvelando-se como
história. Mas essa consciência histórica, objetivando-se reflexivamente surpreende-se a si
mesma, passa a dizer-se, torna-se consciência historiadora: o alfabetizado é levado a escrever
sua historia. Alfabetizar-se é assim aprender a ler a palavra escrita em que a cultura se diz e
dizendo-se criticamente, deixa de ser repetição intemporal do que passou para temporalizar-se,
para conscientizar sua temporalidade constituinte, que é anúncio e promessa do que há por vir.
É isso o é a práxis freireana.
Observamos que as etapas do seu método, respaldadas no senso histórico cravado na
cultura do povo, fazem das instancias codificação\decodificação, o espaço para o alfabetizando
refletir sobre o conteúdo de sua ação (a teoria, como conteúdo cultural codificado) se aliançando
à forma de um conhecimento verdadeiramente crítico (a prática, como conteúdo cultural
decodificado).
Seu método de alfabetização, portanto, perfaz a interligação dos elementos que
apontamos ao longo de nossa reflexão: uma forma de educação onde o saber nela contido se faz
em concomitância à ação própria do homem diante do mundo (a cultura), enquanto já
internalizado na ordem da conscientização.
Daí o ciclo que Freire estabeleceu alfabetização/conscientização/cultura se fecha, ao
conectar-se estreitamente entre si, nas vezes de fazer da lógica impressa no conhecimento, a
própria lógica que perfaz o interesse da vida do sujeito que, historicamente, realiza a sua
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condição originária de libertação, sob a forma de uma educação libertadora. Compreendemos
então em Freire, a proposta de uma teoria do conhecimento que subsidia uma teoria social, a
interligar a teoria à prática verdadeira.
Diríamos, pois, que a auto-reflexão representa na obra de Freire, um elemento
fundamental na luta pela emancipação. Por ela os dominados podem ser esclarecidos a respeito
de sua situação enquanto classe, no contexto da exploração e subordinação capitalista; ela seria
uma ferramenta iluminá-la no resgate dos elementos de classe contidos em suas próprias
culturas e no saber acumulado pelos homens através dos tempos. Serviria para orientá-los à
consequente ação transformadora que apropria reflexão crítica exige.

TERCEIRA CATEGORIA
Então dispomos a terceira categoria, a qual propõe a unidade teoria/prática enquanto
dirigida ao contexto da análise político-cultural sobre a sociedade. Enquanto pela análise do
conhecimento identificamos em Freire a unidade entre conhecimento e interesse, quanto a esta
análise juntamos a da sociedade, atingimos a compreensão da unidade entre teoria e prática.
Percebemos, assim, na sua concepção sobre educação, onde busca explicitar os
mecanismos de interação entre teoria e prática, a necessidade por ele apontada de armar uma
teoria do conhecimento que ao mesmo tempo se aliance, conforme já afirmamos, a uma teoria
social. Para ele, uma teoria do conhecimento só tem sentido na medida em que possa ser
utilizada para promover transformações sociais.
Dessa forma é aqui defendemos a postulação de Freire quanto ao resgate da formação
cultural do alfabetizando, como postulado pedagógico da sua emancipação. Aí trabalhando, a
saber, efetivando a relação teoria/prática, traz preciosas contribuições para a análise entre poder
e a cultura na sociedade capitalista monopolista.
Ao problematizar a cultura, Freire ressaltou com vigor sua função legitimadora e
dominadora, mas deixou espaços para a constituição das relações de resistência, ao mostrá-la
como um momento poderoso no processo de dominação, querendo reconstruí-la enquanto força
política.
Serviu-se, assim, dessa denúncia, mas no espaço aberto para as relações de resistência
anunciou sua ação político-educacional, fazendo com que a praticidade da educação viesse
respaldar-se na ação\reflexão, que impregnadas no seu método de alfabetização,
simultaneamente desaloja, desloca e dissolve a rigidez da consciência dos alfabetizandos
oprimidos, a fim de libertá-los dos velhos temas que tragicamente “coagulam” suas
consciências, na intransitividade em que se aprisionam.

CONCLUSÃO
Concluímos, então, que Freire, sem ter requerido uma sustentação teórico-filosófica que
viesse a dar conta da inerência da ação cultural na ordem de uma teoria do conhecimento,
propôs uma práxis educacional que se fez o meio ou o método (o de alfabetização) capaz de
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provocar, em suas etapas intestinas, a conscientização do sujeito perante si, ao pôr em questão
suas próprias ações, enquanto reveladoras e transformadoras do processo cultural, o qual se lhe
apresenta como condição estruturante de seu próprio contorno no mundo.
Fez pares indissolúveis o sentido gnosiológico do sentido antropológico, ao tornar a sua
proposta inquiridora de um saber que se deposita sobre a ordem mesma da vida cultural
concreta do alfabetizando, que se transforma a partir daí em realidade-problema.
Podemos finalmente fechar nossas idéias, afirmando que o diálogo freireano, suporte de
sua ação político-educacional, carreia para si, no seio de sua estrutura, quer uma práxis utópica,
quer uma eticidade política, na exigência de respeito à reciprocidade da argumentação
discursiva de todos os direitos condizentes a cada um e a qualquer participante da sociedade.
Fica o registro da imparcialidade arraigada nas estruturas da própria argumentação, não
precisando ser inserida como um conteúdo normativo adicional. É daí que deduzimos a proposta
ético-política que subjaz à sua práxis dialógica, considerando que a liberdade e a democracia
perfazem as representações fundamentais que desembocam nas condições de simetria social e
nas expectativas de reciprocidade.
Essa nossa conclusão nos permite chegar a dispor que a aludida práxis dialogal põe em
questão um tipo de vontade racional, passível de garantir o interesse de todos os indivíduos
particulares de uma comunidade, a qual não deixa de se fazer atenta à coesão social que a
unifica objetivamente.
Freire preconizou diante do que apreendemos uma verdadeira política educacional que
apontou um dos caminhos auxiliares para o abalo ético, político e epistemológico da desvatação
irracional, a qual nutre a relação opressora que se abate sobre a realidade social brasileira.
Asseguramos que nossa leitura sobre Freire obedeceu ao próprio princípio que emana
de uma práxis humana revolucionária. Levantamos as categorias que, no tempo contemporâneo,
sustentam e representam o a mais teórico que se congeminou ao mais histórico que o século XX
engendrou em si; ou seja, o deslocamento da centralização do capital, feito sujeito do
capitalismo monopolista, para a revolucionária práxis que quer soerguer o sujeito enquanto ser
conscientizado, capaz de reinscrever-se numa nova ordem político-ética.
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A INTERDISCIPLINARIDADE COMO MÉTODO PARA A
PESQUISA EXTENSIONISTA NO ENSINO TECNOLÓGICO
Sérgio Mattos Fonseca1

INTRODUÇÃO:
“O ensino tecnológico é um ensino profissionalizante com status de graduação. ” Esta
definição não encerra o conceito que pretendo para este trabalho. Obtida da página da
UNICAMP em 12/11/2015 as 09:50h (http://www.unicamp.br/unicamp/content/ensinot%C3%A9cnico-e-tecnol%C3%B3gico ), sintetiza parte da compreensão do contexto ao qual
pretendo agregar a pesquisa extensionista. Para tanto, utilizo a área do conhecimento e estudo
do meio ambiente como moldura e as tintas da interdisciplinaridade para dar cores e formas a
pesquisa e a extensão.
As passadas e presentes intervenções do homem no meio ambiente, precisam de
reformulações não apenas necessárias, mas também urgentes. Embora o homem modifique o
seu ambiente desde os tempos pré-históricos, só a partir dos anos 50 começou a identificar a
associação entre a destruição da natureza e a redução na qualidade de vida. Alguns eventos
extremos iniciaram este processo de conscientização, como o incidente de Minamata (baía do
Japão) em 1956 quando mais de 150 pessoas morreram por causa da contaminação de peixes
com metil-mercúrio (Fujiki, 1972). Antes e mais grave ainda, em 1952 quando 4000 pessoas
podem ter morrido em Londres em razão de uma inversão térmica, que magnificou os efeitos da
poluição atmosférica (Scorer, 1973). Em 1963, Rachel Carson publica o livro "Silent Spring"
com previsões exageradamente catastróficas sobre os efeitos dos pesticidas organoclorados
(DDT) que seriam letais para o fito plâncton marinho, diminuindo em 80 % a capacidade da
terra em regenerar oxigênio.
No início do que podemos chamar de era da conscientização ecológica (a partir dos anos
50) os acidentes localizados ou envolvendo poluentes específicos davam à questão do meio
ambiente um caráter mono disciplinar. No caso do mercúrio, da poluição atmosférica em
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Londres e dos organoclorados, foram imediatamente criadas legislações extremamente
restritivas que solucionaram os problemas a nível local, simplesmente eliminando o agente
poluidor. No caso de Londres, os custos econômicos para reduzir os níveis de emissão de
partículas envolveram a substituição de grande parte dos sistemas de aquecimento das
residências e encerramento da atividade de numerosas indústrias.
Com o tempo a sociedade passou a entender os efeitos da destruição ambiental,
inclusive associando a esta destruição a depreciação no valor da terra. Aqui em nosso país, a
Mata Atlântica é um exemplo e mostra como nos primórdios do descobrimento a mata virgem
era vista como "terra a ser desbravada e derrubada", contudo, já no início do século a terra
desbravada, derrubada e esgotada, já não tinha valor algum e passou-se a valorizar mais a terra
preservada. Como conseqüência, ocorreu uma corrida pelas terras virgens e devolutas que
acelerou ainda mais sua destruição.
As sociedades cada vez mais se conscientizavam da insustentabilidade da destruição
predatória dos recursos naturais. Em 1992, o relatório Brundtland ofereceu à Conferência do
Rio e ao mundo uma reflexão condensada em duas palavras: desenvolvimento sustentável. A
partir deste marco o conceito de desenvolvimento sustentável vem se tornando cada vez mais
fluido, acomodando-se de acordo com o formato do recipiente cerebral que o contém. De uma
forma ou de outra o senso comum tergiversa sobre o conceito e, via de regra, enrola a língua e
as idéias, desfiando um colar de pérolas quase sempre misturando crescimento econômico com
preservação ambiental e ausência de poluição. De lá para cá mais 10 e mais 20 anos marcaram
novas conferências, com grandes debates, mas pequenos avanços na sustentabilidade em
projetos e ações.

OBJETIVOS E CONTEXTO DO ESTUDO
Neste estudo pretende-se definir os caminhos que levam à compreensão do meio
ambiente, através da pesquisa extensionista proposta para faculdades tecnológicas, não só
abrangendo aspectos físicos, químicos e biológicos, mas também partindo do princípio que as
soluções devem estar revestidas de conteúdo político e social. Em outras palavras, encontrar
excelentes soluções tecnológicas para melhorar a qualidade do meio ambiente é iníquo se não
houver consciência da sociedade de que tais soluções são realmente necessárias e mais
importante ainda, que a sociedade realmente queira essa melhoraria na qualidade deste meio
ambiente. Essa a componente extensionista.
Neste contexto podemos então situar a interdisciplinaridade, fruto da interação do físico,
do químico, do geológico, do biológico e do social. Moderna pedra filosofal capaz de
transformar o chumbo do conhecimento fracionado no ouro do conhecimento holístico.
A partir dos conceitos postos acima, pode-se endereçar os mecanismos que levam à
visão interdisciplinar, partindo das percepções disciplinares arraigadas no processo educacional
e nos mecanismos de pensamento dos pesquisadores atuais. Para discutir o tema, a primeira
questão que se coloca é se a interdisciplinaridade deve ser trabalhada em grupos
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multidisciplinares ou a nível individual. Neste sentido é necessário buscar os mecanismos do
conhecimento, partindo do método cartesiano e chegando a um idealizado holismo que
permitiria ao homem "enxergar e investigar o todo". Resta então determinar de que maneira o
conhecimento holístico pode contribuir para o desenvolvimento de uma mentalidade ambiental.
Em seguida, analisa-se como a interdisciplinaridade vai contribuir para a compreensão
dos ecossistemas e de suas relações com o homem em desenvolvimento. Aqui, partindo para um
"curso prático de interdisciplinaridade", onde é apresentado o exemplo do sistema lagunar
Piratininga/Itaipú (Niterói, RJ), com grande variedade de problemas ambientais, gerados pelas
complexas e ignoradas interações ocupação humana versus ambiente natural. Tais interações,
agora tratadas como iterações (interações de ação, reação, ação e etc.) são descritas à luz de
exemplos dos efeitos (positivos e negativos) do desenvolvimento econômico em ecossistemas
sensíveis.
Para finalizar são apresentados os mecanismos que podem levar o homem a tratar os
problemas ambientais de maneira holística, partindo de uma percepção do problema ambiental
multifacetada e propondo soluções interdisciplinares, através da pesquisa extensionista. As
propostas oriundas deste tipo de abordagem podem ser elucidativas, no caso em que a
remediação ambiental exige a redução do grau de crescimento (ou o redirecionamento a um
desenvolvimento para outras atividades menos impactantes). As propostas podem ainda ser
construtivas, nos casos em que as atividades humanas podem ser mantidas, mas algumas
medidas de manejo e remediação são necessárias.

O MÉTODO DO CONHECIMENTO
Os métodos que levam ao entendimento dos mecanismos de funcionamento do
Universo têm evoluído com o tempo. Após os escritos de Copérnico e sua abordagem
heliocêntrica, nos últimos 5 séculos esta evolução tem se acelerado, podendo-se afirmar que a
modernização do pensamento após o período obscuro da idade média trouxe à humanidade
desenvolvimento tecnológico significativo. Descartes foi um momento importante neste
contexto, inaugurando as bases do pensamento científico moderno, reducionista e mecanicista/
determinista que é baseado na análise do Universo a partir de peças separadas Mattos-Fonseca
(1999). Embora o pensamento cartesiano tenha trazido boa parte da evolução tecnológica da
qual usufruímos hoje, a percepção das partes sem distinção do todo que se aplica ao tratamento
das máquinas, é um erro aplicar este pensamento à organização das sociedades humanas.
É inegável que essa percepção tem sua parcela de razão, contudo devemos considerar
que a partir de Descartes o pensamento humano evoluiu. Trata-se de uma evolução continuada
onde dificilmente poderíamos conceber atingir um pensamento holístico (Capra, 1996) sem
termos passado por um pensamento cartesiano. Não existe contradição entre cartesiano e
holístico. O segundo é a evolução do primeiro.
Com relação à questão ambiental o debate entre o cartesiano e o holístico parece ter
pouca importância, principalmente nesta área que é tão multidisciplinar já que é evidente que o
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segundo é mais vantajoso. A grande questão é de saber como viabilizar o pensamento holístico
quando a educação é toda galgada no pensamento cartesiano. E, mesmo gerando uma educação
holística, será que deveríamos completamente abandonar a especialização?
Para responder a esta questão é preciso determinar o que é a percepção holística e quem
deve tê-la. A percepção holística será definida neste contexto como aquela que abrange o maior
número de disciplinas possível, ou seja, quanto mais disciplinas são dominadas, maior é o
holismo atingido. Sendo a percepção coisa do indivíduo, chega-se à conclusão que para atingir o
holismo é necessário que um indivíduo tenha conhecimento de todas as disciplinas, o que,
segundo Piaget é utópico (Santa-Rita, 2000) na medida em que este conhecimento, embora
amplo, seria superficial. Ao conceber uma humanidade de indivíduos holísticos (superficiais)
pode-se imaginar que os problemas ambientais seriam mais facilmente resolvidos, contudo são
os especialistas que lidam com máquinas e sem elas compromete-se o progresso.
A solução para o desenvolvimento da percepção holística passa por uma reformulação
na educação. A humanidade ainda não consegue pensar de maneira holística, pois foi educada
no mundo cartesiano. Assim, deve haver um equilíbrio entre a formação holística e cartesiana, o
que leva à interdisciplinaridade, onde os especializados o são a um ponto que lhes permite
entender os processos de maneira profunda, mas são ainda capazes de entender o todo junto com
colegas de outras especializações. Em outras palavras, a interdisciplinaridade, que faz interagir
vários indivíduos especializados, mas com razoável conhecimento e abertura para as outras
disciplinas, permitirá alcançar o holismo.

A COMPLEXIDADE DO MEIO AMBIENTE
Como

discutido

anteriormente,

o

entendimento

do

meio

ambiente

passa

obrigatoriamente pela interdisciplinaridade. Os processos que controlam a qualidade ambiental
são induzidos por um mosaico complexo de fatores sendo cada um destes fatores pertencentes a
áreas distintas do conhecimento.
Um bom exemplo é o sistema lagunar de Itaipu/Piratininga, situado na região oceânica
de Niterói, RJ (figura 1), onde um ecossistema de equilíbrio muito delicado convive com uma
ocupação humana rápida e caótica. Alguns trabalhos datando da década de 40 e 50 fazem uma
descrição detalhada do estado então quase natural destes sistemas (Lamego, 1945) A dificuldade
de acesso e a não saturação urbana dos centros de Niterói e Rio de Janeiro não motivaram a
ocupação da região, embora a ocupação agrícola, e particularmente o cultivo do café já eram
fatores ainda que tênues de degradação. Mais tarde, com o desenvolvimento urbano da cidade
de Niterói e particularmente já nos anos 70, com a construção da ponte Costa e Silva (Rio Niterói) ocorreu uma explosão da ocupação que por falta de planejamento intensificou de
maneira significativa o processo de degradação do sistema (Cunha, 1996a). Ainda hoje a
comunidade local observa perplexa, a profundidade e o espelho d'água das lagunas de
Piratininga e Itaipu diminuírem sem que alguma providência seja tomada, apesar das insistentes
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manifestações e de ações civis públicas impetradas pelas ONG's locais e trabalhos publicados
por pesquisa aplicada sobre o valor daquele ambiente (Mattos-Fonseca & Drummond, 2003).
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Figura 1: O sistema lagunar de Piratininga/Itaipu na região Oceânica de Niterói,
RJ
Os processos biogeoquímicos e sedimentológicos das lagunas vêm sendo estudados nos
últimos 20 anos de maneira intensiva por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense.
(Carneiro, 1992; Souza, 1993; Cunha, 1996b; Cunha, 1996a; Souza, 1996; Wasserman, 1996;
Wasserman et al., 1998; Wasserman, 1999), que determinaram a dinâmica dos nutrientes na
coluna d'água e sua relação com a produção primária, aspecto muito importante para a
manutenção do equilíbrio ecológico e do aspecto visual do sistema lagunar. Estudaram também
os aspectos sedimentológicos, também importantes para a manutenção da profundidade e do
tamanho do espelho d'água (Abrão et al., 1996; Carvalho and Jacques, 1999; Turcq et al., 1999).
Knoppers et al. (1991), estudaram os processos oceanográficos e fizeram modelos para
determinar o tempo de residência das águas da laguna. Os trabalhos foram condensados em um
volume editado por Knoppers et al. (1999).
Os resultados de todos estes trabalhos indicam a grande complexidade do sistema. Em
abril de 1995 por exemplo ocorreu uma catastrófica mortandade de peixes na laguna de
Piratininga, que foi atribuída a uma anoxia das águas, muito comum no final do verão. Esta
anoxia já havia sido prevista em um relatório submetido à Prefeitura Municipal de Niterói por
Wasserman e Knoppers (1995). Contudo a magnitude da mortandade não pode ser prevista.
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Cálculos feitos in situ indicaram a morte de cerca de 300 toneladas de peixe (principalmente
tainhas). É de se estranhar que uma laguna onde os pescadores não conseguem pegar sequer 500
kg de peixe por dia tivesse 300 toneladas disponíveis para a mortandade. Na verdade, uma
conjunção de fatores como a entrada da maré, com provável entrada de grande quantidade de
peixes (para desova) associada à falta de chuvas no período e à entrada de um vento de Sudoeste
intenso foram responsáveis pelo evento. Manejar todos estes parâmetros simultaneamente e,
sobretudo, a tempo de evitar uma tal mortandade é tarefa holística que pode servir-se de um
projeto amplo de monitoramento entre equipes multidisciplinares.
O grande esforço de pesquisa que foi feito nos últimos anos, embora tenha descortinado
diversos aspectos do funcionamento biogeoquímico dos sistemas lagunares, não foi aplicado
para a melhoria ambiental. Não houve sensibilidade nem da comunidade nem das autoridades
no sentido de implementar as sugestões. Faltou integração com trabalhos sócio-econômicos para
a identificação das aspirações da comunidade local, de maneira que as soluções pudessem
também suprir suas necessidades apresentando assim soluções interdisciplinares.
Atualmente a região possui um sistema de adução de águas para suprir as residências,
cujos efeitos nos ecossistemas não foram mensurados ainda. Foi gerado um grande benefício
para a população que é a disponibilidade de água potável, contudo é difícil avaliar os efeitos
negativos do aumento da entrada de água doce nos sistemas lagunares.

HOMEM, MEIO AMBIENTE E SUAS ITERAÇÕES
Aprofundando-se nas complexidades do ecossistema, pode-se incluir a ação humana
como fator modificador do ambiente. Como se o próprio homem e sua sociedade fossem
inseridos no quadro natural, que no caso poderia ser pintado com um sol, montanhas, árvores,
grama, casa e uma indústria poluidora (figura 2). Embora a indústria poluidora possa parecer à
primeira vista um fator de degradação ambiental e ter aspectos exclusivamente negativos em
nossa pequena paisagem, é interessante notar que quando consultamos os "infelizes" moradores
da nossa casinha sobre a indústria, eles afirmam que sua presença é altamente positiva para a
qualidade de vida da população da região. É evidente que nossa população está ligada à
indústria por laços econômicos, talvez parte dos moradores da casa trabalhe na indústria ou
ainda, a loja dos moradores é muito utilizada pelos trabalhadores da indústria. Contudo, a
indústria não é um fator positivo para o ecossistema, como podem atestar os moradores da baía
de Minamata no Japão (já citada anteriormente) que ao comerem peixe contaminado por
resíduos de uma indústria semelhante à nossa (o mercúrio) ficaram contaminados e muitos
vieram a falecer (Fujiki, 1972).
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Figura 2: Quadro da paisagem ambiental
As iterações entre o homem e o ambiente devem ser vistas com percepções diversas,
percepções estas que escutem a voz dos cientistas que falam dos perigos do mercúrio, mas que
por sua vez escutem a população que precisa da indústria para garantir seu sustento. O homem
interdisciplinar, armado de todas estas informações de uma pesquisa extensionista
(caracterização ambiental, por exemplo), é então capaz de argumentar com os políticos, com os
técnicos e com a população para propor as melhores soluções.

MECANISMOS DA INTERDISCIPLINARIDADE
Neste ponto é possível propor uma metodologia de pesquisa ambiental interdisciplinar,
que não se restrinja a ser um exercício teórico, mas também aplicado. Propõe-se aqui exercer a
interdisciplinaridade para resolver problemas reais e não simplesmente porque o termo está na
moda.
Assim, o passo inicial e também fundamental é a identificação do problema ambiental
sob as múltiplas perspectivas interdisciplinares. A percepção inicial do problema é
multifacetada (multidisciplinar), já que os especialistas de cada área devem determinar o que
deve ser pesquisado em sua área de atuação. O sociólogo está vendo o problema das populações
ribeirinhas em termos de oportunidades oferecidas, eles estão ali pois são pobres e o terreno ali
é barato. O geólogo vê estas populações como populações sob forte risco (nos períodos de
alagamento do rio). O sanitarista está preocupado com os transmissores de doenças (como
mosquitos e ratos), muito comuns neste tipo de ambiente. Assim os especialistas estabelecem e
descrevem suas percepções do problema.
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Embora possa parecer que estamos iniciando a abordagem do problema de maneira
errada (não interdisciplinar), isto é necessário pois na segunda etapa do nosso estudo, os
métodos ou ferramentas de cada disciplina não são interdisciplinares. Quando o sociólogo faz
uma enquete sobre a qualidade e nível de vida da população, seus métodos e dados são sócioeconômicos e não epidemiológicos ou hidrológicos. A inserção da interdisciplinaridade é feita
pela premissa de que cada membro da equipe está trabalhando com consciência da parte do seu
par e seus métodos e dados devem ser modificados em função das necessidades levantadas em
outras áreas.
O último passo, a interpretação dos dados e proposição de soluções é francamente
interdisciplinar. Neste ponto observa-se que se o entendimento entre as partes durante todo o
estudo não foi suficiente ficam faltando informações por um lado e sobram informações por
outro. Caso o entendimento tenha sido perfeito, os dados podem fornecer informações que todos
os especialistas poderão usufruir: 1) o hidrólogo poderá dizer qual o tempo que a população
permanecerá no local antes de ser alagada; 2) este dado permitirá ao sociólogo estabelecer
programas emergenciais para acolher e ajudar aquela população durante tais eventos, ou ainda
3) o sociólogo poderá definir, a partir de suas enquetes que a população pode ser realocada com
custos menores que o de ajudas de emergência. E assim por diante.

CONCLUSÃO
Embora o quadro pintado pareça relativamente simples, ele esbarra em uma grande
dificuldade, que é fazer os especialistas terem conhecimentos de todas as áreas, o que lhes
permitiria passar muito bem pelas discussões que ocorrem na primeira fase do "estudo
interdisciplinar" descrito no item anterior. (Viana e Santa-Rita, 2000) sugere que a
interdisciplinaridade deve ser norteada por eixos básicos como a humildade, o múltiplo, a
totalidade e o respeito pelo outro, em outras palavras trata-se de criar uma postura de
consideração e avaliação com maturidade diante dos diversos aspectos que compõem o
problema ambiental. A discussão sobre as mudanças climáticas, contrapõe mais e mais o
desenvolvimento econômico, comunidades e meio ambiente.
Antes de encerrar esta discussão é preciso sublinhar que a interdisciplinaridade tem sido
tratada por vários autores como marco de uma reestruturação científica, que passará a aceitar
também as metaciências, que seriam ciências muito mais abrangentes não só do mundo físico,
mas também do metafísico. Isto corresponde a acreditar que a interdisciplinaridade não deve
respeitar somente os critérios do rigor científico e da experimentação. O fato de fazer interagir
disciplinas aceitas e respeitadas pela comunidade científica implica em fazer misturar as
disciplinas aceitas e as metaciências que não gozam (ainda) de credibilidade científica.
Para o pleno estabelecimento da interdisciplinaridade, é preciso apagar esta imagem
etérea e vaga estabelecida por teóricos e utopistas cuja aplicação é duvidosa. É importante
estabelecer procedimentos, e métodos científicos, que façam a interdisciplinaridade como
método a ser aplicada para a resolução de problemas das sociedades humanas.
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DESEJO DE APRENDER, PARA ALÉM DAS QUESTÕES
TEÓRICAS E METODOLÓGICAS
Flavia Maria Farias Baptista da Cunha1
Luiza Alves Ferreira Portes2
RESUMO
A partir de uma visão interdisciplinar do conhecimento, o presente artigo tem como
finalidade realizar um breve estudo sobre as questões teórico-metodológicas que embasam a
prática docente e que há longa data, em alguns aspectos, justificam o insucesso escolar de
algumas crianças. Para alcançar tal finalidade, o trabalho será desenvolvido em duas etapas. Na
primeira realizaremos a análise das duas teorias clássicas da educação: o Comportamentalismo e
o Construtivismo, objetivando destacar o que essas teorias usam como justificativa para o
fracasso dos alunos na aprendizagem. Na segunda etapa, lançaremos mão de escritos de Freud e
de dois importantes comentaristas da sua obra: Lajonquière e Voltoline, pois temos como
objetivo extrair dos conceitos dos autores alguns aspectos que possam contribuir para ampliar a
discussão e reflexão sobre a questão da aprendizagem escolar. As autoras – uma pedagoga e
outra licenciada em Letras - intencionam desmitificar os motivos apresentados pelas professoras
e professores como argumento para as problemáticas ligadas a aprendizagem. Como, também,
tornar emergente no universo escolar, através de um breve olhar da psicanálise no presente
trabalho, a discussão em torno dos motivos que levam o aluno a não querer aprender.
Palavras-chave: Aprendizagem – Desejo de aprender - Psicanálise
ABSTRACT
Through an interdisciplinary view of knowledge, this article aims to conduct a brief
study of theoretical and methodological issues that underlie the teaching practice and have been
accounting for children failures. For this purpose, the paper will be developed in two stages.
The first stage will carry out the analysis of two classical theories in education: behaviorism and
constructivism, aiming to highlight what they prove right for the failure of students’ learning.
The second stage will make use of Freud's writings and two important commentators of his
work: Lajonquière and Voltoline. Using their concepts, we aim to find some aspects that would
possibly help to broaden discussions and reflections about school learning. The authors of this
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Almeida.
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article - an expert in Pedagogy and a major in Languages - intend to demystify teachers and
professors’ arguments about learning problems. It is also intended by the authors to emerge a
discussion, through a critical look at Psychoanalysis, about the reasons that lead to students’
failures.
Key Words - Learning - Desire to learn - Psychoanalysis

INTRODUÇÃO
Historicamente, a problemática da aprendizagem tem sido colocada como uma questão
metodológica. Para tal, professores, responsáveis e comprometidos com a ação educativa,
centram sua preocupação e atenção na busca do “melhor” ou do mais “eficaz” método para a
questão. Assim sendo, tentam desenvolver uma ação didático-pedagógica que possa contemplar
às diferentes concepções da aprendizagem, como será abordado a seguir.
Com o objetivo de se ter uma melhor compreensão da questão, é necessário que
examinemos as teorias psicológicas já formuladas sobre a constituição do psiquismo humano: o
behaviorismo e o construtivismo. Essas abordagens revelam concepções diferentes para
explicar as dimensões biológicas e culturais do homem, assim como a forma pela qual o homem
aprende e se desenvolve. De forma mais particular, ainda, as diferentes práticas pedagógicas,
subsidiadas por tais teorias, trazem uma concepção de educação mecanicista, centrada numa
perspectiva de entendimento do ser humano, que viabiliza modificar o comportamento. Essas
concepções trazem a marca e características do contexto sócio-histórico e dos pressupostos
filosóficos, metodológicos e epistemológicos que as forjaram.

A CONCEPÇÃO BEHAVIORISTA
Também chamada de comportamentalista ou ambientalista, tem sua inspiração na
filosofia positivista de base empirista. Postula que a constituição das características humanas é
de responsabilidade exclusivamente do ambiente e destaca a experiência social como fonte
exclusiva de conhecimento e de formação de hábitos de comportamento. Sendo assim, as
características individuais são determinadas por fatores externos ao indivíduo; nesta concepção,
portanto, através das relações que o indivíduo estabelece socialmente, desenvolvimento e
aprendizagem ocorrem simultaneamente.
Os principais representantes do Behaviorismo, ainda difundido em nossas escolas, são
Pavlov e Skinner. Como podemos ver a seguir, assim podem ser descritos:
Ivan P. Pavlov (1849-1936) - cientista russo - foi o precursor do comportamentalismo,
em cujo laboratório de fisiologia estudou a salivação de cães3 conseguindo elaborar, assim, uma

3

Se um estímulo qualquer, como o som de uma campainha, fosse emitido junto com a carne a um cão
com fome, o animal salivava. Com o tempo, o animal passava a salivar diante do som mesmo na ausência
da carne. Pavlov intitulou resposta condicionada a esse tipo de salivação controlada por um estímulo
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teoria de aprendizagem baseada em estímulos condicionados e respostas condicionadas. Como
exemplo, podemos citar: se o cão ficar com fome por muito tempo, ele irá salivar diante de um
alimento que lhe seja apresentado; ou, simplesmente, diante da pessoa que costuma alimentá-lo;
ou até mesmo ao ouvir os seus passos.
Outro principal defensor e o mais dedicado a analisar esta abordagem, especificamente
na educação escolar, foi SKINER,4 com a sua teoria do condicionamento operante. Nela, o autor
defende que a aprendizagem é uma associação entre estímulos e respostas (E-R) e respostasestímulo (R-E) -associação que ocorre devido aos reforços e punições. A essa sequência de
eventos, Skinner chamou de contingências do reforço5. Para o autor existem dois tipos de
reforços: o positivo e o negativo. O reforço positivo ocorre quando o estímulo associado à
situação aumenta a probabilidade de ocorrência de resposta. E o reforço negativo se dá quando o
estímulo é retirado da situação, no entanto, aumenta a ocorrência de resposta,6 devido a
experiência reforçadora na qual ocorreu o estímulo.
O que se defende, então, é que o meio não estimula unicamente o comportamento, mas,
também, que contribui para a seleção dos comportamentos através da análise das consequências.
O comportamento é fundamentalmente regulado pelas suas consequências e são essas que, mais
que os antecedentes, ocupam um lugar privilegiado na aprendizagem.
As teorias comportamentalistas são, portanto, defensoras da concepção de que a
aprendizagem se centra apenas nos comportamentos objetivamente observáveis, negligenciando
as atividades mentais - “o exercício das operações mentais está na estrita dependência do
estímulo”.7 O comportamento, então, pode ser modificado através da seleção prévia de
experiência e da manipulação do meio.
Nesse sentido, a aprendizagem é, simplesmente, definida como a aquisição de um novo
comportamento garantido por uma programação de experiências curriculares, as quais definem
previamente o produto desejado, ou seja, a experiência planejada é a base do conhecimento.
Diante de tais pressupostos, os procedimentos didáticos e os conteúdos não precisam ter
nenhuma relação com o cotidiano do aluno e, muito menos, com as realidades sociais. Na
prática pedagógica, que supervaloriza a “cultura geral” (a que se estabeleceu e que deve ser
transmitida hegemonicamente), cabe ao educando apenas ouvir passivamente e executar
prescrições que lhes são fixadas por autoridades externas.

que antes era neutro – o som da campainha – a esse som, então, intitulou estímulo condicionado.
(CUNHA. 2002, p.48-50)
4
Burrhus F. Skinner, psicólogo norte-americano, nascido em 1904 e morreu em 1990. (DAVIDOFF,
p.175)
5
DAVIDOFF. 1983, p.178-184
6
DAVIDOFF. 1983, p. 178-184
7
BECKER. 2001, p. 264
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comportamentalista, valoriza o trabalho individual, a concentração, o esforço pessoal e a
disciplina. Já em relação às trocas de informações, as dúvidas e a comunicação entre os alunos,
em sala de aula, são vistas como falta de respeito, bagunça, dispersão, indisciplina e “conversas
paralelas”. Portanto, privilegia-se a interação adulto-criança, que é vista como modelo perfeito
que deve ensiná-la a moldar seu caráter, comportamento e conhecimento. Deste modo, o ensino
será centrado no professor que, com o objetivo de alcançar a eficiência no ensino e na
aprendizagem, deverá ser rigoroso e exigente na tarefa de direcionar, punir, treinar, vigiar,
organizar conteúdos e recursos de ensino.
Por ser elemento central e único detentor do conhecimento, o professor é quem corrige,
avalia e julga os resultados e comportamentos dos alunos. Ele prioriza seus “erros e
dificuldades” para que ambos sejam eliminados.
É importante destacar que, neste paradigma, a aprendizagem se confunde com a
memorização de um conjunto de conteúdos desarticulados, através da repetição de exercícios de
fixação e cópia, estimulados por elogios e recompensas (reforço positivo) ou notas baixas,
castigos, etc (reforço negativo). O método se baseia na exposição verbal, análise e conclusão do
conteúdo, por parte do professor. E a verificação da aprendizagem se dá através de avaliações
periódicas, que são utilizadas como ”instrumentos de controle e de checagem da necessidade de
reformulação das técnicas utilizadas” (REGO. 1995,p.91).
Como vimos, nesta concepção, é exclusivamente através das relações que as crianças
estabelecem de forma controlada com os objetos de seu meio físico, que a construção de
conhecimento se dá. Dessa forma, compreende-se que um ambiente rico de estímulos
proporcionará por isso desafios e aprendizagens.
Diante do exposto, provocando uma espécie de imobilismo no sistema educacional, a
escola se isenta de cumprir seu papel de estimular e promover o desenvolvimento cognitivo do
sujeito.

A CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA
Construtivismo é o nome pelo qual se tornou conhecida a concepção teórica formulada
pelo psicólogo suíço Jean Piaget (1896 – 1980), empenhada em explicar como a inteligência
humana se desenvolve e como se dá a construção do conhecimento desde o nascimento do
indivíduo. Piaget estabeleceu as bases da teoria, a qual chamou de Epistemologia Genética,
que é o estudo da gênese e o desenvolvimento das estruturas lógicas do sujeito em interação
com o objeto de aprendizagem, ou seja, o estudo do processo de construção dos conhecimentos.
Para o autor, o conhecimento, em qualquer nível, é gerado através de uma interação do sujeito
com seu meio (objeto), a partir de estruturas previamente existentes no indivíduo (descritas a
seguir). Assim sendo, a aquisição de conhecimentos depende tanto de certas estruturas
cognitivas, inerentes ao próprio sujeito, como de sua relação com o objeto, não priorizando ou
prescindindo de nenhuma delas. Isto porque a epistemologia genética tem como objetivo
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explicar, não o sujeito em si mesmo, mas sim, as etapas de sua formação. Para Piaget, a
aprendizagem é subordinada ao desenvolvimento cognitivo, que passa por sucessivos estágios
de acordo com as diferentes fases do indivíduo, onde as operações mentais ressaltam a atividade
do sujeito... “predominando, em cada estágio, respectivamente, a atividade motora, a perceptiva
e a atividade mental,”8 acrescentando-se, ainda, a atividade verbal.
Para Piaget, “o nível de desenvolvimento colocava limites sobre o que poderia ser
aprendido e sobre o estágio de compreensão possível daquela aprendizagem”.9 Nesta
perspectiva, o nível mental do aluno é que determina como o professor deve apresentar as
situações didáticas, pois cada estágio do desenvolvimento do aluno tem uma maneira diferente
de aprender.
Como podemos ver, a abordagem construtivista piagetiana, traz novas e significativas
implicações para a educação, pois como vimos a prática educativa deve ser centrada na criança
e adequar-se ao estágio de seu desenvolvimento, pois esses estágios têm um ritmo de maturação
próprio e sua evolução deve ser respeitada.

Cabe nesta ideia que, a responsabilidade pelo

sucesso ou fracasso das crianças na aprendizagem, recai sobre o professor, pois é ele que deverá
criar situações interessantes e desafiadoras/desequilibradoras de aprendizagem, como também
proporcionar um clima de cooperação em sala de aula, onde se estabeleça um ambiente de
reciprocidade intelectual. Propondo problemas, sem ensinar-lhes as soluções, é que a criança
aprende e desenvolve a sua inteligência, pois “tudo o que se ensina à criança, a impede de
inventar ou de descobrir”, nos afirma Piaget10.
Finalizando,é importante, ainda, destacar que esta análise traz significativas implicações
para o nosso objeto de estudo, no sentido do fracasso e exclusão escolar das crianças no
processo de aprendizagem, pois, neste sentido, a prática pedagógica, nesta abordagem, deverá
desenvolver um trabalho centrado no desenvolvimento motor, no verbal e no mental, para um
sujeito que foi pré-estabelecido em parâmetros de uma ciência estruturalista11, conforme os
estágios do desenvolvimento cognitivo e do processo de construção do conhecimento descritos
por Piaget. Diante do exposto, e em conformidade com a concepção piagetiana, todo o trabalho
pedagógico docente deverá atender as diferentes fases do desenvolvimento biológico e
cognitivo do indivíduo. Portanto, nos parece que, o sucesso ou fracasso dos alunos, mais uma
vez, recaem na metodologia docente ou em fatores biológicos inerentes aos sujeitos. Cabe aqui
levantar algumas questões: Quem é o sujeito cognoscente desta concepção? Possui a mesma

9

WADSWORTH,1999:12
WATHWORTH. 1999, p. 64
11Doutrina filosófica que considera a noção de estrutura fundamental como conceito teórico e
metodológico. Concepção metodológica em diversas ciências (linguística, antropologia, psicologia etc.)
que tem como procedimento a determinação e a analise de estruturas... foi estabelecido pelo linguista
suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913). JAPIASSÚ, p. 92.
10
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forma de organização do pensamento dos sujeitos citados nas concepções behaviorista e
construtivista, analisadas anteriormente?

Quem é o sujeito da aprendizagem na Pós-

Modernidade?
Portanto, na tentativa de encontrar respostas para as questões apresentadas
anteriormente, e, objetivando ampliar o campo de investigação, as autoras, doutorandas em
Psicanálise, Saúde e Sociedade, buscam uma articulação com outro campo teórico: a
Psicanálise. Para elas existe um espaço a ser investigado na relação do professor com seus
alunos e o desejo de aprender. Nessa investigação, foram levantados alguns questionamentos:
a. O fracasso do aluno advém do não poder aprender ou não querer aprender?
b. Como despertar o desejo de aprender do aluno?
c. Como a Psicanálise pode contribuir para elucidar essas questões?
Acreditamos que o processo de construção de um novo caminho em educação se realiza
em um movimento e que este deve ser discutido junto aos professores, pois a temática aqui
levantada se constitui foco e preocupação dos profissionais que atuam diretamente com a
problemática das questões que foram levantadas neste trabalho.
Portanto, objetivando ampliar a compreensão de que há possibilidades de práticas
pedagógicas para além dos princípios comportamentais ou behavioristas como os que se
estabeleceram nas últimas três décadas do século XX- bem como, estabelecer uma melhor
compreensão dos mecanismos cognitivos, utilizados pela criança contemporânea, durante o
processo de aprendizagem, é que decidimos investigar a questão sob um outro campo teórico, o
campo da Psicanálise.

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM: PARA ALÉM DAS QUESTÕES
METODOLÓGICAS
As autoras, através da observação dos próprios cotidianos escolares e de outros pares,
encontram relatos parecem demonstrar que ainda permanece a justificativa de que a grande a
maioria da população em idade escolar sofre de algum problema que a impede de aprender. As
afirmativas acerca de crianças que não aprendem, que “não têm jeito”, ou que não desejam
aprender são inúmeros.
Torna-se necessário, a partir de tal afirmação, trazer algumas falas de professoras,
objetivando ilustrar, mesmo que parcialmente, o pensar das mesmas, a respeito dos motivos que
levam a criança ao fracasso escolar:
[...] porque as crianças fracassam eu não consigo entender ainda. Eu acho que
não é a classe social, (...) eu não acho que isso atrapalha. (...) Acho que vai
um pouco da criança, dela ter vontade, e vai do professor, de dar atenção
aquela criança também, de não abandonar por a classe dela ser inferior, por
ela ser uma criança pobre, feia...
Porque para esse aluno se sentir atraído para a escola, ele tem que ter muita
coisa assim visual, pra ele tocar, tem que ser muito trabalhado, porque a
sensibilidade dele também ficou um pouquinho pra trás...
É, estimulá-la mais, mas a gente deve prever também que a criança, esses
tipos de crianças, eles vêm de um meio sem estímulo, sem cor, sem diversão
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é um meio até emocionalmente frio, de muito conflito (...) e esse menino
precisa de apoio psicológico, emocional, dedicação...

Estas falas, ilustram, em síntese, o que pensam as professoras de uma escola pública
atualmente a respeito do insucesso das crianças. Aparentemente, as professoras ainda se
encontram vinculadas a diversos paradigmas existentes nos anos de sua formação, uma vez que
sintetizam a ideia de que a criança oriunda de classe popular, é culpada de sua possível
deficiência cultural, emocional, linguística e social.
A tendência geral é a de se centralizar a atenção na criança, neste momento já rotulada
como portadora de dificuldades de aprendizagem. Geralmente, há uma espécie de biologização
das questões sociais, ou seja, qualquer comportamento que fuja do padrão, torna-se
potencialmente relacionado a disfunções do sistema nervoso central (MOYSÉS & COLLARES
- 1992). Isso nos parece ser uma certeza das professoras em relação ao fato da criança não
conseguir aprender. O que as professoras muitas vezes não sabem, é que caminho devem
percorrer e encontrar para cada criança uma solução para que a aprendizagem ocorra. Será que a
criança deseja aprender o que está sendo ensinado? Como a relação que se estabelece entre o
professor e aluno pode contribuir para despertar o interesse e o desejo para aprender?
É nesse sentido que atualmente direcionamos a nossa investigação para o campo da
Psicanálise, pois segundo LAJONQUIÈRE (2010).
A psicanálise não dá lugar a nenhuma pedagogia psicanalítica. Ela não é em
si mesma – como tampouco as crianças – nem de direita nem de esquerda.
No entanto, a elucidação psicanalítica das coordenadas operatórias da
educação possibilita que a pedagogia não seja reacionária. A psicanálise
indica as possibilidades que se instalam quando abrimos de fato mão de
entificar o sujeito. (p. 84)

Afirma ainda o autor que a psicanálise quando “aplicada” à educação consiste em
“analisar e dissolver as ilusões tecnocientificistas que imperam no campo educativo com vistas
à educação para a realidade impossível do desejo. Talvez caiba falarmos, então de psicanálise na
educação.” (2010, p. 71)
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Como vimos até aqui, as respostas das professoras e professores não dão conta de
esclarecer a questão, ou seja, o porquê das dificuldades de aprendizagem das crianças. Essa
constatação nos instigou e redirecionou o nosso olhar para além das questões teóricas e
metodológicas que envolvem o processo de aprendizagem e a prática docente.
Portanto, objetivando ampliar o olhar sobre a complexidade da questão, entendemos que
a mesma deve ser analisada para além do campo da Pedagogia. Para tal, incorporamos nesse
trabalho as contribuições de autores que se dedicaram aos estudos sobre o psiquismo humano, a
partir da teoria da psicanálise formulada por FREUD, a qual inaugurou uma nova forma de
conceber o ser humano e a sua relação com o outro.
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Destacaremos VOLTOLINE12 e LAJONQUIÉRE13, pois esses autores fazem
articulação de conceitos da psicanálise com a educação. Espera-se que essa articulação teórica
possa contribuir, de forma a alterar alguns pontos de vista sobre as questões que se constituem
foco de desenvolvimento do presente trabalho.

EDUCAÇÃO E PSICANÁLISE: EDUCAR PARA A REALIDADE
FREUD14, Sigmund (1856-1939), embora não tenha sido um pedagogo, refletiu e fez
severas críticas sobre a educação de sua época. Não propôs nenhum padrão de comportamento
ou desenvolvimento a serem atingidos pelas crianças, mas analisou a educação e a pedagogia da
sua época. O legado de Freud causa impacto no pensamento ocidental contemporâneo e se
impõe pela originalidade de suas ideias. Em suas teorias, além do inconsciente, “ele postulava a
existência de uma sexualidade infantil e a prevalência de atos psíquicos menos “nobres”, como
os sonhos, os atos falhos e os chistes, sobre as elaborações “superiores” da consciência” (2012.
pág.5).
Lajonquière citando Freud em seus escritos, afirma que para o pai da psicanálise, “sem
palavra não há educação, não há família, não há Nação” (2012 p.25). Nesse sentido, a palavra
que é a ferramenta educativa por excelência dos professores, ao ser dirigida à uma criança pode
lançar esperanças e temores. Para Freud, a palavra imposta pelo adulto à uma criança no ato de
educar, gera castração.
Portanto, segundo Lajonquière, “um educador atravessado pela psicanálise ou tocado
pela experiência freudiana em algum momento poderá dizer a seco – sem ouropéis pedagógicos:
“Vá! Aí o sujeito do desejo tem chances de advir”. (2012, p. 25).
Tais afirmativas reforçam, nesse trabalho, ser de vital importância para a nossa
investigação que se faça um estudo aprofundado sobre alguns conceitos de Freud relacionados à
educação, tais como: castração, desejo, realidade, reconhecimento do impossível, simbolismo e
a palavra.
Lajonquière, em seus escritos em Infância e Ilusão (psico) pedagógica (1999) afirma
que “educar é transferir marcas simbólicas que possibilitem à criança conquistar para si um
lugar numa história, mais ou menos familiar, e dessa forma, poder se lançar às empresas do
desejo.” [...]“ o fato de o desejo ser o norte da educação não chega a ser nenhuma meta
pedagógica. Se o objetivo visado é o desejo, então pode acontecer uma educação.” Por outro
lado, o autor afirma que “se a intervenção dos adultos junto às crianças está atravessada pela

12

VOLTOLINE, outro psicanalista, também seguidor das ideias de Freud, professor doutor da Faculdade
de Educação da Universidade de São Paulo, coeditor da revista Estilos da Clínica
13
LAJONQUIÉRE, psicanalista, seguidor das ideias de Freud, professor titular da Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo, coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas
Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância (Lepsi – USP).
14
Sigmund Schlomo Freud14 (1856-1939), brilhante médico austríaco especializado em neurologia e
fundador da psicanálise, nasceu em Freiberg, Morávia (República Tcheca),
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recusa inconsciente do desejo, então a educação pode tornar-se num fato de difícil
acontecimento.” Ainda no dizer de Lajonquière, “não se pode educar ninguém se não se
conhece suas necessidades e/ou interesses”. Diante de tal afirmativa, segundo o autor, a
educação pode fracassar.
O autor critica o cientificismo pedagógico atual, pois em sua visão as crianças “não
fazem mais travessuras merecedoras de um corretivo qualquer, elas padecem de um déficit de
atenção, objeto de resignação e boas doses de medicamento”... “o cientificismo pedagógico
consola pais e pedagogos, bem como anestesia espíritos e corações adultos, na tentativa sempre
vã de suturar o desejo que, à sua enigmática maneira, anima a vida”. (2012, p. 22). Para o autor,
o cientificismo pedagógico nos dias de hoje tem se configurado um empecilho para educar para
a realidade ou educar para o desejo, tal qual era a religião para Freud.
Voltoline também faz referência ao fato de que a obra de Freud não tenha textos
específicos que tratem da educação. Porém, afirma que esse tema é recorrente em várias
reflexões do pai da Psicanálise, citando em seu artigo “Pensar e Desejar” que “Freud adentrou
modestamente, mas de maneira singular, o campo da educação”. E que ”a posição da psicanálise
no campo educativo é a de desmontar a pedagogia enquanto discurso mestre e exclusivo sobre a
educação” (2012, ps. 9-10). O autor nos chama a atenção, também, ao fato de Freud ter sido
autor de uma teoria do psiquismo, na qual a questão do conhecimento, cognição e inteligência,
não aparecem com destaque especial. Embora, sejam de vital importância para se compreender
os mecanismos mentais.
Portanto, as reflexões de Voltoline e Lajonquière nos instigam a investigar sobre as
questões do conhecimento, do fracasso e do sucesso escolar, partindo de um percurso pela obra
de Freud no que tange aos pressupostos sobre a questão do conhecimento e da aprendizagem,
pois esse caminho parece apontar para um espaço a ser investigado na relação do professor com
seus alunos em busca do sucesso no processo da construção do conhecimento, e essas são
questões que hoje se constituem foco das investigações das autoras no doutorado.

REFLEXÕES FINAIS
Finalizando, o presente artigo tem como pressuposto fazer com que estas questões aqui
levantadas se tornem emergentes e entrem para a pauta de discussão da escola, contribuindo
para que seja(m) repensado(s) e revisto(s) o(s) motivo(s) que leva(m) ao insucesso do aluno.
Sendo assim, pretendemos contribuir para que a escola passe a desenvolver outros olhares no
que se refere a aprendizagem das crianças, instrumentalizando-a de forma a reverter algumas
concepções tradicionais e empíricas de se lidar com a questão. Em contrapartida, pretendemos,
através desta discussão, instrumentalizar as professoras de forma a sugerir que são capazes de
encontrar caminhos em outras áreas de conhecimento que possibilitem solucionar questões
emergentes na escola, buscando soluções fundamentadas cientificamente, evitando, assim,
opiniões sem embasamento teórico e argumento que as sustente.
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A EDUCAÇÃO E A CLÍNICA PSICANALÍTICA COM CRIANÇA
NA ERA DIGITAL: UMA QUEBRA DE PARADIGMA
Maria Helena Martinho1
Luiza Alves Ferreira Portes2
RESUMO
O presente artigo, a partir de uma visão interdisciplinar do conhecimento, tem como
objetivo analisar sinteticamente, as transformações paradigmáticas que ocorreram no mundo e
que impactaram a sociedade contemporânea, trazendo desafios para a educação e para os
tratamentos clínicos psicanalíticos. Em primeiro lugar, serão revisitados os paradigmas
analógico, científico, técnico-científico e por último o paradigma digital. A intenção das
pesquisadoras é verificar como cada um desses paradigmas, particularmente o paradigma
digital, promove o desenvolvimento social e individual, em diversas áreas do saber. Neste
artigo, pretendemos nos ater a apenas duas delas: a Educação e a Psicanálise para interrogar:
diante deste cenário que alternativas para os profissionais da educação e da clínica?
Palavras-chave: Educação – Psicanálise – Era Digital

ABSTRACT
This article, from an interdisciplinary view of knowledge, aims to analyze synthetically
the paradigmatic changes that have occurred in the world and impacting contemporary society,
bringing challenges for education and for clinical treatments First will be revisited analog
paradigms, scientific, technical-scientific and finally the digital paradigm. The intention of the
researchers is to see how each of these paradigms, particularly the digital paradigm, promotes
social and individual development in several areas of knowledge. In this article, we intend to
stick to just two of them: Education and psychoanalysis to question: before this scenario
alternatives for professional education and practice?
Keywords: Education - Psychoanalysis - Digital Age
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INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea, também chamada de sociedade do conhecimento, com o
advento da tecnologia e da rápida aceleração na produção e disseminação de informações,
reformulou profundamente a maneira pela qual os indivíduos se relacionam, a sua identidade
social e a noção do espaço e tempo. O que nos leva a refletir sobre os impactos que essas
constantes mudanças acarretaram na educação e nos tratamentos clínicos.
Esta reformulação tecnológica exige revisões epistemológicas – teóricas e técnicas – em
diversas áreas do saber. Neste texto, pretendemos nos ater a apenas duas delas: a Educação e a
Psicanálise para interrogar: diante deste cenário que alternativas para os profissionais da
educação e da clínica?

A TRANSIÇÃO ENTRE A TECNOLOGIA ANALÓGICA E A DIGITAL
No final do século XIX, com o advento da Revolução Industrial, ocorrem grandes
transformações na sociedade, particularmente no setor relacionado ao sistema de produção de
bens e consumo. Em paralelo a essa expansão do conhecimento, ocorreu o desenvolvimento dos
meios de comunicação, com a invenção da imprensa escrita, seguida pelo telefone, telégrafo,
rádio e o pelo cinema. No início do século XX, a modernidade se dissemina em toda a
sociedade. Afinal, estamos na era Moderna. Rompe-se assim um primeiro paradigma3, do
analógico para o científico.
Nas últimas três décadas do século XX, com a introdução do microcomputador meados dos anos 80 - e mais intensamente nos anos 90, com a popularização da internet, houve
a convergência das mídias, ou seja, a articulação da Internet, TV digital e mídias tradicionais,
tanto eletrônicas como impressas, instaura-se o paradigma científico-tecnológico. A partir de
tais avanços da ciência e com surgimento das novas tecnologias, do computador e da internet,
modificaram-se a maneira pela qual concebemos o pensamento, rompemos com o modelo
tradicional de fragmentação do saber, que vigorou durante a Idade Moderna, que compreendia
que a soma das partes era maior que o todo (racionalização e método científico), ou seja,
acreditava-se que para compreender um determinado problema ou objeto de estudo, era
necessário dividi-lo e isolá-lo em pequenas partes, a fim de analisar-se separadamente as suas
propriedades até chegar a uma resolução do todo. Para MORIN (2013), o que existiu foi uma
“mudança do enfoque das partes para o todo”, dando lugar a um novo paradigma, entendendo
que somente seria possível compreender-se a dinâmica de um determinado problema,
observando todas as suas partes conjuntamente, sem mais haver uma separação. A sociedade
pós-moderna se instaura, e entramos na era digital.

3

Um paradigma é um modelo, um conjunto de ideias e valores capaz de situar os membros de uma
comunidade em determinado contexto, de maneira a possibilitar a compreensão da realidade e a atuação a
partir de valores comuns (ARANHA, 2004, p. 235)
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A partir desta visão o mundo passou a ser compreendido como uma complexa rede de
inter-relações, que estão conectadas e interligadas e não representam mais partes isoladas do
todo, portanto, deixam de ser fragmentadas. Desta forma, entende-se que se eliminássemos uma
das partes não seríamos capazes de compreender e dar sentido aos acontecimentos. E, é esse
pensamento holístico e integrado que se expandiu na sociedade contemporânea, também
chamada de sociedade do conhecimento.
Neste cenário, a geração de novos conhecimentos deixou de ser vista como algo fixo,
imutável, com uma base sólida e estruturada e que levaria anos para ser reformulada. A geração
de novos conhecimentos passou a ser entendida como conhecimento em rede, ou seja, produção
que ocorre através de fluxos contínuos de processos e eventos, significando uma teia onde tudo
está interligado. Nessa teia de fenômenos e acontecimentos, não há nada que seja primordial,
primário ou secundário, pois na sociedade do conhecimento, já não existe mais nada que seja
imutável, fixo e qualquer alicerce está a mercê de ser reconfigurado. Nesse sentido, os recursos
atuais da tecnologia e os novos meios digitais, tais como: a internet, os sites educativos, os
softwares, entre outros, podem facilitar o desenvolvimento de competências, e, também,
proporcionar aos alunos uma aprendizagem mais significativa, dinâmica e menos abstratas,
facilitando o seu processo de aprendizagem.

CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS:
NA EDUCAÇÃO
Com o cenário que se configurou com o avanço tecnológico, acredita-se que com os
recursos atuais da tecnologia e os novos meios digitais, podem facilitar e promover uma
aprendizagem mais significativa. A partir de tal constatação, a educação, que sempre se
sustentou em um paradigma racional-científico, onde tinha-se a compreensão de que o
pensamento se estruturava e se desenvolvia linearmente, tem seus alicerces abalados.
Neste momento, a educação passa a reconhecer que é de fundamental importância a
reformulação da forma de organização das informações na sua concepção de ensinoaprendizagem, pois agora os saberes são produzidos em rede, e, constituem-se em teias de
saberes dinâmicos, flexíveis e trabalham de forma integrada.
Diante do quadro descrito, a educação se vê diante de dois grandes desafios: o primeiro,
redefinir o seu papel de agende de formação, que de um sistema fechado, isolado e estável passa
a ser processada em um sistema aberto e em constante transformação. O segundo desafio,
compreender como o sujeito organiza o seu pensamento durante o seu processo de
aprendizagem.
O professor francês e filósofo contemporâneo, Michel Serres, em seu livro
“Polegarzinha”, descreve o quanto o comportamento das crianças e dos jovens de hoje em dia se
modificou com o uso da tecnologia (celulares, tablets, laptops) e da própria internet. Eles são os
chamados “nativos digitais”, pois, habitam o virtual com extrema facilidade. Segundo o autor, o
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mecanismo cognitivo acionado pela crianças e jovens ao fazerem uso da internet não se serve
dos mesmos neurônios nem das mesmas zonas corticais que ao utilizarem-se do livro
tradicional. Para o filósofo, esta seria a justificativa para os jovens de hoje estarem mais aptos a
manipulação de diversas informações ao mesmo tempo, pois “não conhecem, não integralizam e
nem sintetizam da mesma forma que nós, seus antepassados. Não têm mais a mesma cabeça”
(2013, p.19).
Serres demonstra que as crianças que nasceram imersas na tecnologia, também, não
habitam mais o mesmo tempo e espaço que seus pais e professores. Elas vivem outra história, se
comunicam e interagem de outra forma, não possuem mais a mesma expectativa de vida, não
percebem mais o mesmo mundo, convivem e se comunicam em uma outra realidade totalmente
diferente, já que criaram uma segunda língua, o “internetes”.
Acreditamos que estas questões nos remetem à urgência de se definir quem é o sujeito
da aprendizagem no século XX, e o do século XXI. Assim sendo, em relação ao primeiro, de
acordo com os princípios defendidos por Estuart Hall (2010), é um sujeito que apresenta uma
estrutura de pensamento idealizado pela cultura científica, ou seja, se relaciona com o mundo,
capta as informações e as organiza de forma sequencial e linear. Já o segundo, o sujeito da
educação contemporânea, ao agir e interagir num mundo em constante mudança e imerso nas
tecnologias, o transforma e é transformado. Logo, sua forma de pensamento e de representação
de suas experiências são fortemente impactadas por esta complexidade, não existindo, portanto,
linearidade e sequência ao organizar o pensamento. Os sujeitos contemporâneos não mais se
submetem ao processo de representação mental caracterizado pela cultura científica, que se
estabeleceu no século passado. Portanto, acreditamos que a ação didático-pedagógica do século
XXI poderá ter mais êxito se, ao elaborar suas estratégias de ensino, considerar todo o aparato
digital que faz parte do universo dos discentes na sociedade contemporânea.

NA PSICANÁLISE
A informação chega às nossas casas, escolas, hospitais, consultórios, em uma
velocidade surpreendente. Esse avanço tecnológico, proporcionado pela tecnologia da
informação (TI), tem exigido mudanças de paradigma em diversos núcleos sociais, tais como: a
família, a escola, a clínica. Na família, costumamos assistir uma discussão na qual vigoram
temas recorrentes: devemos liberar ou restringir o uso da internet – redes sociais, jogos,
aplicativos – às crianças e aos adolescentes? Nas escolas essa discussão já não está mais em
pauta. A maioria das escolas não titubeou, passou a proibir o uso de celulares com internet. E
quanto à psicanálise? O que os psicanalistas que atendem crianças teriam a dizer sobre a invasão
da internet no tratamento clínico com criança?
Antes, porém, de tentarmos responder a essa indagação, vale ressaltar que a psicanálise
com criança é a própria psicanálise, melhor dizendo, não há diferença entre a psicanálise com
adulto e a psicanálise com criança. O método psicanalítico, forjado por Freud, a associação
livre, é comum a ambos os tratamentos. Contudo, pode-se apontar uma especificidade no que se
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refere ao tratamento com criança. Ao contrário do adulto que faz suas associações deitado no
divã, a criança as faz através de jogos, dramatizações, desenhos, pinturas, brincadeiras. Estes
valiosos recursos servem ao psicanalista como o ouro serve a um bandido, eles nos auxiliam a
fazer valer os ensinamentos de Freud, a seguir na sua trilha, auxiliando no ofício de fazer a
criança falar, enunciar suas queixas, suas demandas, seus sintomas, sua fantasia.
Pois bem, até a invasão da internet nos consultórios isso se passava dessa maneira. Mas,
as crianças contemporâneas se interessam menos pelos jogos tradicionais do passado, elas ficam
verdadeiramente deslumbradas pelos recursos digitais, costumam trazer para o seu tratamento,
para a sua sessão de análise, seus tabletes, seus celulares cheios de apetrechos, entupidos de
jogos e aplicativos. Algumas mães na sala de espera, tentam coibir o uso dos aparelhos
tecnológicos de última geração, proíbem as crianças de entrarem na sessão de análise com seus
gadgets tecnológicos. Mas, o que deveria fazer um analista diante dessa situação inédita?
Fragmentos do caso clínico de uma menina de nove anos de idade vem ilustrar a posição da
analista diante desse impasse.
Tônia foi levada para análise pelos pais porque, segundo os médicos, sofre de
transtorno do pânico. Vale lembrar que o que a psiquiatria contemporânea diagnostica como
transtorno de pânico, a psicanálise conceitua como angústia, definindo-a como um sentimento
de desprazer, um afeto que por não poder ser recalcado, fica à deriva.
Em entrevista os pais de Tônia revelam que há um ano, sem nenhuma razão aparente, a
menina começou a apresentar falta de ar, taquicardia, sudorese, calafrios e tonturas. No início as
crises ocorriam à noite e em casa, mas depois elas foram ficando mais frequentes e intensas,
passaram a ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer lugar, as crises se
agravaram tanto que a menina precisou ser hospitalizada várias vezes. Diante dessa situação os
pais não titubearam, procuraram a indicação de uma analista.
A fobia de Tônia nunca foi um motivo de preocupação para os pais, eles apenas a
mencionaram en passant. A queixa deles estava claramente relacionada às “crises de pânico” da
filha e a demanda que endereçaram a analista era: “cure nossa princesa dessas crises”. Tônia
sempre foi considerada uma princesa, nunca deu trabalho, filha exemplar, educada, inteligente,
responsável, estudiosa, madura. Já a filha caçula, ao contrário da irmã, desde que nasceu foi
motivo de chateações e desassossegos: “ela é dominadora, geniosa, mal humorada, agressiva,
desobediente. Vive implicando com Tônia”. Foi justamente no ano em que a irmã nasceu que a
fobia da menina se desencadeou, aos seis anos de idade. Ela começou a ter medo de jacaré. À
noite achava que o jacaré estava debaixo de sua cama. Naquele ano várias mudanças ocorreram
na família: mudança de residência, de empregada, de escola, de emprego da mãe. Haveria
alguma correlação entre o desencadeamento da fobia, o nascimento da irmã e essas mudanças?
No ensino de Lacan pode-se verificar muitas referências sobre a função da fobia.
Destacaremos aqui apenas algumas delas para que possamos apreender o que se passa com
Tônia. Em O Seminário, livro 4: A relação de objeto (1956-1957, p. 22), por exemplo, Lacan
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observa que o objeto fóbico “é constituído para manter a angústia de castração a distância”
como “uma sentinela avançada contra um medo instituído”. Um ano depois, em “A direção do
tratamento e os princípios de seu poder” (1958, p. 617), Lacan vai dizer que o objeto fóbico é
um “significante para todo uso, para suprir a falta do Outro”. Dois anos mais tarde, em
“Observação sobre o relatório de Daniel Lagache: ‘Psicanálise e estrutura da personalidade’”
(1960, p. 689), Lacan se refere ao objeto fóbico como “posto avançado fóbico, contra a ameaça
do aparecimento do desejo”. No caso Tônia, qual seria o posto avançado fóbico? Tônia recorre à
fobia como uma estratégia para defender-se do gozo do Outro pelo significante. É justamente
quando sua irmã nasce, que ela se vê prestes a ser devorada por esse Outro insaciável e apela ao
Nome-do-Pai. Contudo, o significante Nome-do-Pai não responde de forma suficiente para
barrar o não simbolizável do desejo da mãe, por isso, Tônia passa a utilizar um significante
metafórico que lhe serve de “sentinela avançada” (Lacan, 1957-1958, p. 21), contra a ameaça de
devoramento do Outro. Esse significante que se constitui como um objeto fóbico, faz suplência
ao pai real, operador lógico da castração, interdita a mãe, impedindo que advenha a angústia de
castração. É o medo que esse objeto provoca que recobre a angústia de ser devorado pelo Outro.
Tônia vem para a primeira entrevista. Ela não menciona as crises de angústia nem a
fobia. Estas não são uma questão para ela. Sua queixa e sua demanda não condizem com as dos
seus pais. Ela vem para se queixar de sua irmã: “uma sujeitinha implicante, mal humorada,
desobediente”, que atrapalha suas brincadeiras, seu estudo, sua vida. Ela conta que a sua irmã
também atrapalha a harmonia familiar: “ela grita, chora, berra; quando não fazem o que ela quer
ela dá um chilique. Ela puxou ao meu pai é bagunceira não liga para nada como ele, mas eu
puxei a minha mãe, sou perfeccionista, responsável, persistente, independente”.
Durante um jogo ela pergunta a analista: “você já sabe o que vai escolher como filho,
menino ou menina? Eu ainda não sei quando eu me casar eu decido. Sabe quando a minha mãe
estava grávida da minha irmã eu queria menina”. A analista observa que então veio o que ela
queria. E ela retruca enraivecida: “não veio não, você não está entendendo, ela é um menino.
Ela não gosta de coisas de mulheres como nós, não gosta de pintar as unhas, de se enfeitar. Ela
só gosta de coisas de meninos”.
Durante várias sessões, Tônia recorre aos seus gadgets – celular, Nintendo DS (Dual
Screen) – na tentativa de exibir para a analista fotos, filmagens, jogos, animações. Que posição
a analista deveria tomar diante desse ato da menina? Coibir o uso dos seus aparelhos
tecnológicos? Restringir o seu uso? Ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, a
analista autorizou o ato de Tonia, considerando que seus gadgets tecnológicos poderiam servir
como um recurso a mais para fazê-la falar, seguindo assim a trilha de Freud, respeitando assim,
a única regra da psicanálise, a regra de ouro, a associação livre.
Ao se aperceber autorizada pela analista, Tônia passou a utilizar, de forma irrestrita, em
todas as sessões, seus apetrechos tecnológicos. No seu celular costumava exibir os filmes que
ela própria editava. O tema central dos filmes, que a pequena cineasta filmava, era sempre o
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mesmo: a irmã. Certa vez, ela exibiu uma filmagem que fez da irmã em pleno ataque de raiva;
em outra ocasião, mostrou um filme no qual ela própria e a irmã, encenavam um teatrinho.
Neste filme ela fazia o papel de educadora da irmã.
Em uma determinada sessão, Tônia sacou o seu celular e mostrou fotos da
comemoração do seu aniversário com as amigas em uma limusine rosa, mas insistiu em dizer
que o melhor da festa foi que a sua irmã foi impedida de participar.
Certa vez, a cineasta e fotógrafa mirim mostrou mais fotos da irmã no seu DS. Desta
vez ela disse: “olha como ela tem cara de safada”. Em seguida, ela utilizou um recurso do
aplicativo do seu DS, para imprimir patas de cachorro sobre a foto da irmã. As patas de
cachorro emitiam sons, latiam, enquanto pisoteavam toda a superfície da foto, apagando da tela
a imagem da irmã. Momentos depois, ela utilizou um novo recurso do jogo para rabiscar toda a
superfície da foto da irmã, até fazê-la desaparecer por completo. Por fim, ela selecionou outra
foto, recorreu a outro aplicativo e travestiu a irmã de palhaça. As operações, de alto nível
tecnológico, feitas através de seus gadgets, passaram a ser utilizadas em todas as sessões. Tais
operações pareciam ter apenas uma única função: dar um sumiço na irmã, fazê-la desaparecer
do mapa, da superfície da terra, da tela do seu DS, da sua vida. Durante as sofisticadas
operações a pequena paciente ri, gargalha, goza, evidenciando assim, o desejo de morte da irmã
insuportável, sua rival. Os gadgets de última geração a auxiliam na brincadeira de fazer a irmã
sumir sob as patas dos cachorros, dos rabiscos coloridos, da fantasia de palhaça.
A cada sessão, Tônia insiste em afirmar o quanto ela é correta, honesta, responsável. Ela
faz questão de demonstrar que gosta de tudo muito certinho e limpinho: “você sabia que meu
caderno é uma perfeição, ele é todo colorido, minha letra é linda, redondinha, eu sublinho tudo
com régua, não gosto de nada torto, odeio borracha; você sabia que eu não uso borracha?” A
analista pergunta sobre a razão disso. Ao que ela – que se diz neta de espanhol – responde: “ora,
porque a borracha é el borrador, borra tudo”. Na verdade, o termo borracha em espanhol se
traduz caucho. El borrador em espanhol significa rascunho e borrar significa excluir.
Na singularidade do caso Tônia pode-se apreender que a relação entre a angústia e a
fobia se dá em dois tempos: em um primeiro tempo, a fobia protege esse sujeito contra a
angústia de castração, mas em um segundo tempo ocorre uma falha nesse inteligente mecanismo
de defesa e as crises de angústia emergem. Mas, o que teria provocado esta falha? As crises de
angústia estão relacionadas ao ódio da irmã insuportável. Tônia recalca o ódio da irmã, mas na
medida em que o recalque é bem mais frágil na neurose obsessiva, o ódio da irmã tem acesso à
consciência, a culpa advém, Tônia expia a culpa do desejo de morte da irmã atuando a sua
própria morte, fica sem ar, não respira.
Na quarta sessão, Tônia que até então nunca sequer havia mencionado uma única
palavra sobre as suas crises de angústia, fala pela primeira vez sobre elas: “você sabia que eu
estou muito feliz”. A analista pergunta sobre a razão de tanta felicidade e ela responde: “é que
eu andava tendo uns trecos muito esquisitos: eu sentia falta de ar, suava frio, meu coração
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acelerava, eu ficava gelada, tinha até que ir para o hospital. Agora eu não sinto mais nada. Eu
não sei como aconteceu, mas assim do nada tudo isso passou”. Tônia entra em análise, associa
livremente, diverte-se com a brincadeira de fazer a irmã desaparecer, das telinhas do celular, do
DS, da sua vida, a brincadeira de dar um sumiço na irmã promove um alívio da angústia.
Pode-se verificar assim, que ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o uso da
tecnologia de ponta, autorizada pela analista só veio auxiliar, servindo como mais um recurso
para que ela pudesse elaborar o material que estava recalcado em seu inconsciente,
possibilitando a suspensão dos sintomas que traziam impedimentos para a sua vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desse trabalho foi possível verificar que, com o suporte das redes sociais, as
informações circulam e são constantemente transformadas. O indivíduo entra em contato com as
informações veiculadas por meio das redes sociais, reflete e internaliza ou não, de maneira a
torná-las

conhecimento,

alterando

sua

identidade

e

construindo

saberes

próprios,

desenvolvendo-se como um indivíduo reflexivo capaz de extrair desse leque de informações o
que lhe é relevante e útil. Foi possível, também, observar que as novas formas de comunicação,
via aparato tecnológico, provocaram alterações significativas no campo educacional, como
também, na clínica psicanalítica, trazendo para essas áreas grandes desafios.
No campo educacional, foi possível constatar que as redes sociais influenciam,
moderam e modificam o processo de ensino e aprendizagem. Em um mundo onde a tecnologia
está cada vez mais disponível e acessível, não podemos ignorá-la ou excluí-la da sala de aula. O
indivíduo cada vez mais conectado aumenta seu interesse pela leitura, pela escrita,
consequentemente desenvolve autonomia para compartilhar ideias, sobre diferentes assuntos.
Esse mesmo indivíduo tem a liberdade de manifestar sua opinião de forma crítica e assume sua
posição no mundo.
No que diz respeito ao campo da psicanálise, conforme a experiência relatada na clínica
por uma das autoras, já é possível verificar que o uso da tecnologia, quando autorizada pelo
analista, pode servir como um recurso auxiliar no tratamento. Portanto, para os profissionais de
ambos os campos, constatamos ser fundamental enxergar os sujeitos como seres inseridos em
uma sociedade tecnológica. Esse sujeito, dotado de múltiplas capacidades, deve ser trabalhado
de forma integrada em seus os aspectos emocionais, físicos, intelectuais e psíquicos.
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OBSERVAR, PENSAR E AGIR: A ESTRATÉGIA DE
INVESTIGAÇÃO-AÇÃO NO CONTEXTO DE UM ESTUDO
PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TIC
TO LOOK, THINK AND ACT: RESEARCH-ACTION STRATEGY IN THE CONTEXT OF A
STUDY FOR TEACHERS TRAINING IN ICT

Claudia Machado1

Resumo: Este artigo define e discute um dos métodos qualitativos – a estratégia de
Investigação-Ação (I-A). Relata-se o processo de desenvolvimento de um estudo, efetuado no
contexto de um doutoramento, que teve como finalidade desenhar um programa de intervenção
que passasse pela formação dos professores do Programa Aprendizagem do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC) e pela conceção de um programa de utilização das TIC com
especial foco na Internet. Apresenta-se ainda as técnicas e instrumentos de recolha de dados que
foram utilizados e como se realizou o processo de recolha, análise e tratamento de dados.
Espera-se que este texto possa, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento de estudos que
tenham a intenção de utilizar a estratégia de Investigação-Ação por se tratar de uma
metodologia que imprime a ideia de um percurso a seguir, através de ciclos em espiral, em que
os processos vão sendo enriquecidos e aprofundados com vista a dar resposta às questões de
investigação. Em cada ciclo é possível reajustar o plano em função do que acontece no
desenrolar da investigação.
Palavras-chave: Investigação-Ação. Formação de Professores. TIC.
Abstract: This article defines and discusses one of the qualitative methods - ResearchAction Strategy (I-A). Is report the development process of a study, carried out in the context of
a PhD, which aimed to design an intervention program that passed the training of teachers
Learning National Service for Commercial Training Program (Senac) and the design of a ICT
use program with special focus on the Internet. It also

presents the techniques and data

collection instruments that were used and how they carried out the process of collecting,
analyzing and processing data. It is hoped that this text can somehow help in the development of
studies that they intend to use the Research-Action strategy because it is a method that prints the

1

Doutora em Educação - Tecnologia Educativa pela Universidade do Minho - Portugal (2015). Mestre
em Educação - Tecnologia Educativa pela Universidade do Minho - Portugal (2011) e tem Pós-graduação
em Educação a Distância pelo SENAC - Brasil, (2007) bem como em Supervisão Escolar pela
UNIVERSO - Brasil (1999). Licenciada em Pedagogia pelo UNICEUMA - Brasil (1997). Faz parte do
grupo de pesquisa COLEARN - Colaborative Open Learning (OU - UK). Atua na área de educação, com
ênfase nas questões relacionadas com a tecnologia educativa nomeadamente no que se refere ao
desenvolvimento profissional contínuo de professores, ambiente virtual de aprendizagem, social media e
aplicações móveis.

Página 44

idea of following the route through spiraling cycles in which the processes are being enriched
and deepened in order to address the research questions. In each cycle it is possible to adjust the
plan depending on what happens in the course of the investigation.
Keywords: Action Research. Teachers Training. ICT.

1 A ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO (I-A)
No âmbito da investigação em educação é comum encontrar referências a 3 paradigmas:
positivista (quantitativo), interpretativo (qualitativo) e sócio-crítico (emancipatório) (COHEN;
MANION; MORRISON, 2007; COHEN; MANION, 1990; COUTINHO, 2004, 2011;
COUTINHO et al., 2009; GALL; BORG; GALL, 2007; LATORRE, 2003; MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, 2007). Na perspetiva do paradigma sócio-crítico (emancipatório), uma das
metodologias que se enquadra neste tipo de estudo é a Investigação-Ação (I-A) por se tratar de
uma intervenção que tem como objetivo contribuir para melhoria de uma determinada situação
(CHISM; DOUGLAS; HILSON, 2008; COUTINHO, 2004, 2008, 2011; COUTINHO et al.,
2009).
O conceito de I-A é complexo, já que existem várias definições encontradas na
literatura, o que faz com que seja impossível compreender a definição através de um único
autor. Neste sentido Máximo-Esteves (2008, p. 21–22) aponta que “este é um domínio
heurístico em construção, não é de estranhar que os vários autores afinem e refinem as suas
próprias perspetivas, em resposta às críticas da comunidade científica, em permanente debate”.
Também existe uma vasta quantidade de expressões associadas ao conceito de I-A que
variam de acordo com o contexto aplicado: professor investigador, investigação participativa,
investigação crítica, investigação colaborativa, pesquisa-ação, etc. Nota-se que apesar da
multiplicidade de expressões geralmente corresponde a abordagens à investigação com aspetos
comuns (LATORRE, 2003).
Por objetivar a compreensão e melhoria/inovação das práticas implicando
intervir/modificar as práticas existentes em um determinado contexto, a I-A, tem vindo a ser
bastante utilizada no contexto educativo (COHEN; MANION; MORRISON, 2007; COHEN;
MANION, 1990; COUTINHO, 2008, 2011; COUTINHO et al., 2009; LATORRE, 2003;
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 2007), nomeadamente, quando o professor precisa dar respostas a
uma determinada situação.
O processo de desenvolvimento da I-A é organizado, dinâmico, cíclico, flexível e
recursivo, sendo que diversos autores caracterizam o seu desenvolvimento através de um
conjunto de quatro procedimentos: planificação, ação, observação e reflexão na medida em que
possibilita

a

intervenção/modificação

das

práticas

educativas

(COHEN;

MANION;

MORRISON, 2007; COHEN; MANION, 1990; COUTINHO, 2011; COUTINHO et al., 2009;
KEMMIS; MCTAGGART, 2007; LATORRE, 2003; MÁXIMO-ESTEVES, 2008; MCNIFF;
WHITEHEAD, 2002, 2006; STRINGER, 2007). Na I-A, o planeamento tem que ser flexível,
pois o plano é direcionado pelo que acontece no decorrer da investigação e deve “ser matéria
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para reflexão, significação e produção de conhecimento prático, contribuindo, desse modo, para
o dinamismo do processo” (MÁXIMO-ESTEVES, 2008, p. 82).
Importa referir que na I-A “pura”, o problema a ser investigado nasce no seio da
comunidade dos sujeitos participantes do estudo e estes são intervenientes ativos desde a fase do
desenho e ao longo de todo o processo, sendo determinantes em todas as fases do processo.
Embora este seja um traço comum à generalidade dos processos de I-A, os níveis de intervenção
e influência dos participantes pode ser diferenciado, em diferentes fases de desenvolvimento do
processo de I-A.
A I-A, também pode ser aplicada nas seguintes situações: (i) métodos de ensino; (ii)
estratégias de aprendizagem; (iii) procedimentos de avaliação; (iv) atitudes e valores; (v)
desenvolvimento profissional de professores; (vi) direção e controle; e (vii) administração
(COHEN; MANION; MORRISON, 2007, p. 297; COHEN; MANION, 1990, p. 283).
Neste sentido, este artigo define e discute um dos métodos qualitativos – a estratégia de
Investigação-Ação (I-A). Relata-se o processo de desenvolvimento de um estudo, efetuado no
contexto de um doutoramento, que teve como finalidade desenhar um programa de intervenção
que passasse pela formação dos professores do Programa Aprendizagem do SENAC e pela
conceção de um programa de utilização das TIC com especial foco na Internet. Apresenta-se
ainda as técnicas e instrumentos de recolha de dados que foram utilizados e como se realizou o
processo de recolha, análise e tratamento de dados.

2

O

MODELO

DE

I-A

ADOTADO

NA

ORIENTAÇÃO

DO

DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO
Por nos parecer o mais adequado às características da nossa investigação, adotámos o
modelo de I-A proposto por Stringer (2007) organizado nas etapas – Observar – Pensar – Agir –
em que o processo de iteração e revisão de procedimentos e interpretações possibilitam o
reajuste do plano em função do que acontece no desenrolar da investigação.
Na fase “observar”, primeira fase deste modelo, faz-se a coleta de dados com a
finalidade de conhecer a situação. Na fase “pensar”, interpreta-se as informações recolhidas e
identificam-se as prioridades de ação. Na fase ”agir”, implementa-se o plano, instigando as
pessoas a realizá-lo e avaliá-lo em termos de seu efeito e realizações. E a partir das informações
recolhidas é possível rever, refletir e modificar as ações (STRINGER, 2007). Importa referir que
embora tenhamos adotado como orientação, no desenvolvimento da presente investigação, o
modelo proposto por Stringer (2007), fomos tendo presente as reflexões feitas a partir dos
outros modelos, considerando que ampliaram e enriqueceram o nosso olhar sobre a I-A por ser
um processo de iteração e revisão de procedimentos e interpretações. Neste sentido, foram
planeados um conjunto de ações desenvolvidos ao longo de 3 ciclos (Figura 1).
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Figura 1 - Representação dos ciclos de desenvolvimento do estudo
O ciclo I, desenvolvido a partir da identificação do tema a investigar, procuramos
desenvolver um estudo minucioso da bibliografia disponível que pudesse fundamentar e orientar
a nossa investigação. Neste ciclo procuramos recolher de dados com a finalidade de conhecer a
situação. Também realizamos a recolha de dados e informações sobre trabalhos publicados na
área da investigação. Contemplou também uma revisão de literatura alargada referente à
metodologia de investigação, o que permitiu reforçar e fundamentar o estudo e apurar diversos
procedimentos, nomeadamente no que concerne à recolha e análise de dados. As etapas de
seleção e classificação do material, análise e interpretação das referências selecionadas serviram
de subsídio na elaboração de muitas questões dos questionários aplicados aos alunos e
professores. Importa ressaltar que esta fase se prolongou durante os ciclos II e III, já que
recorremos sempre ao referencial teórico selecionado para dar suporte no desenvolvimento da
investigação.
O ciclo II correspondeu ao processo de reflexão e interpretação das informações
recolhidas no ciclo I procurando identificar e organizar as dimensões que seriam utilizadas na
elaboração dos questionários dos alunos e professores do Programa Aprendizagem. Elaborou-se
o planeamento dos questionários dirigidos aos professores e alunos, levando em consideração os
objetivos do estudo e da aplicação do questionário, as dimensões de análise a considerar, o
tempo necessário para aplicação, os recursos e as pessoas que estariam envolvidas. Foram
elaborados documentos de apresentação do projeto aos professores a envolver no estudo e feita
uma apresentação no sentido de recolher contributos dos professores e sensibilizá-los para a
participação no mesmo. Os questionários foram sujeitos a um processo de validação de
conteúdo e de forma por especialistas e após a introdução dos acertos considerados necessários
procedeu-se à sua aplicação. Importa referir que os resultados da análise dos questionários
aplicados aos alunos serviram para caracterizar e posteriormente para sensibilizar os potenciais
professores participantes do projeto. Quanto aos questionários dos professores, teve como
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finalidade conhecer as suas características para a partir dai podermos conceber o curso levando
em consideração o público-alvo.
O ciclo III envolveu o planeamento, a implementação e avaliação do “Curso de
Formação – Integrar as TIC em sala de aula” (CF-ITICSA) na modalidade B-Learning. No que
se refere ao planeamento do curso, foram elaborados: (i) os objetivos; (ii) os princípios
pedagógicos subjacentes. Também foram escolhidos: (i) a modalidade de formação; (ii) o
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); (iii) a estrutura e organização e operacionalização
do curso; (iv) os materiais utilizados; (v) as atividades a serem realizadas e definida a
metodologia de avaliação a ser adotada. O processo de implementação do curso também
funcionou de acordo com os ciclos de I-A, nomeadamente ao que se refere às fases – Observar –
Pensar – Agir – (STRINGER, 2007), o que foi implicando ajustamentos ao plano inicial do
desenvolvimento do curso. Importa referir que assumimos várias atribuições no processo de
conceção e desenvolvimento do AVA. Neste ciclo foram elaborados o questionário final de
avaliação do curso como também o guião de entrevista aos professores-formandos2 e a
professores evadidos3. Depois de tratado os dados do questionário e das entrevistas, procedeu-se
à triangulação, análise e interpretação dos das informações provenientes dos dados recolhidos e
o referencial teórico. Neste sentido, partimos para a escrita da síntese das evidências obtidas
através da investigação realizada retomando e respondendo às questões de investigação.

3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Na I-A pode-se recorrer tanto às técnicas e instrumentos quantitativos quanto
qualitativas (COHEN; MANION; MORRISON, 2007; COUTINHO, 2008, 2011; COUTINHO
et al., 2009), pois a sua seleção decorre do problema a ser estudado, das hipóteses e dos tipos de
sujeitos envolvidos (MARCONI; LAKATOS, 2003). Neste sentido, procurou-se enriquecer a
investigação, tendo em consideração as questões de investigação e os objetivos delineados, com
recurso a diversas técnicas e instrumentos de recolha de dados: (i) análise documental; (ii)
inquérito por questionários; (iii) observação participante; (iv) notas de campo/diário de
investigação; e (v) inquérito por entrevistas.
De acordo com Bogdan e Biklen (2005), a procura por materiais documentais deve ser
exaustiva pelo investigador que realiza I-A. O acesso a documentos e registros possibilitam ao
investigador informações importantes, e de acordo com Stringer, entre os materiais documentais
que os investigadores podem recorrer estão: “memos, minutes, records, reports, policy
statements, procedure statements, plans, evaluation reports, press accounts, public relations
materials, information statements, and newsletters” (STRINGER, 2007, p. 78). Stringer, todavia
sinaliza a importância dos “researchers need to be selective, briefly scanning their contents to

2
3

Professores que concluíram o curso.
Professores que se inscreveram no curso, mas não o frequentaram ou o abandonaram.

Página 48

ascertain their relevance to the issue under investigation” (STRINGER, 2007, p. 78). Neste
sentido a análise documental realizada possibilitou recolher dados de documentos sobre o
SENAC, a formação de professores em TIC, as TIC no contexto brasileiro, as TIC na educação
que foram elementos essenciais para o desenvolvimento do projeto de I-A. Serviu também de
subsídio na elaboração de questões dos questionários dos alunos e professores do Programa
Aprendizagem aplicados no Ciclo II.
O questionário é um instrumento importante e muito utilizado na recolha de dados, por
fornecer subsídios exatos do que se quer conhecer (objeto, acontecimento ou assunto…) num
tempo razoável (OLIVEIRA, 2011). O objetivo deste tipo de inquérito é a recolha de
informações com base numa série de questões planificadas e ordenadas que devem ser
respondidas por escrito pelos sujeitos sem a presença do entrevistador, com vista ao
conhecimento de atitudes, opiniões, crenças, expectativas, interesses, etc. (GIL, 1999; REIS,
2010; STRINGER, 2007). Nesta perspectiva, o inquérito por questionário foi aplicado junto a
alunos e professores do Programa Aprendizagem, no Ciclo II, e procurou fazer uma recolha de
informação que possibilitasse junto aos primeiros, a sua caracterização e posteriormente a
utilização dos dados para sensibilizar os potenciais professores participantes do projeto. E
quanto aos segundos, os professores, para conhecermos as suas características e a partir daí
podermos conceber o curso levando em consideração o público-alvo. O questionário também foi
utilizado no Ciclo III junto aos professores-formandos visando avaliar a formação.
O ato de observar faz parte do quotidiano das pessoas e que se sistematizado
metodologicamente pode ser aplicado na investigação qualitativa (FLICK, 2004). Observar é
escolher informação adequada recorrendo à “teoria e à metodologia científica” com vista a
“descrever, interpretar e agir” sobre um determinado contexto (CARMO; FERREIRA, 2008, p,
111). Através da observação se tem a possibilidade de conhecer os “fenómenos tal como eles
acontecem num determinado contexto” (MÁXIMO-ESTEVES, 2008, p. 87), pois o seu maior
benefício está relacionado com sua flexibilidade e abertura (AIRES, 2011). Neste sentido, ao
assumirmos dois papéis no âmbito do estudo - investigadora e formadora - a observação
participante permitiu conhecer aspetos do contexto da formação realizada.
No diário de investigação, o investigador faz o registro pessoal dos procedimentos do
estudo sob a forma de notas de campo, observações, acontecimentos considerados importantes,
etc. É importante também que os registros sejam datados e obedeçam uma sequência
cronológica (CARMO; FERREIRA, 2008; MÁXIMO-ESTEVES, 2008). Sendo assim, as notas
de campo/diário de investigação objetivaram o registro descritivo e detalhado do que ocorreu
durante o curso, nomeadamente no que se refere às sessões “tira-dúvidas” (sessões presenciais),
ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do curso, aos emails trocados entre
investigadora/formadora e professores-formandos, para além das interações no Facebook e no
Skype.
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Na investigação educativa, a entrevista é uma das estratégias mais utilizadas
(MÁXIMO-ESTEVES, 2008). Na entrevista é estabelecida uma relação direta e intencional
entre quem entrevista e quem é entrevistado, visando a recolha de informações importantes para
a descrição do fenômeno (BODGAN; BIKLEN, 1994; GIL, 1999; STRINGER, 2007;
MAXIMINO-ESTEVES, 2008; STAKE, 2009; REIS, 2010). Neste sentido, os inquéritos por
entrevistas possibilitaram, juntamente com os questionários, as observações, as notas de
campo/diário de investigação e a análise documental, a compreensão de factos referente à
utilização das TIC no contexto do Programa Aprendizagem. Para o registo da entrevista
recorremos à gravação de áudio e para obter a autorização dos entrevistados criamos um
documento de autorização da gravação. As entrevistas foram posteriormente transcritas de modo
a facilitar a análise de conteúdo.
Para mais facilmente se perceber o desenvolvimento do estudo, apresenta-se um
esquema com as técnicas e instrumentos utilizados, bem como o público-alvo (Figura 2).

Figura 2 - Síntese das técnicas e instrumentos de recolha de dados utilizadas no estudo

4 PROCESSO DE RECOLHA, ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS
Relativamente à elaboração dos instrumentos de recolha de dados, construídos no
contexto deste estudo, houve a preocupação de considerar instrumentos de validação dos
mesmos, nomeadamente o inquérito por entrevista e os inquéritos por questionários, para mais
facilmente se detetarem eventuais erros e se proceder à sua reformulação, já que a qualidade dos
dados informados (COUTINHO, 2011) advém dos instrumentos de recolha de dados.
Também, neste estudo, levamos em consideração questões de natureza ética. Assim,
procurou-se preservar a identidade dos sujeitos (alunos e professores) envolvidos para que
pudessem participar de forma natural no processo recolha de dados e deste modo garantir sua
aceitação e por conseguinte colaboração (GOMES, 2004).
Para análise de dados das questões fechadas do questionário socorremo-nos do
tratamento estatístico associado aos serviços de elaboração dos questionários online. Para
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apresentação dos resultados utilizamos quadros e gráficos referentes a cada uma das questões
procurando tornar mais fácil a sua visualização e compreensão. Para as entrevistas, que foram
gravadas e posteriormente transcrita, utilizamos o processador de texto de acordo com as
perguntas efetuadas no guião de entrevista. Importa ressaltar que a transcrição das entrevistas
foi feita na íntegra, isto é, como foi dito pelos entrevistados (GUERRA, 2011). Para os dados
qualitativos dos registros das entrevistas e das questões abertas do questionário, recorremos à
técnica de análise de conteúdo para a sua exploração de acordo com os pressupostos propostos
por Bardin (1977). Utilizamos a abordagem “indutiva-construtiva” em que as categorias surgem
a partir dos dados recolhidos, tendo como finalidade compreender os fenómenos estudados
(MORAES, 1999). Sendo assim, os dados recolhidos foram agrupados em categorias
considerando 3 critérios: semelhança dos dados, lógica e pertinência.
Ainda no que se refere a análise de conteúdo, procuramos fazer uma sistematização dos
dados de forma empírica, interpretando e refletindo com vista a extrair indícios que
possibilitassem conhecer, como referido anteriormente, as representações dos professoresformandos que frequentaram o curso, bem como conhecer os motivos que levaram os
professores a evadirem do mesmo. Depois de tratados os dados dos questionários e das
entrevistas, procedeu-se à triangulação, análise e interpretação dos mesmos e elaboraram-se as
sínteses e reflexões finais do estudo.
Na globalidade os dados recolhidos, através de análise documental, da observação/notas
de campo, da técnica de inquérito por entrevista junto aos professores-formandos e aos
professores evadidos no ciclo III como também do questionário junto aos alunos e professores
do referido Programa no ciclo II, visaram proporcionar uma visão holística do estudo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que a I-A ajuda a compreender e melhorar/inovar as práticas educativas quando
se procura dar respostas a uma determinada situação. Por se tratar de um processo organizado,
dinâmico, cíclico, flexível e recursivo, a I-A possibilita o reajuste do que foi planeado em
função do que acontece no desenrolar da investigação. Nesta perspectiva, espera-se que este
texto possa, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento de estudos que tenham a intenção de
utilizar a estratégia de Investigação-Ação por se tratar de uma metodologia que imprime a ideia
de um percurso a seguir, através de ciclos em espiral, em que os processos vão sendo
enriquecidos e aprofundados com vista a dar resposta às questões de investigação. Em cada
ciclo é possível reajustar o plano em função do que acontece no desenrolar da investigação.

6 REFERÊNCIAS
AIRES, L. Paradigma qualitativo e práticas de investigação educacional. Lisboa:
Universidade Aberta, 2011.

Página 51

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, 1977.
BOGDAN, R., & BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação. Uma Introdução à
teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 2005.
CARMO, H., & FERREIRA, M. M. Metodologia da Investigação - Guia para
autoaprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta, 2008.
CHISM, N. VAN; DOUGLAS, E.; HILSON, W. J. Qualitative research basics: a guide
for engineering educators. 2008.
COHEN, L.; MANION, L. Métodos de investigación educativa. 3. ed., 1990.
COHEN, L.; MANION, L.; MORRISON, K. Research methods in education. 6. ed.
London: Routledge, 2007.
COUTINHO, C. P. Quantitativo versus qualitativo: Questões paragmáticas na pesquisa
em avaliação. Actas do XVII Colóquio ADMEE-Europa, 2004.
COUTINHO, C. P. Aspectos metodológicos da investigação em tecnologia educativa
em Portugal (1985-2000). Actas do XIV Colóquio AFIRSE: Para um balanço da
Investigação em Tecnologia em Portugal de 1960 a 2007: teorias e práticas. Lisboa:
2008
COUTINHO, C. P. et al. Investigação-acção: Metodologia preferencial nas práticas
educativas. Psicologia, Educação e Cultura, v. 13, n. 2, p. 455–479, 2009.
COUTINHO, C. P. Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas. [s.l.]
Almedina, 2011.
FLICK, U. Introducción a la investigación cualitativa. Madrid, 2004.
GALL, M. D.; BORG, W. R.; GALL, J. P. Educational research: An introduction. 8 ed.
2007.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. (5 ed.). Atlas Editora, 1999.
GOMES, M. J. Educação a distância: um estudo de caso sobre formação contínua de
professores via internet. Braga: Universidade do Minho, 2004.
GUERRA, I. C. Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo: sentidos e formas de uso.
Princopia, 2011.
KEMMIS, S.; MCTAGGART, R. Participatory action research. In: N. K. DENZIN &
Y. S. LINCOLN (Ed.). Sage handbook of qualitative research.. p. 271–330. 2007.
LATORRE, A. La investigacio-accion. Conocer y cambiar la pratica educativa.
Barcelona: 2003.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed.
São Paulo: 2003.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R.-A. La investigación en la práctica educativa: Guía
metodológica de investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes.
Ministerio da Educación y Ciencia. 2007.

Página 52

MÁXIMO-ESTEVES, L. Visão panorâmica da investigação-acção. Porto: Porto
Editora, 2008.
MCNIFF, J.; WHITEHEAD, J. Action research: principles and practice. 2 ed.
RoutledgeFalmer, 2002.
MCNIFF, J.; WHITEHEAD, J. All you need to know about action research. Sage
Publications, 2006.
MORAES, R. Análise de conteúdo. Educação, v. 22, n. 37, p. 7–32, 1999.
OLIVEIRA, M. M. Como fazer projetos, relatórios, monografias, dissertações e teses. 5.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
REIS, F. L. Como elaborar uma dissertaçaõ de mestrado segundo Bolonha. Editora
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RESUMO: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa que vem sendo
desenvolvida por duas acadêmicas do curso de Pedagogia da Universidade Veiga de Almeida –
UVA, sob a orientação da Doutoranda e Mestre em Educação, professora Luiza Portes. A
presente pesquisa integra o Programa de Iniciação Científica da UVA e tem como objetivo,
analisar e discutir as mudanças que vem ocorrendo no campo educacional, referentes ao papel
da tecnologia e sua utilização, mais especificamente as funções das redes sociais. Essas
mudanças já atingem a formação do aluno na Educação Básica, porém, nessa pesquisa, nossa
atenção está direcionada para a graduação. E, queremos saber: Como os alunos estudam?
Utilizam as redes sociais? E, os docentes? Utilizam tais ferramentas para facilitar e estimular o
processo de aprendizagem de seus alunos? Para o alcance de tal finalidade as pesquisadoras
inicialmente usaram o seguinte aporte teórico: Stuart Hall, por definir bem o conceito de
modernidade e pós – modernidade que se encontra marcante na sociedade atual. Vygotsky baseando-se no conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal – enfatizando o papel da
mediação e da interação no processo de aprendizagem. Articula-se a esses teóricos, os conceitos
postulados por Pierre Levy, a Cibercultura e o Ciberespaço. A partir de tal conceituação, fase
em que se encontra a pesquisa nesse momento, serão aplicados a docentes e discentes
questionários objetivos, com a intenção de verificar-se como esses atores concebem e utilizam a
tecnologia, particularmente as redes sociais, no processo educativo. Espera-se com os resultados
dessa pesquisa, encontrar algumas pistas ou resposta para uma questão que vem inquietando
profissionais da área da educação, ou seja, como utilizar as redes sociais como fonte de
conhecimento no processo de aprendizagem em espaços universitários. É nossa intenção,
através dos resultados obtidos, apresentar propostas de práticas pedagógicas a partir da
utilização das redes sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Globalização; Pós-moderno; Tecnologia; Redes sociais

RESUME: This work is the result of research that has been developed for two
academic pedagogy course at Veiga de Almeida University - UVA, under the guidance of PhD
and Master of Education, Professor Luiza Portes. This research is part of the Scientific Initiation
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Program of UVA and aims to analyze and discuss the changes that have occurred in the
educational field, on the role of technology and its use, specifically the functions of social
networks. These changes already affect student education in basic education, however, in this
study, our attention is directed toward graduation. And I want to know: How students study?
Use social networks? And the teachers? Use such tools to facilitate and stimulate the learning
process of their students? In order to achieve this purpose the researchers initially used the
following theoretical basis: Stuart Hall, for better define the concept of modernity and post modernity is striking in today's society. Vygotsky - based on the concept of Zone of Proximal
Development - emphasizing the role of mediation and interaction in the learning process. Is
articulated to these theorists, the concepts postulated by Pierre Levy, the Cyberculture and the
Cyberspace. From this conceptualization phase in which research is located at that time, will
apply to goals questionnaires teachers and students, with the intention to be seen how these
actors conceive and use technology, particularly social networks, the educational process. It is
hoped that the results of this research, find some clues or answer to a question that has been of
concern of education professionals, that is, how to use social networks as a source of knowledge
in the learning process in university spaces. It intends, through the results, submit proposals for
pedagogical practices from the use of social networks.
KEYWORDS: Globalization; Postmodern; Technology; Social networks

INTRODUÇÃO
As sociedades, ao longo do tempo, são marcadas por transformações que influenciam a
maneira de compreender o sujeito e sua cultura.
A ideia de um sujeito como um ser único e individualista – cartesiano - vem ao longo do
tempo sendo desconstruída até surgir na sociedade atual a ideia do homem pós-moderno. Este
influenciado pelo meio social em que está inserido, apresenta características de uma identidade
fragmentada e não única como até então. Para Stuart Hall:
[...] o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo uma identidade
fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma "celebração
móvel": formada e transformada continuamente em relação às formas pelas
quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos
rodeiam. É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são
unificadas ao redor de um "eu" coerente. [...] (2014, p.12 e 13.).

Com o advento da tecnologia e das necessidades de evolução crítica, o ensino encontrase em ascendente evolução, há a necessidade de um ensino critico, já é possível perceber-se
desde meados do século XII, onde Aristóteles já defendia uma educação voltada para o
desenvolvimento do raciocínio, da linguagem e do pensar. Entretanto com o surgimento do
Iluminismo, em meados do século XIII, proporcionou uma grande “revolução intelectual”, por
levar o homem a buscar respostas para questões anteriormente, explicadas por fenômenos
divinos. Esse movimento também conhecido como “Século das Luzes” foi um movimento
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intelectual baseado na razão e que se opunha à tradição cultural empregada pela religião e o
absolutismo monárquico, já que os Iluministas defendiam a liberdade de pensamento, a
igualdade de todos os homens perante a lei, e a existência de verdades absolutas através da
ciência.Com a implantação de uma sociedade industrial início do século XVIII e a utilização
exacerbada das máquinas, essa valorização do raciocínio crítico, foi um pouco posta de lado, já
que a sociedade passou a dar maior importância ao trabalho mecânico e repetitivo sem se
preocupar com atividades voltadas para o desenvolvimento do pensar. Como afirma Hall, (p.18,
2014) esse movimento representou uma grande ruptura com os paradigmas do passado, por
passar a colocar o homem no centro do universo:
O sujeito do iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana
como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades
de razão, de consciência e de ação, cujo "centro" consistia num núcleo
interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se
desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo - contínuo ou
"idêntico" a ele - ao longo da existência do indivíduo. (2014, p.10,11)

Com base nessas heranças deixadas pelo Iluminismo, o sujeito tornou-se um ser
pensante crítico, com ideias e vontades próprias.
Essa constante mudança da forma de pensar do homem se estrutura na sociedade
moderna, e o processo de globalização que se estabelece a partir das últimas duas décadas do
século XX, contribui para acentuar ainda mais essa realidade. Como afirma Hall (2014) ao citar
Giddens em seu livro – A identidade cultural na pós-modernidade:
Giddens cita, em particular, o ritmo e o alcance da mudança-" a medida em
que áreas diferentes do globo são postas em interconexão umas com a outras,
ondas de transformação social atingem virtualmente toda superfície da terra"
- e a natureza das instituições modernas (Giddens, 1990, p.6).

A partir da concepção do autor, entende-se por globalização um processo que consiste
na integração de caráter econômico, social cultural e político entre diferentes países. Esse
processo é decorrente principalmente dos meios de transporte e telecomunicações com o intuito
de diminuir distâncias, e assim atender as necessidades de uma sociedade capitalista. As
evoluções tecnológicas e o aumento no fluxo comercial mundial são grandes responsáveis por
este processo. As evoluções e inovações tecnológicas, principalmente as telecomunicações e a
informática, auxiliam para aceleração deste processo, pois, a partir das telecomunicações é
possível o acesso as informações entre empresas e instituições financeiras que possuem
interesses comuns, contribuindo assim para o mercado mundial.
Já o incremento no fluxo comercial trabalha em cima da modernização dos transportes
públicos, em especial o marítimo, pois é onde ocorre grande parte das transações comercias de
importação e exportação.
Essa constante mudança contribuiu para a transformação da sociedade moderna para
uma sociedade pós-moderna. Segundo Hall (2014); pós-modernidade é um período histórico
que influência nas mudanças das identidades sociais, ou seja, há “crise de identidade” para o ser
humano, que passa a ser transformado continuamente. Essa crise de identidade é referente as
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constantes mudanças de opiniões e pensamentos que o ser pensante apresenta. Dessa forma,
Hall aponta três concepções de identidade individual: “o sujeito do Iluminismo” ou Moderno se
caracteriza como um sujeito que age pela razão, pela consciência e ação. Já “o sujeito
sociológico” é definido por relações de cada indivíduo com seu meio social. E “o sujeito pósmoderno” se apresenta como um sujeito com grande variedade de identidades pessoais, onde as
mesmas podem apresentar-se contraditórias ou mal resolvidas. Entretanto, segundo Hall não se
pode atualmente afirmar que esse processo de globalização está acabando com as identidades
culturais da sociedade. Mas, sim está acontecendo um fenômeno denominado por ele de
Hibridismo Cultural onde uma cultura se encontra e se assimila a outra, podendo proporcionar a
sociedade um estado harmonioso e assim conviver com diversas formas de cultura, ou seja, uma
cultura não é superior a outra e sim se equivalem, como afirma o autor:
[...] Essas transformações estão também mudando nossas identidades
pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos
integrados. Essa perda de ‘sentido em si’ estável é chamada, algumas vezes,
de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento –
descentração dos indivíduos tanto em seu lugar no mundo social e cultural
quanto de si mesmos – constitui uma ‘crise de identidade’ para o indivíduo.
(Hall, 2014, p.10)

Dentre tantas mudanças, onde uma sociedade digital vem ganhando grande espaço, por
permitir ao homem voltar a utilizar trabalhos com “máquinas”, só que de forma inteligente,
onde dessa vez livrou –se da repetição e memorização e evoluiu para a utilização dos recursos
tecnológicos de forma criativa.
Diante do que foi exposto anteriormente, este novo cenário parece apontar para os
sujeitos pós-modernos que existe a necessidade de manter-se informado e contextualizado, e
principalmente, conectado com o mundo externo. Esse é um dos desafios que a nova realidade
impõe ao processo educativo.

A APRENDIZAGEM NA CIBERCULTURA
Como vimos na Sociedade do Conhecimento um aspecto essencial da aprendizagem por
parte do indivíduo seria a criação de processos internos de desenvolvimento através das relações
sócio-interacionistas que estão baseadas nas experiências vividas e seu meio, desta maneira
podemos afirmar que o ser humano só se desenvolve culturalmente, socialmente e
intelectualmente se estiver inserido em um meio que possibilite relacionar-se com outros,
primeiramente no âmbito familiar, em seguida na escola e na comunidade em que vive e
trabalha.
É possível ressaltar-se a afirmação acima através dos conceitos do teórico Vygotsky1,
que forja o conceito de Zona de desenvolvimento Proximal e o define como um processo no

1

Lev Semenovich Vygotsky, foi um importante pensador bielorrusso. Pioneiro no conceito de que o
desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida.
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qual o indivíduo irá percorrer para desenvolver as funções cognitivas que estão em
amadurecimento. Porém, respeitando toda e qualquer informação ou conhecimento que o
mesmo já possua. Para o autor, esse é o nível de desenvolvimento real do sujeito.

E a

capacidade que o indivíduo possui para adquirir novos e possíveis conhecimentos, Para
Vygotsky, é o nível de desenvolvimento potencial. Segundo a afirmação de Kohl:
Vygotsky denomina essa capacidade de realizar tarefas de forma
independente de nível de desenvolvimento real (...)chama a atenção para o
fato de que para compreender adequadamente o desenvolvimento devemos
considerar não apenas o nível de desenvolvimento real da criança, mas
também seu nível de desenvolvimento potencial, isto é, sua capacidade de
desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros mais
capazes.(...)A zona de desenvolvimento proximal é, pois, um domínio
psicológico em constante transformação: aquilo que uma criança é capaz de
fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha
amanhã.(2010, p. 60 e 61)

De acordo com Vygotsky, o processo de aprendizagem e assimilação ocorre de fora
para dentro, ou seja, o sujeito aprende em seu meio social com o outro que provoca nele o
desenvolvimento mental. Para o autor, o sujeito internaliza as formas culturais e as transforma,
considerando assim que o desenvolvimento do sujeito é um processo de apropriação da
experiência histórica e cultural.
Entende-se desta maneira que o sujeito está em constante aprendizado, pois a cada
momento que interage com seu meio social, ele modifica crenças e valores. E, dessa forma
amplia seu conhecimento, desenvolve sua capacidade mental e modifica seu meio.
Com base nesse novo paradigma social, Pierre Lévy2, conceitua “cibercultura como um
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de atividades, de modo
de pensamentos e valores que se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço”. Onde
ciberespaço não seria simplesmente um ambiente com um número significativo de
computadores e aparelhos multimídias (popularmente conhecidos como LAN HOUSE) mas
sim, o universo digital em que estamos inseridos. Assim, Pierre Lévy concebe o ciberespaço
como um:
[...] Como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de
computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o
conjunto dos sistemas de comunicação eletrônica [...]. A perspectiva da
digitalização geral das informações provavelmente tornará o ciberespaço o
principal canal de comunicação e suporte de memória da humanidade a partir
do início do próximo século. (2010, p.94)

Formou-se em Direito pela Universidade de Moscou em 1918. Durante o seu período acadêmico estudou
simultaneamente Literatura e História na Universidade Popular de Shanyavskii.
2
Pierre Lévy é um filósofo francês da cultura virtual contemporânea. Vive em Paris e leciona no
Departamento de Hipermídia da Universidade de Paris-VIII. Especializou-se em abordagens hipertextuais
quando lecionou na Universidade de Ottawa, no Canadá. Após sua graduação, preocupou-se em analisar e
explicar as interações entre Internet e Sociedade. Desenvolveu um conceito de rede, conhecido
como Arbres de connaissances (Árvores do Conhecimento). Lévy também pesquisa a inteligência
coletiva focando em um contexto antropológico, e é um dos principais filósofos da mídia atualmente.
Suas pesquisas se concentram principalmente na área da cibernética.
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Para o autor o mundo está vivendo uma grande explosão tecnológica, onde essa
facilidade na transmissão de informações e saberes tornou-se em um dos pontos mais
importantes e valorizados da sociedade do século XXI, tendo no desenvolvimento das
habilidades e competências cognitivas o foco para o desenvolvimento integral do ser humano. A
partir do desenvolvimento dos meios de comunicação, principalmente depois da internet, as
relações sociais prescindem do espaço físico e geográfico, elas ocorrem independentes de tempo
e espaço. Tendo esta uma estrutura não linear descentralizada, flexível, dinâmica, sem limite
definidos e, ao mesmo tempo, auto organizável. Essa enxurrada de informações desencadeia
uma série de mudanças na rotina dos indivíduos, dentre elas destacamos as redes sociais como
ponto de convergência da informação e do conhecimento.
Nesse sentido nos chama a atenção uma reportagem da BBC on-line de 24/11/2014,
onde essa afirma que no ano de 2015 o mundo deve atingir pela primeira vez a marca de 3
bilhões de pessoas conectadas à Internet, o equivalente a 42,4% da população mundial e que até
2018, quase a metade do mundo vai acessar a web pelo menos uma vez ao mês. Já aqui no
Brasil dados do IBGE de abril de 2015, afirmam que os jovens entre 15 a 19 anos registram o
maior número de internautas, assumindo 76% dos usuários.
Devido a este expressivo crescimento, Lévy nos chama a atenção para a necessidade de
nos mantermos receptivos às novidades da comunicação, mesmo cientes que nem tudo que está
na rede digital é produtivo e utilizável. Mas, é preciso que tenhamos condições de reconhecer as
vantagens dessas mudanças, como também, a capacidade de selecionar o que para nós será
produtivo.
Compreendendo que as redes sociais estão diretamente ligadas a relacionamentos
interpessoais e, não com tecnologia e computadores, depreende-se que é possível utilizá-las em
benefício de relacionamento social, e contribuir para auxiliar o desempenho acadêmico dos
estudantes e suas interações sociais.
Dessa forma, podemos levantar possibilidades com relação a utilização dos recursos
digitais que existem atualmente, não citando somente os periféricos (celulares, computadores,
tablets, e etc.) mas sim, a utilização das redes sociais como ponto de partida as possíveis
vantagens da sua utilização no processo ensino aprendizagem.
Foi na tentativa de encontrarmos resposta para essa nossa inquietação, resolvemos
indagar e mapear o comportamento e opiniões de estudantes universitários sobre a utilização das
redes sociais. Para tal finalidade, foi elaborado um questionário com 8 questões de cunho
quantitativo e qualitativo, dentre essas, 7 perguntas foram objetivas. O questionário foi aplicado
na Universidade Veiga de Almeida no Campus Tijuca, para 118 alunos, distribuídos nos cursos
de: Pedagogia, Engenharia, Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Administração,
Biologia, Nutrição, História e Letras.
Partindo da premissa que as redes sociais estão cada vez mais presente na vida de cada
educando, foi possível constatar-se, através da pesquisa de campo, que 71% dos entrevistados
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encontram-se conectados diariamente e os outros 29% conectados em diferentes momentos ao
longo do dia. Dos entrevistados que participaram da pesquisa, 98% estão inseridos em alguma
rede social, desses indivíduos, 92% utilizam o FaceBook e Viber/WhatsApp como suas
principais redes sociais de comunicação diariamente, tendo estas redes a maior concentração de
público. Porém, ainda é presente uma pequena minoria, totalizando 2% que estão totalmente
desconectados, alegando que a inserção nas redes não acrescenta conhecimento, por tratar-se de
informações fragmentadas.
Através dos dados coletados, foi possível observar que a utilização das redes sociais em
nosso cotidiano está cada vez mais interiorizada em nosso contexto educacional, isso foi
possível verificar-se a partir dos dados levantados pela pesquisa, onde 93% dos alunos
entrevistados afirmam que fazem o uso de redes sociais, sendo que 97% desses, as utiliza para
facilitar e auxiliar em estudos e atividades propostas em sala de aula.
Um outro dado relevante que nos chama a atenção, está relacionado a pouca utilização,
pelo professor, das redes sociais como suporte pedagógico ao processo de construção do
conhecimento. Embora, mesmo com dados expressivos da utilização das redes em nosso dia-adia, a influência e o incentivo dos docentes ainda não se encontra tão forte em sala de aula,
compreendendo somente 53% das propostas educativas.
As redes sociais tornam-se desta forma extensões desses indivíduos, que compartilham
suas expressões, emoções, críticas e seu meio social, definem grupos e interesses, criando desta
maneira uma nova forma de existir no mundo. Esse indivíduo possui ferramentas de alta
qualidade, porém com diversas informações, seria o caso pensar que no mundo cada vez mais
conectado e com informações instantâneas, poderíamos utilizar a favor do corpo docente
informações sobre esses usuários, para pensar em uma educação que forme uma identidade
holística e não fragmentada?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o auxílio das redes sociais as informações circulam e são constantemente
transformadas. O indivíduo entra em contato com esta informação, reflete e internaliza ou não,
de maneira a torná-la conhecimento, alterando sua identidade e construindo saberes próprios, se
desenvolvendo como um indivíduo reflexivo capaz de saber extrair desse leque de informações
somente o que lhe é relevante e útil, descartando, assim, informações descontextualizadas.
Lévy afirma, que mesmo com toda tecnologia disponível em rede e, as informações
sendo modificadas a cada instante, um computador por si só não possui capacidade de se
informar e transmitir uma informação sozinho, necessitando assim de um ser pensante com
perfeitas capacidades cognitivas, para deixarem disponíveis as informações em seus
diretórios/sistema. Facilitando assim associar à teoria vygotskianas de que o indivíduo não é
mediado pela máquina, mas sim pelas informações disponibilizadas previamente, já que este
encontra-se interagindo com outras pessoas que influenciam e deixam-se influenciar.
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Assim, as redes sociais influenciam, moderam e modificam o processo de ensino e
aprendizagem, no mundo onde a tecnologia está cada vez mais disponível e acessível, não
podemos ignorá-la ou excluí-la da sala de aula, o indivíduo cada vez mais conectado aumenta
seu interesse pela leitura, pela escrita, consequentemente desenvolve autonomia para
compartilhar ideias, sobre diferentes assuntos, tem a liberdade de manifestar sua opinião de
forma crítica e assume sua posição no mundo.
Baseando-se no contexto acima descrito, retomamos a questão central dessa
investigação: As redes sociais podem contribuir para a mobilização da construção do
conhecimento escolar? E o professor, está preparado para atuar dentro dessa nova perspectiva de
ensino? Embora o campo da educação venha realizando esforços para se inserir nesse contexto
tecnológico, cremos que ainda temos um longo caminho a percorrer em busca dessas respostas.
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA JUVENTUDE EM UM
MUNDO DE TECNOLOGIA
CHALLENGES AND PROSPECTS FOR YOUTH IN A WORLD
OF TECHNOLOGY
GRINSPUN, Mirian Paura Sabrosa Zippin (UERJ/ RJ)1
MANESCHY, Patricia (UVA/RJ – AEDB/ RESENDE)2
MOTA, Fernando (FAETEC/ RJ)3
Resumo: A apresentação deste tema por si só já se configura como um grande desafio,
na medida em que duas áreas, dois grandes espaços se juntam- hoje mais do que nunca- em prol
da busca de uma educação de maior qualidade. Se de um lado a juventude por si só se
caracteriza por mudanças significativas no seu próprio desenvolvimento e no contexto externo,
na sociedade em geral, a tecnologia, também, traz mudanças significativas – e rápidas- fazendo
com que a própria sociedade, e não somente a juventude, delas se beneficia de maneira ampla e
geral. A complexidade desta relação fica mais evidente quando temos acesso a informações e
constatações que- em grande parte- são os jovens os responsáveis pelas “descobertas”
tecnológicas que nós temos, hoje. O objetivo desse estudo é apresentar uma reflexão, primeiro
conceitual e em segundo lugar – articularíamos- educacional, isto é, tentarmos pensar e avaliar
de que forma os jovens são e serão educados com o advento das novas tecnologias. Nesse
momento estamos nos referindo aos principais desafios que esta tecnologia pode trazer à
juventude, mas por outro lado de que forma a mesma pode- e deve- dela se beneficiar,
ampliando, renovando, transformando cada vez mais o que temos neste campo. Ao colocarmos
esta dimensão estaremos, por outro lado apresentando as perspectivas que estarão no campo
tecnológico, no sentido, pedagógico.
Palavras-chave: Juventude. Tecnologia. Educação. Formação.

Abstract: The presentation of this item in itself configured as a challenge, in that two
areas, two large spaces are junta- today more than ever- for the sake of search of a higher
quality education. On the one hand the youth alone is characterized by significant changes in
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their own development and in the external environment, in society in general, the technology
also brings significant changes - and rapids- causing the company itself and not only to youth,
of them benefits from broad and general. The complexity of this relationship becomes more
evident when we have access to information and that- findings in large part- are the young
people responsible for the "discovery" technology we have today. The aim of this study is to
present a reflection, conceptual first and second - educational dirhams-, that is, try to think and
assess how young people are and will be educated with the advent of new technologies. At that
moment, we are referring to the main challenges that this technology can bring to youth, but
then how the same can- and must- her benefit, extending, renewing, and turning increasingly
what we have in this field. By placing this dimension we, on the other hand presenting the
perspectives that are in the technological field, in the sense, pedagogical.
Keywords: Youth. Technology. Education. Formation.

O propósito deste estudo é, pois, demonstrar a importância de estudos sobre juventude
dentro de uma perspectiva histórico, sociocultural, a partir do contexto atual e a importância de
estudos sobre a tecnologia e o seu papel na educação, e de um modo geral, na sociedade.
Podemos caracterizar a juventude numa dimensão psicológica, enfatizando os aspectos ligados
ao desenvolvimento da adolescência; numa dimensão sociológica, evidenciando a questão da
juventude como um período de vida com dados pessoais, sociais e culturais que têm a ver com o
contexto onde ela se insere e, numa dimensão biológica quando se volta para os problemas
relacionados à puberdade. Apesar de alguns autores, como Mafesoli, preferirem falar em tribos,
outros autores em gangs e galeras, defendemos a ideia da existência de uma juventude- cujo
limite de idade cada vez se amplia mais - mas que possui traços de caráter essenciais à coesão
de sua personalidade moral e social. Tal perspectiva está de certa forma, anunciada quando
falamos da imagem dos jovens, no contexto atual, tanto no olhar que eles possuem sobre as
diferentes formas e relações deste contexto, como da própria sociedade que forma suas imagens
em relação a eles, jovens. Aponta-se que, no que se refere à juventude, que as imagens
representam um tema rico e sugestivo para reflexão da própria educação e da sociedade tendo
como eixo a juventude nos diversos aspectos e dimensões. Identificamos também a questão
relacionada com os valores dos jovens na era da tecnologia.
Tecnologia (do grego τεχνη — "técnica, arte, ofício" e λογια — "estudo") é um termo
que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais criados
e/ou utilizados a partir de tal conhecimento. Dependendo do contexto, a tecnologia pode ser
entendida como ferramentas, máquinas, ou um processo de conhecimento, em especial. As

tecnologias apresentam-se , num contexto histórico bem antigo e foram evoluindo , com
o tempo, com as novas descobertas não só em termos das “ferramentas” em si, como
nos termos das novas descobertas e transformações. Hoje, a tecnologia tem uma
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vertente significativa no campo da informática, tendo, nesse sentido uma enorme
relação na e com a educação pelas relações que são estabelecidas e- até mesmo- pela
amplitude de sua utilização na escola e, principalmente fora da escola. O computadorcada vez mais- com toda sua dinâmica e complexidade mais do que um objeto, uma
ferramenta, é um método, um instrumento de fazer /saber e de se saber/fazer.
1. REFLETINDO SOBRE JUVENTUDE
É muito discutido, hoje, o conceito de juventude, uma vez que ele engloba outros três
aspectos bem próximos, mas distintos: a adolescência, a juventude em si e a puberdade. Quando
falamos da adolescência, estamos nos referindo a todo o seu desenvolvimento físico e psíquico
analisado e estudado por diferentes psicólogos, que nos dão o cenário da análise a partir de seus
postulados teóricos. Ericson, Piaget, entre tantos outros nos possibilitam perceber como este
adolescente se forma e vai construindo o seu mundo pessoal, em termos das transformações
sofridas, seja no corpo, seja nas questões emotivas/ afetivas. A juventude, no nosso entender
pode ser vista como uma categoria social uma vez que ela não tem um grupo específico ou um
todo que pudesse ser classificado como tal. A juventude, em termos da adolescência é o período
que sucede à infância e caminha para idade adulta. Em termos gerais poderíamos dizer que a
evolução do indivíduo ao nascer, até morre estaria no continuum da infância, adolescência,
idade adulta e velhice (hoje com características de terceira idade). Ocorre que a categoria
juventude pode estar centrada- enquanto categoria social- tanto no final da infância como no
início da idade adulta. A primeira constatação é quando observamos as faixas etárias que podem
ir dos 12 aos 21 anos, dos 17 aos 25 anos, dos 16 aos 24 anos, etc. caracterizando o período que
antecede a essas datas como pré-adolescência. Na realidade não existe um grupo social que seja
formado ao mesmo tempo por todos os jovens de uma mesma faixa etária. Percebemos que os
jovens podem ser considerados fora do seu grupo, por exemplo, quando têm direito de votar aos
16 anos, ou quando podem tirar carteira de motorista aos 18 anos, ou quando assumem a
maioridade aos 21 anos. Nesse sentido podemos identificar a juventude como uma categoria,
como um grupo próprio, que tem uma representação, uma linguagem, gestos, símbolos, etc.
próprios e criados pelos seus grupos cujo significado, em alguns momentos é restrito ao grupo.
Há uma correlação entre o que os jovens pretendem e o que, em especial, o consumo lhes
oferece, isto é, os jovens têm os seus códigos, as suas representações simbólicas, seus
comportamentos, suas atitudes, suas vestimentas que o caracterizam e o definem na sociedade
em que vivem.
E lógico que esse jovem, hoje, não é o mesmo do século passado onde a sociedade se
comportava de outra maneira com outras exigências e até mesmo com a pouca existência de
uma categoria social, embora não invalidasse a existência sempre presente da adolescência com
a sua grande marca da procura de identidade. Queremos então enfatizar que juventude é um
conceito amplo, abrangente, que se detém mais numa determinada faixa etária, mas cujas
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representações e uma série de comportamentos podem ser atribuída e verificada em jovens de
outras idades. A dificuldade está em não restringir o conceito de juventude a uma definição
apenas psicológica, fisiológica ou sociológica. Ela seria um amálgama dessas três com ênfase
nos aspectos sociais culturais. O nosso interesse está em compreender a formação da
subjetividade, desta juventude, considerando-a, como um campo essencial à educação, uma vez
que é em seu redor que estão às práticas e seus objetivos. Na subjetividade está implícita tanta a
dimensão do mundo exterior como do mundo interior e, por isso a própria educação se torna
imprescindível na formação desse sujeito. No nosso caminhar quando falamos da juventudecom toda a sua complexidade – estamos englobando a questão das gerações, como um momento
histórico particular, mas com uma dimensão social característica. O ser jovem, hoje, implica
além das mudanças do que ele deixou da infância para entrar na adolescência e dela,
posteriormente sair para entrar na idade adulta, em fazer parte de um grupo que procura com
muita vibração a usa liberdade, mas que por outro lado luta para defender de certos estigmas e
imagens. Passemos, a seguir, a falar- um pouco sobre essas imagens enquanto reproduzem o que
se percebe no contexto onde esses jovens atuam.

1.1 IMAGENS DOS JOVENS: UM RETRATO EM PRETO E BRANCO?
Uma das principais imagens da juventude, de um modo geral, na nossa cultura, é a da
liberdade, da alegria, do prazer configurado no interesse e na procura em namorar (ou ficar
com), ter amigos, ser livre, ter novas e muitas experiências, ser independente, ter outras
oportunidades, e ter a possibilidade de não ser dependente como a criança e, também, não ter as
preocupações/compromissos do adulto. Isto tudo ratificado, hoje, na disponibilidade do corpo
favorecido por uma energia cada vez maior e permanente. A imagem que se tem da juventude é
sempre sorrindo, brincando gesticulando, e falando de coisas comuns ao grupo, mas que na
realidade pouco avanço em conversas sobre coisas ou relatos pessoais (principalmente entre
jovens do sexo masculino). Há um rito de passagem na juventude caracterizada por três grandes
categorias: luto (perda da infância e de suas relações de dependência); trabalho (escolha e
opção profissional); autonomia (seleção e fixação de princípios/valores que vão começar a ser
estabelecidos para sua idade adulta).
As imagens dos jovens retratadas pelos seus comportamentos e atitudes podem ser
percebidas da mesma forma ou diferenciadas, se considerarmos o olhar da família, da escola e
da sociedade em geral- aqui em especial, a mídia. Estamos nos identificando com o estudo das
imagens para entender o próprio mundo dos jovens. É como se fosse uma fotografia em preto
em branco. Da mesma forma que esta tem um ângulo específico, uma tomada de posição, uma
textura, uma linguagem, um enquadramento, assim também a imagem dos jovens reproduz o
que o fotógrafo olhou e viu. A imagem deve ser interativa, portanto, para entender a imagem
dos jovens temos que nos perguntar, onde, como e porque aquele fato/dado está ocorrendo. Se a
imagem dos jovens é de pessoas alegres, extrovertidas, contestadoras, consumidoras, que, hoje
têm preocupação com o corpo, com a alimentação, esta imagem será compreendida de forma
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diferenciada pelos seus observadores. A família com um olhar mais educativo, assistencialista e,
hoje – de acordo com a pesquisa que realizamos muito mais preocupada com os rumos e
propósitos desses jovens; a escola- no nosso entender- mais voltada para as questões
pedagógicas, ainda não fez com a juventude uma parceria desejável em termos da formação de
valores para construção de sua subjetividade; há uma preocupação maior, da Escola com os
aspectos conteudista e curriculares; a sociedade, na imagem da mídia valoriza os exageros da
juventude, as drogas, questões ligadas ao sexo, à violência, a sua complexidade e sua pouca
vontade para agir e colaborar. As imagens vão refletir, claro, alguma coisa desta juventude, mas
acima de tudo vão refletir o uso que delas fazem pelo significado que elas possuem. Os pais, a
Escola, as sociedades em geral vão ler essas imagens de maneira diferenciada, pois, além das
imagens é produzido outro discurso sobre essa juventude. Então, a complexidade aludida no
início de nosso artigo amplia-se, ainda mais, no tocante às imagens dessas juventudes pela
multiplicidade de leituras que poderemos obter. Somos favoráveis a pensar na imagem como
uma construção da realidade e não como a própria realidade, uma vez que poderemos obter
diferentes formas de análise de seus observadores.

1.2 OS JOVENS NA ERA DA TECNOLOGIA: IMAGENS MODERNAS OU
PÓS-MODERNAS?
Neste tópico, vamos nos deter a uma análise sobre as questões que envolvem a
tecnologia, uma vez que nossa pesquisa gira neste entorno já apontado. Observamos que se a
tecnologia até o século XIX foi um fenômeno limitado quase que exclusivamente à indústria e
aos transportes, hoje, encontram-se formas mais ou menos avançadas de tecnologias nas mais
diversas esferas da vida social. Ora se o jovem vive e convive neste mundo social a tecnologia
se faz presente direta e indiretamente em sua vida. Na realidade, queremos ajudar o jovem na
sua formação disponibilizando os meios necessários para que ele entenda o mundo em que vive
com suas verdades/ certezas/ incertezas, e possibilitando-o a buscar a sua autonomia e
identidade, na esteira da dependência ou não dos recursos disponíveis na sociedade.
A intenção da pesquisa que estamos desenvolvendo está no fato de possibilitar ao jovem
o conhecimento dos valores subjacentes às mudanças ocorridas na sociedade pelos avanços
tecnológicos, discutindo, analisando com os mesmos a sua interação com as consequências
desse novo tempo, desta nova era.
Dois pontos assumem posição importante nessa nossa reflexão: a primeira diz respeito à
complexidade que vivemos hoje, ou como diz Morin ao pensamento complexo que faz parte da
nossa vida, oriundo da multiplicidade de pontos de vista; o segundo à interatividade como um
fenômeno que tomou conta não só dos meios e recursos informáticos, mas também de uma nova
modalidade comunicacional, onde procura-se interagir com todos e com tudo.

Diz Marco Silva (2001, p. 10), “... a interatividade emerge de uma nova
configuração tecnológica (no sentido das tecnologias informáticas conversacionais) e de uma
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nova dimensão mercadológica (no sentido da busca de diálogo entre produtor-clienteprodutor)”.
Enquanto educadores procuramos observar a interatividade dos jovens não como
produto final estável, mas como um meio necessário de estabelecer um processo de melhores
comunicações humanas em toda a sua plenitude. As novas tecnologias interativas permitem a
maior participação, a intervenção, à multiplicidade de conexões. Ao mesmo tempo o jovem
pode ser ator e autor de sua criatividade, seu discurso, sua ação, sua representação. Interessante
observar que, hoje, o conhecimento e a própria subjetividade, de acordo com autores, como
Boaventura Sousa Santos são apresentados por redes e alguns pontos merecerão uma análise,
posterior com o jovem e para o jovem, para que ele reflita sobre a teia onde as redes são
formadas: as redes valorizam os aspectos qualitativos, mais do que os quantitativos; as redes
estão associadas às questões dos espaços e tempo onde se formam e se constituem; as redes não
tem uma determinação rígida de tamanho, espessura ou estrutura; as redes crescem por
integração, sendo a interatividade um ponto básico e essencial; nas redes o individual e o
coletivo se articulam e se fundem; as redes ampliam as possibilidades de busca do próprio
indivíduo. Neste quadro dos jovens, na era da tecnologia três imagens podem ser percebidas
através das seguintes questões:
1. que valores possuem o jovem, hoje, considerando este momento caracterizado
pelas novas tecnologias e como ele age e reage frente a essas mudanças?
2. como a Escola convive e explicita as novas tecnologias? Quais as suas imagens
sobre esse contexto?
3. quais os marcos significativos na formação da subjetividade desse jovem frente
às mudanças que ocorrem na sociedade?

Tecnologia
Trabalho

Valores

Construção
da
subjetividade
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Os jovens apresentam características peculiares de vulnerabilidade, que não devem ser
desconsideradas, e sim, levadas em conta quando se pensa em sociedade e grupos sociais.
O jovem na sociedade informatizada se encontra no elo entre a força de trabalho e de
educação. Uma situação análoga, dado que a juventude está como parte de uma educação
permeada por valores dúbios, escolas obsoletas “atendendo” a maioria dos jovens de 12 a 21
anos tanto nas redes públicas quanto nas privadas, e, estando ao mesmo tempo, inseridos na
“preparação” para enfrentar o mercado de trabalho através de cursos formais e informais
extraescolares. Ambas as condições exigem atualização para conquistar e intervir no mercado
de trabalho, mas apresentam um mundo que não existe, pois, o mundo do trabalho exclui o
adolescente.
A educação enquanto Instituição faz parte dos valores disponibilizados pela sociedade
para a construção da subjetividade; há que se repensar a educação à luz das mudanças
significativas que ocorrem no mundo da tecnologia.
Na realidade temos que discutir educação- seus conceitos, sua finalidade e os novos
paradigmas que estão colocados no mundo de hoje advindos das inúmeras transformações que
estamos presenciando no nosso cotidiano, e de uma concepção talvez mais estratégica numa
fase de transição entre a modernidade e a pós-modernidade temos que discutir também o que é a
tecnologia e que imagem a juventude dela faz, em termos do campo da informática: uma
necessidade, uma complementação, um lazer? Etc.
No sentido da tecnologia – em termos de objeto, produto final - parece que as imagens
que as pessoas têm, num primeiro momento é de descobertas dessas tecnologias, depois elas são
rapidamente assimiladas e passam, posteriormente, por um estágio de esquecimento” quando
são totalmente assimiladas e incorporados pelo próprio indivíduo, no meio em que ele vive. Eu
estou diante de três momentos significativos: um que diz respeito ao aparecimento da
tecnologia, tanto como processo, como produto e aqui eu incluo toda a questão histórica do seu
próprio desenvolvimento, isto é, o que se entende por técnica, por tecnologia e como ela se
desenvolve nos dias atuais; outro que diz respeito às transformações que ocorrem na sociedade
por força da tecnologia, tentando mostrar tanto a sua irreversibilidade, como as rápidas
mudanças decorrentes de seu aprimoramento, e, portanto suas implicações nas relações sociais
e, o terceiro diz respeito a relação homem e tecnologia relacionando até que ponto o homem é
um dependente da tecnologia ou a tecnologia é um serviço, para este homem. Imagens
aparentemente iguais, mas distintas no seu significado.
Uma sociedade teologizada é antes de tudo uma sociedade com toda a sua trama de
relações sociais; a tecnologia oferece recursos e avanços, mas impõe determinadas normas e
regras: nasce uma nova ética nessas relações. Estou ciente da complexidade da questão, mas
estou comprometida enquanto educadora em trabalhar naquela formação em termos da
aquisição e desenvolvimento de saberes e competências, atitudes e valores, razões e emoções,
necessárias ao indivíduo que já está a um passo do novo século. Quero ajudar a formação do
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cidadão para viver o seu tempo, compreender as causas da exclusão social e lutar para que ela
diminua ou acabe pelo menos pela via da educação e da Escola. De um lado eu tenho a
tecnologia - dentro e fora da educação- e de outro tenho uma proposta formal da educação que
deve estar comprometida com o indivíduo enquanto um ser histórico, concreto e real. Esta
educação se baseia num processo que vai desde a observação perante o fato, a compreensão, a
interpretação e a ação diante dos fatos em si. Para isso eu preciso lembrar que esta educação
deve ser inserida – em primeiro lugar - numa visão de mundo específica, com os valores e
práticas de uma civilização ou cultura determinada. Nesse contexto – por certo - tenho que
refletir / analisar as questões do mundo atual como a globalização, a pós- modernidade, o
progresso científico - tecnológico entre outras. Em segundo lugar eu devo buscar as questões
relacionadas – em termos de educação- da finalidade e dos princípios que regem esta educação,
isto é, o que se espera que a educação promova no indivíduo tanto em termos de
desenvolvimento pessoal, quanto em termos do desenvolvimento social quando ele poderá
questionar e posicionar-se quanto, por exemplo, a hegemonia das nações que detém a poder do
conhecimento científico-tecnológico e, por fim preciso estabelecer que projeto de educação eu
vou desenvolver para a consecução dos objetivos propostos no mundo que se denominou
chamas de modernidade
Afirma Demo (1993) que
... modernidade na prática coincide com a necessidade de mudança social,
que a dialética histórica apresenta na sucessão de fases, onde uma gera a
outra...” ser moderno” é ser capaz de dialogar com a realidade, inserindo-se
nela como sujeito criativo. Faz parte da realidade, hoje, dose crescente de
presença da tecnologia que precisa ser compreendida e comandada. Ignorar,
isto é, antimoderno, não porque seja antiecológico, mas porque é irreal.
(p.21)

Modernidade significa um desafio em que se aponta para o futuro com suas novas
propostas onde à educação se faz presente não como antes, mas sim como a mediação nesse
novo tempo. As utilizações das tecnologias com sua dimensão interativa mostram que a
educação tem que mudar para que o indivíduo não venha a sofrer com lacunas que deixaram de
ser preenchidas porque a educação só estava preocupada com um currículo rígido voltado para
saberes e conhecimentos aprovados por um programa oficial.
A educação ocupa nesta modernidade junto com a ciência e a tecnologia um lugar de
destaque, principalmente se identificarmos na educação uma dimensão básica na formação do
sujeito, na qualificação dos recursos humanos requeridos por um novo modelo de
desenvolvimento. Se a educação tem esse papel na modernidade seja em termos do
conhecimento, das competências sociais, da humanização da tecnologia temos que identificar
essa tessitura para o momento atual e para os próximos tempos, assim como o papel da escola,
onde a educação sistematicamente ocorre.
Há que se entender que esta modernidade, ou para outros autores, a pós-modernidade
leva-nos a uma nova concepção de razão e racionalidade de forma mais plural e
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multidimensional; a razão não é o elemento único que permeia nossas vidas, nossos
conhecimentos, temos que formar um homem livre e autônomo para viver a profundidade e
intensidade do seu momento. Lembro-me de Morin (1981) no seu livro Para sair do século XX
quando diz que precisamos superar a noção de homo faber para um homo sapiens que seja capaz
de produzir poesia e arte, sonho e delírio, paixão e amor. Tudo isto nos levará a uma melhor
compreensão da subjetividade.
A subjetividade seria o eixo tem por objetivo repensar a questão das atitudes, valores e
sentimentos que envolvem o processo da educação. A relação sujeito - objeto que propicia a
questão do conhecimento, não é uma questão que se dá no vazio e, sim num processo onde
aquelas categorias ocorrem. Se para Habermas o paradigma da relação comunicativa é
estabelecido nesta relação sujeito objeto, a forma como se dá esta comunicação direcionará
argumentação da mesma.

Nesta comunicação aparecem três áreas específicas: o mundo

objetivo das coisas, dos objetos; o mundo social das normas e regras e o mundo subjetivo das
vivências e emoções.
O grande desafio- nesta comunicação – é a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico e
suas repercussões numa sociedade, pois, ele vai depender da capacitação científica desta
sociedade e para que haja esta formação científica há que existir necessariamente uma educação
científica. Não podemos pensar em tecnologia como resultado e produto, somente, mas como
concepção e criação e para isto não só precisamos do homem para concebê-la, mas e
principalmente da educação para formá-lo. Na tríade ciência, tecnologia e sociedade, por certo a
educação tem um lugar de destaque pelo que ela produz, desenvolve, mas principalmente pelo
que ela pode construir, em especial, para melhor formação de nossa juventude.

CONCLUINDO
Nossa pesquisa tem vários desdobramentos como alguns apresentados no II Seminário
Interno do Laboratório Educação e Imagem. A questão da imagem esteve presente- de forma as
mais variadas e ricas possíveis- nas dissertações já defendidas sobre os Jovens e o Circo; Os
jovens e sua inter@ção nos chats; A alteridade e as representações sociais dos Jovens; As
imagens dos Jovens de hoje e de ontem do Instituto de Educação; Os jovens de rua; Os Jovens
no ensino médio: Os jovens e relação educação e Trabalho; Os jovens da Estação Saracuruna,
de Caxias, Os jovens que freqüentaram os cursos da Marinha Brasileira, entre outros. O Pôster
apresentado, no Seminário em tela falou sobre Alfabetização Digital, sendo que as imagens
procuravam retratar como os jovens se sentem, hoje, frente a este novo modelo de alfabetização.
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