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APRESENTAÇÃO 
 
 

 

Prezados associados, pesquisadores, professores, estudantes, leitores da nossa 

RTE. 
 

Esse volume apresenta uma síntese de trabalhos e artigos, resultado do esforço de 

uma equipe para apresentarmos uma publicação que possibilite a reflexão sobre do avanço 
das tecnologias no mundo atual. Disponibilizamos nessa edição, 7 artigos inéditos de 

pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisas.   

 

A Revista Tecnologia Educacional/RTE apresenta nesta edição temas interessantes, 
alguns contribuindo para que a inserção de novas tecnologias, seja utilizada no processo de 

aprendizagem, aprimorando as aulas presenciais e principalmente a distância. Presencia-se 

uma crescente utilização das tecnologias no momento atual, demandando uma formação 
adequada para utilizar as ferramentas disponíveis.   

 

Estamos atravessando um momento excepcional, devido à pandemia, que ocasionou 

mudanças significativas na forma de ensinar e aprender em razão dos avanços da tecnologia. 
Apropriar-se das tecnologias para fins pedagógicos requer um amplo conhecimento de suas 

especificidades tecnológicas e comunicacionais, assim como das metodologias pedagógicas 

e dos processos de aprendizagem que promovam um ensino crítico, criativo, interativo e que 
proporcione a produção do conhecimento. 

 

 Nessa edição da Revista de Tecnologia Educacional/RTE apresentamos reflexões 

que abordam temáticas aplicadas à tecnologia educacional presencial e à distância, como 
também algumas pesquisas sobre a EaD na atualidade. As temáticas dos artigos abordam de 

um modo geral os ambientes virtuais de aprendizagem, tais como: a ressignificação  das 

práticas de ensino para o diálogo crítico e autonomia no ambiente digital, influência de memes 
no contexto escolar.  
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Entre os temas apresentados, sendo que um deles está focado no processo de 

Administração diante da realidade. Qual seria o olhar da gestão escolar para a melhoria desse 

tipo de aprendizagem? Quais as principais características na prática de uma gestão em 
tempos de atividades escolares não presenciais. Ou seja, a gestão escolar, hoje, 

definitivamente abandona o papel centrado no gerenciamento, para uma liderança adaptada 

aos novos tempos. 

 
Como sempre, convidamos a todos os nossos leitores a se filiarem à Associação 

Brasileira de Tecnologia Educacional. Como nosso associado você terá descontos especiais 

em nossos eventos e com nossos parceiros e um constante canal aberto para pesquisas e 
relacionamento com pesquisadores nacionais e internacionais. Desejamos a todos uma 

excelente leitura!  

 

 

Lúcia Martins Barbosa 
Editora da RTE 
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CIRCULAÇÃO DE MENSAGENS SOBRE COVID-19 NO 
NORDESTE BRASILEIRO: INFODEMIA E DESINFORMAÇÃO 

 
Leonardo Pereira Tavares 1 

 
Resumo: 
 
Relata-se resultados parciais de pesquisa de iniciação científica, que procura 
identificar formas de acesso e de partilha de notícias falsas sobre COVID-19 no 
nordeste brasileiro. A revisão de literatura revelou graves consequências da 
disseminação dessas notícias. A metodologia do trabalho envolveu três etapas: a) o 
levantamento dessas notícias junto à agência de fact-checking Lupa, que resultou em 
coleta e quantificação de todas as fake news relacionadas à pandemia do coronavírus; 
b) verificação de quais delas circularam na região, entre fevereiro e setembro de 2020, 
o que foi feito recorrendo-se ao motor de buscas por informações na internet Bing 
Microsoft, tendo sido rastreadas as oito desinformações mais frequentes; e c) a 
aplicação de um questionário, via google formulário, para conhecer, entre as notícias 
selecionadas na etapa anterior, as mais acessadas na região e os hábitos pessoais 
de análise e compartilhamento. Os critérios de inclusão dos participantes foram: ser 
maior de idade e residir no nordeste brasileiro. Respeitou-se o coeficiente mínimo de 
três respondentes de cada Estado nordestino.  Participaram 88 respondentes, entre 
18 e 70 anos de idade, selecionados por conveniência, para os quais foi enviado 
digitalmente um questionário com 10 questões. Entre os dados levantados, destaca-
se que 85,2% dos respondentes entre 18 e 50 anos compartilham informações pelo 
aplicativo Whatsapp, 6,8% deles afirmaram ter compartilhado notícias falsas 
relacionadas no questionário. Em face dos resultados, enaltece-se a importância de a 
população saber selecionar notícias de fontes confiáveis e originadas de fatos, o que 
só pode ser alcançado com a implementação de ações que envolvam educação e 
comunicação, às quais o educomunicador se dedica.   
 
Palavras-chave: Educomunicação. Desinformação. Coronavírus. Pós-verdade. Fake 
News. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Bacharelando em Comunicação Social pela UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. Integrante do 
EPISCOM – Grupo de Pesquisa em Epistemologia da Educomunicação, UFCG, Campina Grande, PB, e-mail: 
leonardoptavares@outlook.com.  
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1. Introdução 
 

A desinformação tem causado danos graves para o desenvolvimento político e 
social do indivíduo, mentiras são propagadas a todo momento na internet e munir de 
informações verídicas tem se tornado um desafio para muitas pessoas. Geralmente 
conteúdos fabricados com intuito de difamar pessoas e desordenar momentos 
políticos, como foi o caso das eleições dos Estados Unidos, em 2016, onde se 
propagaram inúmeras inverdades causando sérios danos a democracia (DELMAZO e 
VALENTE, 2018). 

Comumente associado ao termo fake news, palavra em tradução livre para 
informações falsas, tem se destacado durante os últimos anos. As fake news muita 
das vezes tem o intuito de prejudicar pessoas principalmente públicas ou grupos 
políticos, visto que essas notícias tomam grandes destaques e são utilizadas como 
meio estratégico para desordenar momentos políticos, afetando assim, diretamente o 
processo democrático do país (ARRAES, 2018). 

 Também considerada a palavra do ano em 2016, quando o ex-presidente 
Donald Trump chamou a CNN de “fake news” (MATIAS, 2020). As informações falsas 
têm tomado grande destaque, principalmente por agência de verificação de fatos. 

Alguns pesquisadores acreditam que o termo “fake news” seja incerto, em 
algumas ocasiões (VITORINO e RENAULT, 2020; WARDLE, 2017; BATISTA, 2019), 
pois ele não descreve a complexidade desses informativos, não sendo apenas 
notícias propagadas de forma errônea, mas existe um ecossistema de diferentes tipos 
de desinformação, como o compartilhamento de uma notícia, sem especificar se ela 
é falsa; a criação de informativos não verdadeiros e o compartilhamento consciente 
de informações sabiamente falsas (WARDLE, 2017).  

Assim, nota-se que termos como infodemia, fake news diferem um do outro. 
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (2020, p.2, apud ZAROCOSTAS, 
2020): 

 
A palavra infodemia se refere a um grande aumento no volume de 
informações associadas a um assunto específico, que podem se 
multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento 
específico, como a pandemia atual. Nessa situação, surgem rumores 
e desinformação, além da manipulação de informações com intenção 
duvidosa. Na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas 
redes sociais e se alastra mais rapidamente, como um vírus. 
 

Neste contexto, que traz uma extensa tipologia do termo fake news, percebe-
se que essas informações são altamente danosas à sociedade em suas diferentes 
perspectivas. Boyd (2017), alerta que a sociedade está em uma guerra de informação 
e deve se preocupar com toda informação recebida, até mesmo de portais 
jornalísticos, pois geralmente as empresas são instruídas a divulgar o informativo em 
uma sequência padronizada, que em algum momento pode falhar ou haver um conflito 
que pode gerar desinformação. 
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Durante o período de pandemia do coronavírus, marcado pelo final do ano de 
2019, a informação se tornou um bem precioso para enfrentar aquele momento. Nesta 
perspectiva, entende-se o quanto é importante o desenvolvimento crítico, 
principalmente por despertar na sociedade a possiblidade de procurar fontes 
confiáveis e baseadas em fatos. 

Neste contexto, este trabalho de Iniciação Científica e Tecnológica - PIBIC com 
auxílio do CNPq, busca analisar a disseminação das fake news sobre o coronavírus 
no nordeste brasileiro. Na primeira etapa, com a ajuda de uma plataforma de fact-
checking ou checagem dos fatos em português, quantificou-se as informações falsas 
checadas nos oitos primeiros meses de pandemia no Brasil. A segunda etapa, 
recorrendo-se ao motor de buscas por informações na internet Bing Microsoft, foram 
rastreadas as oito desinformações que obtiveram mais resultados de buscas. A 
terceira e última etapa, propôs aplicar um questionário via Google Formulário, para 
conhecer, entre as notícias selecionadas na etapa anterior, as mais acessadas na 
região e os hábitos pessoais de análise e compartilhamento. 

 
2. A pedagogia do vírus 

 
Com a rápida disseminação do coronavírus no mundo e com estratégias 

regidas por órgãos da saúde que mostram a eficácia da quarentena em números de 
infectados e mortos, percebe-se que a internet é um relevante meio que facilita a vida 
de muitos cidadãos. Principalmente durante a pandemia, a internet e os dispositivos 
tecnológicos fomentam um grande ecossistema comunicativo, que proporciona 
trabalhar, estudar, efetuar pagamentos, informar-se e até mesmo realizar compras 
diversificadas, isso sem ser necessário, muitas das vezes, sair de casa.    

Mesmo diante deste grande ecossistema comunicativo de facilidades, a internet 
pode trazer consigo uma variedade de desinformação, principalmente quando se trata 
de um vírus sem qualquer comprovação cientifica que o iniba. As fake news embora 
tenham facilidade de circular em meios online, podem trazer danos sérios ao mundo 
fora do virtual. Nemer (2020, p.113) relata que: 
 

Em junho de 2018, rumores circularam em grupos de WhatsApp na 
Índia alertando sobre sequestradores perambulando pela cidade de 
Rainpada e se infiltrando em vilas para sequestrar crianças. Uma 
versão sombria do boato dizia que eles tinham o objetivo de retirar os 
órgãos das crianças para serem vendidos. Uma semana depois, cinco 
homens que tinham ido à cidade para visitar o mercado de domingo 
foram espancados até a morte com socos, chutes, varas e até móveis 
por uma multidão enfurecida e desinformada que acreditava que os 
homens faziam parte do tal grupo de sequestradores. O ocorrido em 
Rainpada na Índia pode parecer um caso extremo de como a 
desinformação leva à consequência mais cruel, que é a morte.     
 

Nesse contexto, percebe-se que as redes sociais são organizadas de forma a 
ajudar no consumo e compartilhamento de informações, sejam elas verdadeiras ou 
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falsas. Entretanto, o algoritmo que as rege, por sua vez, intenciona filtrar as ideologias 
e crenças do usuário criando uma espécie de bolha, que consequentemente o 
instigará a compartilhar informações independente de sua origem por ir ao encontro 
dos seus anseios pessoais (PARISER, 2012).  

Esta tipologia vai ao encontro do termo pós-verdade, nomeada como a palavra 
do ano pelo dicionário de Oxford em 2016 (GENESINI, 2018). Segundo o D’Ancona 
(2018), a pós-verdade surge como uma forma de reação da população, onde “pós” 
significa que a verdade ficou para trás, ou seja, é um fenômeno de intelecto pessoal, 
que confirma que embora existam outras informações, o indivíduo escolhe acreditar 
naquelas com as quais ele mais se sinta representado e que melhor se adaptam às 
suas individualidades. 
 
3. Fact-checking 

 
Com a evolução das fake news, nota-se que os meios de comunicação têm se 

preocupado com os efeitos negativos desse fenômeno, pois ajudam a difamar a 
seriedade dos portais jornalísticos gerando desconfiança sobre a informação 
(SPINELLI; SANTOS, 2017). Os sites que apresentam grande acesso às notícias 
falsas, se mantêm muitas vezes em alta por conter um grande fluxo de cliques. 
Segundo uma pesquisa feita em 2017, cerca de 60 sites que publicaram falsas 
informações foram monetizados pelo Google AdSense, ou seja, a estratégia permite 
tirar vantagem de desinformações (BATHKE, 2017).

Com o grande fluxo de informações, o Google desenvolveu meios para mitigar 
o progresso de informações falsas, entre eles a criação da página “Mitos e fatos”, com 
intuito de promover o acesso às informações confiáveis, dando destaque a sites que 
contribuem para o combate à desinformação (RIBEIRO,2021). 

Para fortalecer a internet com informações verdadeiras surgiram também as 
plataformas de fact-checking2,  que visam desmistificar as informações que mais 
circulam na internet ou até mesmo fora dela. No Brasil, segundo o site da Duke 
Reports3, até este momento existiam nove plataformas verificadas no país que 
contribuem para o combate à desinformação. 

Para conseguir entender o processo de verificação das plataformas de fact-
checking, Holan (2018) explica que é preciso um acompanhamento diário das 
informações principalmente diante de eleições e comunicados que recebem alta 
demanda de checagem. 

Segundo Tavares e Almeida (2021, p.6): 
 

a plataforma busca diversas fontes para verificar a veracidade das 
declarações selecionadas, incluindo sites, pessoas ou fazendo 
contato com as organizações que divulgaram ou fizeram a declaração 

                                                             
2 Na versão livre em português obtém-se “checagem dos fatos” 
3 Disponível em: https://reporterslab.org/fact-checking/ 

https://reporterslab.org/fact-checking/
https://reporterslab.org/fact-checking/
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em questão. Feito isso, o resultado é disponibilizado no site da 
plataforma, contendo informações e links sobre os fatos apurados, 
com objetivo de que os leitores possam julgar por si mesmos se 
concordam ou não com aquela informação. 

  
Sendo assim, ela é uma ferramenta importante para o desenvolvimento crítico 

diante dos meios de comunicação. 
 

4. Educação para comunicação
 

Em um momento excepcional, como é o caso da pandemia do coronavírus, foi 
possível notar que a educação precisou passar por grandes mudanças. Embora a 
contemporaneidade seja uma era de grandes avanços tecnológicos, a educação “não 
presencial” ainda continua sendo um grande desafio e muitas das vezes repleto de 
tabus e preconceitos (ALMEIDA FILHO, 2015).  

Diante do constante cenário de transformação no meio educacional, percebe-
se que a comunicação tem um papel fundamental no processo de aprendizagem. Com 
a internet, o aluno, em seu processo de ensino, pode assimilar muitas informações e 
se deparar com uma infinidade de resultados, condição importante em seu processo 
de cognição.  

O que é preocupante, são as diversas fontes que uma simples pesquisa na 
internet pode proporcionar. Embora existam muitos sites que compartilhem 
informações verídicas, também existem portais que disseminam desinformação: 

 
A livre circulação de informações e opiniões não deveria ser um 
problema no ponto de vista da comunicação, mas nas proporções que 
as coisas andam isso se intensificou até chegarmos num ponto em 
que os próprios profissionais da área entraram em descrédito. O 
grande problema não é o livre acesso às redes, mas se isso é positivo 
ou não para a sociedade como um todo (FONTES NETO, 2019, p. 
115). 

 
Neste contexto, a educação para os meios de comunicação é fundamental para 

despertar no educando maior criticidade perante toda e qualquer informação 
consumida nos meios digitais. Soares (2000) vai relatar que o fenômeno, alocado na 
interface das áreas de estudos da Educação e da Comunicação, vai surgir a partir 
dessas inter-relações e ganhará o termo “Educomunicação”. 

Assim, percebemos que palavras, como as de Paulo Freire (2014), reforçam a 
crença de que a educação deve ser libertadora. Enaltece-se também a importância 
de projetos e estratégias educomunicativas para mitigar o impacto da desinformação 
na sociedade.
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5. Metodologia 
 

O processo metodológico deste trabalho partiu da intenção de analisar as 
fakes news checadas por portais de fact-checking. Inicialmente, analisou-se quatro 
das principais plataformas de fact-checking em âmbito nacional (Lupa4, Aos Fatos5, 
Comprova6 e A Pública7) que mantinham fluxo contínuo de checagens, principalmente 
no cenário de pandemia.  

Tendo em vista a grande quantidade de notícias a serem analisadas no curto 
período de tempo destinado à elaboração da  pesquisa  de iniciação científica e da 
sua redundância em várias plataformas, optou-se por analisar apenas as notícias da 
agência Lupa, por se tratar da mais antiga plataforma de checagem do Brasil, além 
de estar integrada ao projeto Chequea8, que une diversos países da América Latina 
para combater a infodemia, termo adotado pela Organização Mundial da Saúde - OMS 
durante o período pandêmico (CANTUÁRIO, 2020). 
 Para investigar a incidência e o impacto das fake news, no prazo existente, 
delimitou-se o período de pesquisa do primeiro dia de fevereiro de 2020, mês em que 
o primeiro caso de coronavírus no Brasil foi oficialmente confirmado, até 30 de 
setembro de 2020. 
 Em seguida, as coletas foram iniciadas e para facilitar a organização dos dados, 
quantificou-se as notícias falsas analisadas pela agência de fact-checking Lupa 
durante os meses estabelecidos, organizando-as em tabelas.  

Após a coleta e quantificação de todas as fake news relacionadas à pandemia 
do coronavírus, decidiu-se avaliar a repercussão dessas notícias na sociedade, mais 
uma vez considerando a quantificação de resultados de sua reprodução na internet 
pelos brasileiros nos meses analisados (fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 
agosto e setembro), como estabelecido.  

Este trabalho foi com base na quantidade de resultados obtidos em plataformas 
de busca na internet. À princípio, utilizou-se a ferramenta de busca do Google, 
entretanto, ela não permitiu filtrar a busca para períodos preestabelecidos. Desta 
forma, para se obter os resultados pretendidos, optou-se por utilizar a plataforma de 
busca Bing Microsoft9, englobando os dias de início ao fim de cada mês. 

De cada título de notícia falsa, selecionada na primeira etapa, foram escolhidas 
duas palavras-chave, que serviram como termo de pesquisa para averiguar quantas 
vezes foram reproduzidas ou compartilhadas em diversos locais na internet. As 
palavras-chave foram inseridas no motor de pesquisa Bing Microsoft combinadas aos 
termos “Covid” e “Coronavírus”. Vale ressaltar que se utilizou aspas nas palavras-
chave para delimitar as buscas no Bing Microsoft, pois seu uso permite “procurar pelo 

                                                             
4 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/ 
5 Disponível em: https://www.aosfatos.org/ 
6 Disponível em: https://projetocomprova.com.br/ 
7 Disponível em: https://apublica.org/ 
8 Disponível em: https://chequeado.com/latamcoronavirusportugues/ 
9 Disponível em: https://www.bing.com/ 
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termo exato entre os símbolos, sem deixar nenhum de fora e sem trocar a ordem das 
palavras” (VALIN, 2009), exceto para os termos Coronavírus e Covid para os quais 
não foi necessário a utilização de aspas.  

Para associar o conteúdo acessado por moradores dos Estados nordestinos e 
identificar quais das fake News, analisadas pela Lupa, chegaram a eles, criou-se, um 
questionário10 de preenchimento voluntário, que visou atingir ao menos 27 
participantes maiores de 18 anos, sendo no mínimo 3 de cada Estado da região. Para 
isso, foi necessário o desenvolvimento do mesmo, relacionando as notícias que mais 
tiveram buscas nos respectivos meses analisados. Em seguida, em novembro de 
2020, o projeto foi submetido ao comitê de ética, pela plataforma Brasil11. 

O projeto de pesquisa recebeu parecer positivo do comitê de ética, em março 
de 2021, tendo o questionário sido disponibilizado pelo google formulário para 
preenchimento e compartilhamento a partir do mês subsequente. Obteve-se 88 
respostas, delimitadas em faixas etárias por décadas, entre 18 a 80 anos ou mais. 

 
6. Resultados e discussões 
 

A Figura 1 ilustra a quantidade de fake news checadas pela plataforma Lupa 
que possuem relação com a pandemia, durante os oito meses analisados. No mês de 
fevereiro de 2020, obteve-se somente seis notícias que tinham relação com a 
pandemia do coronavírus, o que no mês de fevereiro era previsível, visto que as 
pessoas ainda estavam começando a pesquisar e se informar sobre a COVID-19. O 
impacto dessas notícias falsas aconteceu depois do primeiro caso de infecção do vírus 
no Brasil, que ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2020, em São Paulo. 
 

Figura 1:  Fake news detectadas de fevereiro a setembro de 2020 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Por outro lado, o mês de abril registrou a maior quantidade de checagem de 
fake news nos meses analisados. No mês, já havia 85. 380 infectados pela COVID-

                                                             
10 Disponível no Apêndice I. 
11 Disponível em: http://plataformabrasil.saude.gov.br. 
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19 no Brasil (VENAGLIA, 2020) e cerca de 11% das notícias checadas envolviam o 
uso da hidroxicloroquina como cura para o coronavírus, como mostra a Figura 2. 
 

Figura 2: Fake news disseminadas no mês de abril envolvendo hidroxicloroquina 

 

Fonte: Adaptado de Agência Lupa12. 

No mês de maio, percebeu-se uma queda nas notícias verificadas que 
permaneceu até julho. Vale salientar que até o final do mês de maio, o Brasil já era o 
quarto país mais afetado pelo vírus, atrás apenas do Reino Unido, Estados Unidos e 
Itália (TRUFFI, 2020). 

Por outro lado, no mês de agosto essas notícias voltaram a crescer. Cerca de 
33 informações falsas foram checadas pela Lupa. Dessa forma, foi possível perceber 
que essas informações começaram a tomar outros rumos, pois das 33 informações 
checadas, aproximadamente 27% minimizam os riscos do coronavírus (Figura 3). 

 
Figura 3: Desinformação em novos rumos 

 
Fonte: Adaptado de Agência Lupa. 

A próxima etapa possibilitou quantificar nos meses analisados quais fake news 
retornaram mais resultados na busca através da plataforma Bing Microsoft, (as 
palavras-chave foram destacadas em negrito) conforme apresentado na Tabela 1. No 
mês de fevereiro, a fake news que teve maior quantidade de resultados foi sobre a 
                                                             
12 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa 
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circulação de um vídeo afirmando que um dos motivos da disseminação da COVID-
19 era a comercialização de morcegos em um mercado da China13. 

Tabela 1: Resultados da busca 

FAKE NEWS QUANTIDADE DE RESULTADOS 
DA BUSCA 

FEVEREIRO 
“Vídeo mostra mercado que vende morcegos na China” 92 

MARÇO
“Preta Gil canta em bloco de carnaval após contrair 

COVID-19” 2170 

ABRIL
“Padre Fábio de Melo escreve texto contra julgar quem 

descumpre quarentena na pandemia” 2300 

MAIO 
“The Washington Post informou que paciente zero da 

COVID-19 era funcionário de laboratório em Wuhan” 
 

5390 

JUNHO 
“Trump faz um tuíte criticando ‘Javier’ Bolsonaro pelo 

enfrentamento à pandemia de COVID-19” 5070 

JULHO 
“Tuíte do deputado Kim Kataguiri sobre visita ao presidente 

chinês após pandemia” 989 

AGOSTO 
“Camila Pitanga descobriu erro nos laudos médicos, e está 

com COVID-19” 8480 

SETEMBRO
“Argentina não é o segundo país do mundo em número de 

mortos proporcionais por COVID-19” 4550 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Por sua vez, no mês de março a fake news que obteve maior resultado de 
busca envolvia a cantora Preta Gil, a informação falsa afirmava que a cantora estava 
com coronavírus e cantava em um bloco carnavalesco com mais de 300 mil pessoas. 
Tal informação teve cerca de 1.900 compartilhamentos em apenas 7 horas no 
Facebook14. 
 Já no mês de abril, em que mais informações foram checadas pela agência 
Lupa, a informação mais buscada foi sobre o Padre Fábio de Melo, pois viralizara um 
texto, suspostamente escrito pelo Padre, afirmando que não deveríamos julgar quem 
descumpre a quarentena na pandemia. Esta informação falsa foi desmentida pela 
produtora responsável pelos shows do Padre.  

Apresentou-se os dados do menor até o maior pico de checagens pela agência 
Lupa, mas todos os meses podem ser conferidos na Tabela 1.  

Os meses analisados de fevereiro a outubro de 2020, possibilitaram a criação 
do questionário, que ficou disponível, de forma livre, para qualquer pessoa acima de 
                                                             
13 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/02/05/verificamos -novo-video-mercado-morcegos-indonesia-
china/ 
14 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/03/17/verificamos -preta-gil-covid 
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18 anos, residente no Nordeste. O questionário continha a notícia que mais teve 
buscas no Bing em seu respectivo mês, por meio do qual procurou-se entender se 
essas notícias, checadas pela agência, circularam pelo nordeste brasileiro e se foram 
compartilhadas. 
 O questionário obteve 88 respostas, alcançando a desejada representação 
mínima de 3 respostas por cada Estado nordestino.  Como o questionário foi 
compartilhado de pessoa a pessoa, a totalização de dados da região foi muito 
representativa, como demonstra a totalização na Tabela 2.
 

Tabela 2: Quantidade de respostas por Estados 

ESTADOS NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

ALAGOAS 11 
BAHIA 10 

CEARÁ 5 
MARANHÃO 3 

PARAÍBA 15 
PERNAMBUCO 4 

PIAUÍ 19 
RIO GRANDE DO NORTE 15 

SERGIPE 6 
TOTAL DE RESPONDENTES DO NORDESTE 88 

Fonte: Elaboração própria 
 

Recebeu-se respostas de pessoas nas faixas etárias de 18 a 80 anos, com o 
intuito de saber a preferência desses convidados ao receber ou compartilhar 
informações foi um dos propósitos da pesquisa. A Figura 4 destaca as fontes de 
informações que os respondentes mais utilizam para se informar. Aqueles entre 18 a 
50 anos relatam preferir se informar através do Whatsapp; os de 61 a 70 anos 
recorrem a sites de notícias. Cerca de 52,3% dos participantes, utilizam o Whatsapp 
como meio de comunicação para se manter informado.  
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Figura 4: Faixa etária e meios de informações

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 Um dado bastante expressivo é que 85,2% deles responderam que geralmente 
compartilham informações pelo Whatsapp, corroborando com a visão de Resende et 
al. (2019) que demostram sua preocupação com o Whatsapp no Brasil, expondo que 
o aplicativo é um terreno fértil para disseminação de desinformação na internet, 
principalmente depois das eleições brasileiras de 2018, onde milhares de grupos 
foram formados para compartilhar fotos, vídeos e mensagens fora do contexto. 
 Segundo os dados coletados, ao serem questionados sobre as notícias 
relacionadas no questionário, cerca de 46,6% dos respondentes afirmaram não as ter 
lido integralmente quando as receberam e 14,8% demostraram incerteza de as 
haverem lido. Apenas 38,6% das pessoas afirmaram ter lido completamente alguma 
das notícias. 
 Dentre as 88 pessoas que responderam ao questionário, seis (6,8%) afirmaram 
ter compartilhado a informação falsa, a faixa etária dessas pessoas situou-se entre 30 
a 50 anos. Para entender melhor o perfil desses respondentes, analisou-se as 
informações dos mesmos. Todos esses informaram ter recebido ao menos uma 
notícia dos meses analisados pelo Bing Microsoft; dentre eles, quatros (66,7%) 
destacaram ter lido toda a notícia ao recebê-la, apenas um (16,7%) relatou ter 
consultado outro meio de informação. Cinco (83,3%) disseram ter lido as informações 
em sites de notícias. Três alegaram ter compartilhado informações considerando 
pessoas que iriam se interessar (amigos, colegas e parentes) e os outros três 
compartilharam pela novidade ou urgência da informação. 
 
7. Considerações finais 

 
Nota-se que nos últimos anos a informação foi e continua sendo uma 

ferramenta importante para os meios de comunicação, principalmente na era digital e 
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de informação. Diante de uma pandemia, percebe-se que a disseminação de notícias 
de cunho duvidoso pode trazer danos tão graves quanto o próprio vírus. 

Sendo assim, ferramentas jornalísticas são desenvolvidas como estratégias de 
mitigar o impacto da desinformação que acomete o globo. Plataformas voltadas para 
a checagem de fatos crescem bastante e suas demandas à procura da verdade 
crescem juntos. Os resultados desta pesquisa mostram a luta contra a desinformação 
desse meio durante as checagens de cada mês analisado.  

O levantamento de dados na plataforma da Agência Lupa, permitiu identificar e 
perceber o processo de crescimento e modificação na veiculação das fake news. No 
início da pandemia no Brasil (fevereiro de 2020) era nítida a ignorância das pessoas 
diante do vírus. Ao ter dados que mostram o crescimento dos infectados e rápida 
disseminação durante os meses, nota-se um grande aumento de buscas e checagens. 

O mês de abril de 2020 foi o de maior pico de checagem na plataforma de fact-
checking selecionada. As pessoas procuravam entender quais métodos poderiam 
servir como cura alternativa para o vírus, ou como prevenir o mesmo. Também foi 
possível perceber que as notícias falsas que mais se destacaram, partiam de pessoas 
públicas, que detêm maior influência sobre a população, foi possível constatar que 
muitas das mensagens envolviam políticos, artistas e subcelebridades.

Outra importante ressalva é que estratégias e meios estão sendo 
desenvolvidas como forma de mitigar essas desinformações nas ferramentas de 
buscas como Google, Bing Microsoft, Yahoo, Facebook, entre outros. Por exemplo, a 
fake news de maior destaque entre os convidados foi a que divulga um “vídeo que 
mostra mercado que vende morcegos na China”. Entretanto, mesmo com toda a 
repercussão que alcançou, as buscas registram menos resultados em sites e portais 
de informação, isto devido às ações recentes que detectam desinformação/fake news 
e retiram o site ou plataforma do ar. 

Em conjunto com estas medidas, destaca-se a importância do trabalho do 
educomunicador e de programas de educação para comunicação, destinados ao 
desenvolvimento na sociedade do senso crítico perante as mensagens dos meios de 
comunicação de massa, levando-a a entender estratégias jornalísticas e publicitárias 
utilizadas pelos portais de fact-checking, proporcionando aos cidadãos subsídio para 
questionar toda e qualquer informação que gere dúvidas e que fuja dos fatos. 

Sendo assim, esta pesquisa mostra que as desinformações, em seus diferentes 
níveis, podem prejudicar, não só os meios de informação, mas todo o processo 
educacional de uma sociedade, principalmente diante de uma pandemia. O período 
analisado demonstrou não só o grande impacto, mas as sequelas nefastas do COVID-
19, intensificando a importância do trabalho conjunto entre programas de educação 
para comunicação e plataformas de checagens dos fatos junto com à sociedade. 
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COVID – 19 
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Resumo: 
 
Este artigo analisa a Oficina intitulada "O Uso Pedagógico do Instagram”, realizada 
pelo Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), em parceria com o Grupo de Estudo, 
Pesquisa, Comunicação, Educação e Sociedade (GECES), da Universidade 
Tiradentes. A referida oficina teve como objetivo proporcionar aos professores da 
Educação Básica do município de São Cristóvão possibilidades de letramento 
midiático, com uso pedagógico da rede social Instagram. Esta pesquisa é qualitativa, 
com o procedimento de estudo de caso de carater descritivo exploratório. A oficina foi 
oferecida para um total de 32 professores, divididos em duas turmas, na modalidade 
online, utilizando a plataforma de colaboração Google Meet, na qual os professores 
puderam compreender como o Instagram, enquanto dispositivo pedagógico, pode
criar condições para o desenvolvimento de competências de letramento digital de
crianças e adolescentes para além dos conteúdos. Os resultados demonstraram que 
os professores com os conhecimentos adquiridos na oficina podem, a partir da 
reflexão da/na sua prática pedagógica, pensar combinações das habilidades em TDIC 
com inovações em pedagogia, currículo e organização escolar com os inúmeros 
recursos do aplicativo, o Instagram, o qual permite um fluxo intenso de interações e 
possibilidades de ensinar e aprender. No contexto da pandemia da COVID-19, pensar 
nas diversas formas de interação com os alunos é de fundamental importância para 
tornar os conteúdos mais dinâmicos, e o Instagram possibilita essa interatividade e 
produção de conteúdo para as aulas que têm acontecido de forma remota. 
Palavras-chave: Formação de professor. Instagram. TDIC. Rede social.  
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1. Introdução 
 

A pandemia da COVID-19 instaurou uma crise mundial sem precedentes. O 
coronavírus apareceu nos impondo uma nova realidade, trazendo à tona problemas 
na infraestrutura de água e esgoto de países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil 
e da Índia, sendo esse um fator que contribui para a rápida disseminação do vírus nas 
respectivas sociedades. 

O Governo brasileiro não tem agido adequadamente no combate à proliferação 
do coronavírus, e, consequentemente, está sob investigação na CPI da COVID. As 
evidências apresentadas nos depoimentos sinalizam uma grave crise política contra 
o atual presidente do Brasil. O descaso deste, ao não usar máscara e se aglomerar 
em aparições públicas, faz com que o aumento de pessoas internadas nos hospitais 
públicos e privados ocupem os leitos de UTI em sua capacidade máxima, uma vez 
que tal exemplo reforça o desuso das restrições determinadas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) sobre o uso de máscaras e distanciamento social. Como 
resultado, o número de mortes já ultrapassou a casa das 500 mil pessoas, colocando 
o Brasil em 2º lugar, como o país com mais mortes pela COVID-19.  

Segundo Judith Butler et al. (2020), o vírus não discrimina na medida que 
qualquer pessoa pode contrair a doença, demonstrando a fragilidade humana. No 
entanto, Butler et al. (2020) também afirma que, em meio à pandemia, 
empreendedores tentam capitalizar o sofrimento, assim como é visível o racismo, a 
violência contra as mulheres, e a exploração capitalista. Pensava-se que tanto 
sofrimento poderia mudar alguns posicionamentos das pessoas, assim como uma 
mudança no sistema econômico. 

Se tal hipótese sobre a rigidez comportamental da sociedade se confirma, como 
fica a escola? Quais os impactos da pandemia na educação? E os professores e 
professoras, como estão vivenciando esta nova realidade? Quais os impactos e 
desafios da quarentena para escolas, estudantes e professores? Estas questões nos 
instigam, pois sabemos que as práticas pedagógicas tiveram que ser ressignificadas 
de uma forma abrupta, mobilizando os educadores em busca de conhecimento que 
os orientassem para uma readequação da sua prática pedagógica, que passaria a ser 
efetivada, a partir da Internet, de forma remota. 

Passou-se, dessa forma, a viver um “novo" momento educacional. Professores, 
pesquisadores, diretores escolares, enfim, toda a comunidade acadêmica teve que 
buscar uma solução para um problema que havia surgido tão inesperadamente. As 
aulas passaram a acontecer de forma remota, pelo menos para a maioria dos alunos 
que tem acesso à internet, seja pela Google for Education ou por aplicativos, redes 
sociais e outros mecanismos encontrados pelas escolas para manter o contato com 
seus alunos e familiares com o objetivo de manter uma certa rotina pedagógica com 
os alunos. 

A pandemia impôs grandes desafios para professores e estudantes, em 
especial, na educação básica.  Como manter os vínculos com os alunos sem estar no 
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mesmo espaço físico?  Como utilizar as tecnologias digitais para aprender e ensinar? 
Como utilizar estas tecnologias em rede na educação em um país que nem todos têm 
acesso as tecnologias e o acesso à internet? A forma de ensinar e aprender sofreram 
mudanças, como também ocorreram mudanças no modo como nos comunicamos, 
trabalhamos, aproveitamos o nosso tempo de lazer. Essas ações passaram a ser 
realizadas com maior frequência no mundo digital. 

Apesar das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC, já 
fazerem parte, direta ou indiretamente, da rotina das escolas e da realidade de muitos 
professores e estudantes,  a sua utilização no  período  de pandemia  tem  provocado 
vários  desafios,  entre  eles:  a  inadequação da infraestrutura  das  casas  de  
professores  e estudantes quanto ao acesso à internet;  o alto custo dos dispositivos 
eletrônicos que inviabiliza a sua aquisição pelas classes menos favorecidas, 
particularmente pelos estudantes da rede pública. Necessidade de adaptar-se ao 
modelo de ensino remoto, imposto como forma de continuidade da modalidade 
presencial, mas com características distintas: alunos que, não necessariamente, dão 
acesso à câmera do dispositivo para serem vistos; baixa interação entre si e com o 
docente, entre outros desafios. 

 Nesse aspecto, este artigo analisa a Oficina intitulada "O Uso Pedagógico do 
Instagram”, realizada pelo Sergipe Parque Tecnológico – SergipeTec – em parceria 
com o Grupo de Estudo, Pesquisa, Comunicação, Educação e Sociedade – Geces – 
da Universidade Tiradentes. Essa oficina teve como objetivo proporcionar a 
professores da Educação Básica do município de São Cristóvão possibilidades de 
letramento midiático, com o uso pedagógico da rede social Instagram neste período 
de pandemia. 

A relevância do tema justifica-se na medida em que a pandemia da covid-19 
atingiu a educação, trazendo à tona alguns dos desafios citados anteriormente, os 
impactos em curto, médio e longo prazo, exigindo readaptação e redesenho do 
sistema educacional, sendo a formação de professores de suma importância na 
construção dessa reinvenção na área da educação. 

Este artigo traz, inicialmente, um embasamento teórico que o sustenta. Em 
seguida, aborda a metodologia da pesquisa. No terceiro momento, apresenta uma 
análise dos dados da oficina ofertada aos professores e nas considerações finais, 
enfatiza a importância de propostas de formação continuada que possibilite a reflexão 
da prática pedagógica na perspectiva de promover uma educação crítica, autônoma 
e significativa para os educandos.
 
2 Novas formas de ensinar e aprender em época de pandemia 
 

Apropriar-se das tecnologias para fins pedagógicos requer um amplo 
conhecimento de suas especificidades tecnológicas e comunicacionais, assim como 
das metodologias pedagógicas e dos processos de aprendizagem que promovam um 
ensino crítico, criativo, interativo e que proporcione a produção do conhecimento. 
Desse modo, devemos sair da zona de conforto e encarar o desafio da utilização das 
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TDIC na educação, como forma de promover a autonomia, a criatividade e a 
aprendizagem significativa dos educandos. 

Lemos e Levy (2010), afirmam que a internet é um meio preponderante pelas 
significativas mudanças sentidas nas manifestações sociais, alterando as formas de 
interação e manifestação da palavra. A liberação da palavra e o polo de emissão, 
segundo os autores, refletem na dimensão da liberdade. Em rede, todos podem ser 
emissores e receptores ao mesmo tempo. Podemos ter acesso a informações e criar 
livremente no ciberespaço. Lévy (2011) cunha seu conceito de ciberespaço, como um 
lugar único, no qual todos os meios convergem, interagem e convocam o espaço 
universal de transmissão e recepção da informação e do conhecimento. 

As novas possibilidades de acesso à informação, à interação e à comunicação, 
proporcionadas pelas TDIC, proporcionam comportamentos, valores e atitudes 
requeridas socialmente e dão origem a novas formas de ensinar e aprender, o que 
oferecem novos desafios à educação. E, na pandemia da covid-19, esses desafios 
foram impostos com maior vigor e urgência, impondo aos envolvidos com a educação, 
tomadas de decisões quanto à apropriação do uso pedagógico das tecnologias na 
educação. 

Na perspectiva da sociedade digital, a informação é acessível em qualquer 
lugar e a aprendizagem pode ocorrer a qualquer tempo e local. Nesse caso, a escola 
não é mais o único espaço de aprender. O perfil do aluno atual requer um fazer 
pedagógico diferenciado, um professor mediador e não o “dono do saber”, que só 
expõe o conteúdo e os alunos escutam sem questionar. Conforme Freire (2019) 
afirma, que quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto mais 
se constrói e desenvolve a “curiosidade epistemológica”, sem a qual não alcançamos 
o conhecimento cabal do objeto. Desse modo, as aprendizagens, ao invés de se 
constituírem de conhecimentos determinados previamente e historicamente datados, 
constituem-se como aprendizagens não lineares, abertas e mutáveis. 

A educação necessita ser vista como um fazer-se contínuo, que produz um 
saber útil, capaz de modificar o sujeito. Sabemos que as TDIC não irão resolver os 
problemas educacionais, mas que não podem ser desconsideradas. 

A pandemia da Covid-19 revelou de forma mais nítida como as TDIC 
proporcionam processos de interação, de integração e mesmo a imersão total do 
aprendiz em um ambiente virtual de aprendizagem. No ciberespaço, a aprendizagem 
pode se dar de forma coletiva e integrada, articulando informações e pessoas de 
diferentes espaços. Mas, para que isso possa ocorrer de forma satisfatória, é 
necessário que docentes estejam multiletrados, ou seja, adquiram saberes 
relacionados às diferentes linguagens proporcionadas pelas TDIC para que, assim, 
com propriedade, consigam também proporcionar multiletramentos a seus alunos 
para que estes sejam sujeitos ativos e críticos no mundo digital. 
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2.1 Multiletramento 
 
Os estudos sobre multiletramentos enfatizam a importância do 

desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos, para que interpretem e produzam 
textos constituídos por cores, sons, imagens, movimentos. Segundo Magda Soares 
(2000, p.47), o letramento é definido como “o estado ou condição de quem não apenas 
sabe ler e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita”. Ela ainda 
define a alfabetização como “a ação de ensinar, aprender a ler e escrever”. (apud 
ROJO & MOURA, 2012, p. 35). 

Letramento não é uma questão restrita à multiplicidade de práticas de leitura e 
escrita que marcam a contemporaneidade. As práticas de letramento contemporâneas 
envolvem a pluralidade e diversidade cultural do aluno. Diante desse aluno 
“multitarefa”, que tem capacidade de compreender as informações de diversas  
formas, principalmente a informal, o processo de ensino- aprendizagem em sala de 
aula tem exigido um maior esforço, preparo e dinamismo do professor para que o 
mesmo possa acompanhá-lo e atrair ao máximo sua atenção e concentração, no 
momento de transmitir os conteúdos trabalhados. 

Assim, foram pensadas as oficinas, trazer discussões e novas aplicabilidades 
pedagógicas aos aplicativos que chamam a atenção dos jovens e que possam atrair 
esse aluno e proporcionar momentos de aprendizagem e produção no ambiente 
virtual, neste momento de pandemia da covid-19, que nos obrigou a ter atividades 
educativas apenas de forma remota. 

Na busca de proporcionar aos professores o multiletramento digital, esta oficina 
buscou oferecer aos professores conhecimentos práticos, um repertório de 
competências para o uso pedagógico do Instagram. Assim, o Instagram, considerado 
por muitos como sendo um aplicativo apenas de comunicação, troca de fotos e vídeos, 
pode também ser virtualmente utilizado para a realização de experimentos de caráter 
pedagógico, cabendo ao docente encontrar a melhor estratégia e adaptá-la a sua 
disciplina, conforme recomendado por Dias e Couto (2011). 

Seguindo a proposta de engajamento no Instagram para a educação, se faz 
necessário observar a sugestão de Thiel (2018) sobre as postagens com grande 
quantidade de textos. Segundo a autora, o texto muito grande torna a leitura cansativa, 
justamente o que os usuários do aplicativo não buscam. Sem esquecer que não atrai 
os estudantes no processo de ensino- aprendizagem. 

A versatilidade desta rede social ainda permite ao usuário intercambiar
experiências formativas, implicando destacar que, por produzir respostas imediatas 
às publicações, o “Insta” facilita a compreensão do processo de construção de 
conceitos, criando espaços a partir do embate de ações, dentro da perspectiva de: 
personalização e autonomia desse aluno. (PORTO e colaboradores, 2017). 

Temos, assim, urgente necessidade de transformação da relação de 
comunicação e educação, tecnologias de informação e comunicação e o ambiente 
escolar e curricular, assim como das ações pedagógicas, por parte dos educadores, 
na qual possamos transformar o ambiente escolar em um ciberespaço de 
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conhecimento, cultura e aprendizagem. Tais práticas reforçam a necessidade atual, 
na qual as novas formas de interação com o conhecimento oferecem possibilidades 
de produção de saberes que ultrapassam a perspectiva da sala de aula convencional. 

Trabalhar com as culturas digitais, e com as tecnologias móveis, não é apenas 
usar uma nova metodologia de aprendizagem para transmitir conteúdos, mas é pensar 
nesse novo sujeito, praticante cultural, que pensa, produz saberes e compartilha 
opiniões, conteúdos e informações nas redes, no ciberespaço. E, para esse trabalho 
pedagógico no ciberespaço, é imprescindível o multiletramento digital dos professores 
para que eles se sintam preparados e confiantes a possibilitar o multiletramento dos 
seus alunos, sempre tendo em vistas a construção do conhecimento de maneira ativa 
e crítica. 

A lógica interativo-colaborativa das novas ferramentas dos (multi)letramentos, 
no mínimo dilui, e, no máximo, permite fraturar ou subverter/transgredir as relações 
de poder preestabelecidas; em especial, as relações de controle unidirecional da 
comunicação e da informação (da produção cultural, portanto) e da propriedade dos 
“bens culturais imateriais”. (ROJO & MOURA, 2012, p.24) 

 
3 Metodologia 
 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, que realiza um estudo de caso no 
campo educativo, pertencente às ciências humanas. Tem um caráter descritivo 
exploratório, o qual descreve a oficina ofertada pelo SergipeTec em parceria com o 
Grupo de Estudos e Pesquisa Comunicação, Educação e Sociedade – Geces, para 
os professores da Rede Municipal de Educação de São Cristóvão, realizada em um 
determinado período, procurando compreender uma realidade específica no campo 
da formação docente no período da pandemia da covid-19. A oficina tem como tema: 
“O Uso Pedagógico do Instagram” e os sujeitos da pesquisa são os professores que 
participaram dessa oficina. 

A oficina foi realizada de forma online para duas turmas e ocorreu na plataforma 
de colaboração do Google Meet. Esse ambiente nos permitiu realizar a oficina de 
maneira síncrona, o que possibilitou a troca de experiências de modo simultâneo. 
Também nos permite realizar a gravação da oficina com o consentimento dos 
participantes. Foi ministrada por dois membros do Geces no dia 16 de outubro de 
2020 para 11 professores e no dia 20 de outubro de 2020 para outros 21 professores, 
com a carga horária de 4 horas para cada turma, totalizando 32 professores nas duas 
turmas. 

O objetivo da oficina foi proporcionar a professores da Educação Básica do 
município de São Cristóvão possibilidades de letramento midiático, com o uso 
pedagógico do Instagram de maneira que possa proporcionar o enriquecimento do 
processo de ensino e aprendizagem neste momento em que as escolas permanecem 
fechadas. Os professores participantes são da Educação Infantil, do Ensino 
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Fundamental – anos iniciais e anos finais, e a inscrição na oficina foi realizada por 
adesão, interesse dos professores. 

A escolha do aplicativo se deu pelo fato de poder ser usado pelo aparelho 
celular, já que a maioria dos alunos e professores que farão uso deste recurso 
tecnológico para interagir pedagogicamente, não possuem nenhum outro 
equipamento tecnológico com acesso à internet. Isso é um problema que a maioria 
dos alunos das escolas públicas enfrentam neste momento de pandemia: a falta de 
acesso ao ensino remoto. 

A roda de conversa foi o ponto inicial da oficina nas duas turmas. Teve como 
objetivo conhecer o perfil dos cursistas com relação ao uso do Instagram tanto no 
contexto pessoal quanto no pedagógico. As perguntas iniciais estavam relacionadas 
à formação, ao local de trabalho, e se utilizavam o Instagram. Em caso afirmativo, 
perguntávamos a finalidade do uso: pessoal, pedagógico, comercial ou outros. A partir 
das respostas dos professores, pedíamos que eles relatassem esses usos. Os relatos 
dos professores ocorreram de forma oral e outros com a escrita. E, por último, foi 
perguntado sobre as expectativas a respeito da oficina. 

Por meio dessa roda de conversa ficou notório que a maioria dos professores 
usa o Instagram apenas para uso pessoal, apenas duas professoras já tinham 
utilizado a rede social para divulgar atividades dos alunos e somente uma professora 
não possuía conta no Instagram, devido à memória cheia do seu celular. 

O segundo ponto abordado na oficina foi a contextualização e caracterização 
do Instagram, sua história e suas principais funcionalidades, entre elas a função do 
stories e filtro, que são muito usados para atrair a atenção dos alunos. 

Em seguida foi apresentado aos professores exemplos de Instagram educativo 
para que eles observassem que na rede social é possível abordar temas pedagógicos 
que aproximem os alunos como também favoreçam o ensino aprendizagem. E esses 
exemplos podem servir como fonte de pesquisa assim como inspiração para as suas 
produções de conteúdo. 

Foram apresentadas também sugestões de atividades pedagógicas com o uso 
do Instagram, como os professores poderiam inserir suas atividades pedagógicas, 
assim como solicitar o retorno de produções de seus alunos, tendo em vista que esta 
rede social favorece a publicação por meio de imagens e vídeos. 

Depois de ter apresentado aos professores as possibilidades do uso 
pedagógico do Instagram, foi solicitado que criassem uma conta no aplicativo para 
uso pedagógico, com ênfase na importância desta ser separada da conta pessoal, já 
que os objetivos de ambas seriam dispares. Infelizmente, somente uma das turmas 
conseguiu fazer uma conta no Instagram para o uso pedagógico e realizou algumas 
postagens para praticar o que viram na oficina. Em seguida, os professores 
apresentaram seu o Instagram com as postagens deles. 

Ao final da oficina foi passado um link de um formulário do Google Forms para 
avaliação da aprendizagem, do conteúdo e metodologia. Esse formulário era 
composto por sete questões nas quais os professores cursistas em uma escala de um 
a cinco realizaram uma avaliação da oficina. O objetivo da aplicação desse 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 
 
 

29 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, nº 229 abr/jun 2021 p. 22 a 34 
 

ISSN: 0102-5503                                                      

questionário também foi verificar se os professores cursistas, após a oficina, já 
percebiam possibilidades de uso do Instagram e outras tecnologias na prática 
pedagógica. Da turma do dia 16 de outubro, 10 dos 11 professores participantes 
responderam o questionário e todos os 21 professores cursistas da turma do dia 20 
de outubro de 2020 responderam o formulário de avaliação no Google forms. 

 
4. Análise dos Resultados 
 

Para viver, aprender e trabalhar bem em uma sociedade cada vez mais 
complexa, rica em informação e baseada em conhecimento, os alunos e professores 
devem usar a tecnologia de forma efetiva, pois, em um ambiente educacional 
qualificado, a tecnologia pode permitir que os alunos se tornem: (a) usuários 
qualificados das tecnologias da informação; (b) pessoas que buscam, analisam e 
avaliam a informação; (c) solucionadores de problemas e tomadores de decisões; (d) 
usuários criativos e efetivos de ferramentas de produtividade; (e) comunicadores, 
colaboradores, editores e produtores; (f) cidadãos informados, responsáveis e que 
oferecem contribuições. 

Para tanto, faz-se necessária a ressignificação das práticas pedagógicas com 
formação continuada, que possibilite aos docentes conhecer as potencialidades dos 
aparatos tecnológicos, para que consigam utilizá-las com seus alunos, tendo em vista 
a construção colaborativa do conhecimento. 

Na pandemia da covid-19, os professores foram em busca desses 
conhecimentos tecnológicos para poderem ficar o mais próximo possível dos seus 
alunos e poderem lhes proporcionar momentos de aprendizagem. Por meio do 
questionário aplicado com o Google forms, podemos perceber uma boa aceitação e 
compreensão dos professores no tocante ao uso pedagógico no Instagram. 

Com a roda de conversa, percebemos que quase 80% dos professores 
cursistas utilizavam, até aquele momento no Instagram, apenas as suas ferramentas 
básicas para uso pessoal. Somente 12% dos cursistas já tinham feito alguns usos do 
Instagram de modo pedagógico, sendo que 6% usaram o Instagram para divulgar 
atividades dos alunos e os outros 6% usam ou usaram para realizar atividades 
pedagógicas. Duas professoras utilizam o Instagram para vendas e uma professora 
tinha desinstalado o aplicativo para liberar espaço no seu celular. Destacamos a 
seguir algumas falas dos professores cursistas na roda de conversa com relação ao 
uso do Instagram, os quais atribuímos os seguintes códigos de identificação: Prof. A, 
Prof. B, Prof. C, Prof. D e Prof. E, para preservar a privacidade dos professores 
cursistas: 

“Não gosto de rede social, mas, para o ensino, acho uma boa ideia.” (Prof. A) 
 
“Não uso o Instagram com os alunos, mas, a partir de hoje, a depender do que 
aprender, irei usar.” (Prof. B) 
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“Criei o Instagram da escola, mas posto de forma muito tímida, porque gostaria de 
saber quanto aos direitos, as restrições, pois tenho estudado sobre essas questões, 
como está todo mundo agora usando, vendo e sendo visto.” (Prof. C) 
 
“Uso todos os meios e mídias para ter acesso ao aluno. Uso o Instagram e outros.” 
(Prof. D) 
 
“Nunca usei em sala, só divulgação. Mando para a Direção da escola e ela divulga 
as atividades.” (Prof. E) 
 

Percebe-se com as falas que o uso do Instagram era ainda muito tímido no que 
diz respeito a questões de uso pedagógico. Mas, percebemos também um grande 
interesse em aprender, fator muito importante para que se possa refletir sobre o que 
foi exposto na oficina e consequentemente poder usar no seu cotidiano escolar. 
Conforme Freire (2019, p.82) afirma: “Como professor, devo saber que, sem a 
curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo 
nem ensino.” Então, esse querer saber, querer aprender, a curiosidade é um ponto 
fundamental para a construção do conhecimento de maneira crítica. 

O perfil da maioria dos cursistas é de nunca ter utilizado pedagogicamente o 
Instagram, mas percebe-se a disposição deles em aprender e buscar novos 
conhecimentos com o intuito de atingir o objetivo principal, que é a aprendizagem de 
seus alunos. O aplicativo proporciona uma facilidade que é a sua utilização pelo 
aparelho celular, pois sabemos das dificuldades que a maioria dos alunos enfrentam
por causa da ausência de equipamentos tecnológicos, como computadores e tablets 
com acesso à internet, que auxiliariam no processo atual de ensino remoto; temática 
esta que sem dúvida daria outro artigo. 

E para poder usar pedagogicamente o Instagram é necessário conhecer suas 
potencialidades, possuir o letramento nesta linguagem. 

O letramento multimídia, segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 27) é a 
habilidade de interpretar e de criar efetivamente textos em múltiplas mídias, 
especialmente usando imagens, sons e vídeos. No caso do Instagram, ele se destaca 
com o uso de imagens e vídeos. Além de saber ler e interpretar essas informações 
com uma abordagem crítica faz-se necessária a construção, a produção. Nessa 
perspectiva, Han (2018) diz que nas mídias digitais todos produzem e enviam 
informações. Isto é, somos ao mesmo tempo consumidores e produtores de 
informação. Pensando assim, o Instagram é um aplicativo digital que enquanto 
linguagem próxima dos nossos alunos, pode contribuir na aprendizagem de maneira 
significativa. 

Na turma 1, respondendo ao questionamento no Google Forms se eles 
consideravam produtivo, numa escala de 1 a 5, o uso de tecnologia em sala de aula, 
90% deles deram a nota máxima, somente uma professora deu nota 4. Se 
consideravam que a aula com o uso do Instagram pode ser interativa, 80% deles 
deram a nota 5 e somente 20% deram a nota 4. Mas, quando questionados se usariam 
o Instagram nas suas atividades de sala de aula, somente 30% deles indicaram a nota 
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5, outros 30% deram nota 4, 20% deram nota 3 e 20% deram nota 1. Esses 
percentuais nos mostram que os professores já percebem a importância da inserção 
das tecnologias nas suas práticas pedagógicas. Percebem também que o Instagram 
pode deixar a aula mais interativa, mas uma parte deles ainda não se sente totalmente 
segura para utilizar o Instagram na sua prática em sala de aula. Importante frisar que 
60% deles classificam o uso do Instagram como produtivo, no ambiente escolar. 

Na turma 2, cerca de 90% dos professores cursistas também consideram 
produtivo o uso de tecnologia em sala de aula. Apenas 2 deram nota 4. Se 
consideravam que a aula com o uso do Instagram pode ser interativa, 75 % deram a 
nota 5, afirmando que sim; cerca de 15% deram nota 4 e 10% deram nota 3. E quando 
questionados se usariam o Instagram nas suas atividades de sala de aula, 67% deram 
a nota 5, 19% deram nota 4 e 14% deram nota 2. Nessa turma os professores também 
percebem a necessidade da inserção das tecnologias nas suas práticas pedagógicas. 
Percebem também que o Instagram pode deixar a aula mais interativa. Quanto ao uso 
do Instagram na sua prática pedagógica percebe-se uma maior aceitação nessa 
turma. Talvez, isto ocorra por se sentirem mais confiantes em utilizá-la, pois têm mais 
domínio das potencialidades desse aplicativo na sua prática em sala de aula. 

Fazendo um cruzamento das informações da roda de conversa com as 
respostas no Google Forms, pode-se afirmar que quanto à pouca habilidade com o 
Instagram anterior à oficina, ainda parte desses professores pode precisar de mais 
cursos como esse para poderem desenvolver a expertise do trabalho pedagógico com 
uso desse aplicativo. O tempo da oficina foi curto, principalmente para os professores 
que não tinham ainda muita habilidade com o uso pedagógico das TDIC, e nem todos 
os professores conseguiram praticar na oficina o uso pedagógico do Instagram pela 
falta de equipamentos pessoais. A maioria dos professores só tinha disponível o 
celular ou o computador que estavam assistindo a aula pelo Google Meet. Com isso, 
outro momento dessa oficina poderia ser fundamental para que todos os professores 
cursistas ou sua maioria conseguissem inserir com segurança a utilização pedagógica 
do Instagram no seu cotidiano de professor. 

Na avaliação da formação em geral, 80% avaliaram como satisfatória dando a 
nota máxima, tanto a turma 1 quanto a turma 2. E referente à metodologia da 
formação, 90% dos cursistas da turma 1 avaliaram como satisfatória, nota 5, e na 
turma 2, 75% também deram a nota 5. Essa avaliação demonstra que a maioria dos 
professores cursistas saiu da formação satisfeita com a formação oferecida, com os 
conhecimentos apresentados e que podem estar levando a reflexão e até a inserção 
dessa prática pedagógica com seus alunos.

Um mês após a oficina duas das professoras cursistas entraram em contato 
pelo WhatssApp para nos informar que conseguiram realizar atividades pedagógica 
com o Instagram, utilizando os conhecimentos da oficina. As atividades que elas 
realizaram proporcionaram produções de vídeos e fotos pelos alunos que foram 
postadas no Instagram de seus pais e depois as professoras produziram um vídeo 
com a coletânea das atividades e postaram no seu Instagram. Utilizaram o dispositivo 
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tecnológico para a construção do conhecimento e não somente para a transmissão 
de conteúdo.  

Segundo Freire (2019, p. 47), “[...] saber que ensinar não é transferir 
conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua 
construção”. E foi isso que essas professoras possibilitaram a seus alunos com o uso 
pedagógico do Instagram, caminhos, direcionamentos para a construção do 
conhecimento de seus alunos. 

E essa disponibilidade e adesão a formações para o uso das tecnologias na 
educação, mesmo que em meio a uma pandemia, é um passo muito importante para 
mudanças nas práticas pedagógicas das escolas. 

Como resultado da oficina, acreditamos diante das respostas do formulário 
preenchido pelos professores oficineiros, que as seguintes metas foram alcançadas: 

1. Os professores adquiriram competências que lhes permitirão proporcionar a 
seus alunos oportunidades de aprendizagem por meio do aplicativo Instagram; 

2. Os professores com os conhecimentos adquiridos na oficina poderão a partir 
de sua reflexão melhorar as práticas pedagógicas de forma a pensar combinações 
das habilidades em TDIC com inovações em pedagogia, currículo e organização 
escolar. 

Por fim, podemos afirmar que estar preparado para utilizar a tecnologia e saber 
como ela pode abrir possibilidades ao aprendizado são habilidades necessárias no 
repertório de qualquer profissional docente. No entanto, o desenvolvimento 
profissional do professor será um componente crucial dessa melhoria educacional. 

Contudo, este desenvolvimento profissional do docente só terá impacto se ele 
se propuser a mudanças específicas no comportamento em sala de aula e, 
particularmente, se o desenvolvimento profissional for contínuo e alinhado às outras 
mudanças no sistema educacional. 

 
 

5. Considerações Finais 
 

O desafio da oficina foi proporcionar a professores da Educação Básica do 
município de São Cristóvão possibilidades de letramento midiático, com o uso 
pedagógico da rede social Instagram no momento da pandemia da covid-19 que 
atingiu a educação, exigindo a readaptação e o redesenho do sistema educacional, 
sendo a formação de professores de suma importância na construção dessa 
reinvenção. 

Na lógica de rede interativa, o Instagram demonstra, através do estudo de caso, 
que pode ser um grande aliado no processo educacional e com fácil uso no seu 
dispositivo celular. Mais do que nunca, neste momento pandêmico, pensar nas 
diversas formas de interação com os alunos é de fundamental importância, para tornar 
os conteúdos mais dinâmicos e atrativos. A versatilidade do aplicativo Instagram 
permite também ao usuário intercambiar experiências formativas que podem ser 
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aplicadas ao processo de ensino e de aprendizagem, implicando destacar que, por 
produzir respostas imediatas às publicações, o “Insta” ainda facilita a compreensão 
do processo de conceitos, criando espaços a partir do embate de ações, dentro da 
perspectiva de autonomia do estudante. 

A utilização do aplicativo Instagram, como estratégia de aprendizagem de 
multiletramento dos professores durante a oficina, foi significativa, pois na medida do 
possível os professores cursistas conseguiram realizar/compreender as atividades 
propostas de utilização desta rede social com o viés pedagógico. E os relatos no final 
da atividade foram de satisfação. Ademais, gostaram da proposta de usar o Instagram 
de modo pedagógico, porque perceberam que podem trabalhar diversos temas com 
esse recurso. E que seus alunos conseguirão criar e cocriar de maneira significativa 
e prazerosa. 

A oficina contribuiu para incentivar esse grupo de educadores a utilizarem as 
TDIC em suas práticas pedagógicas, uma vez que, além de realizar/compreender as 
atividades propostas de utilização pedagógica com o Instagram, puderam participar 
das discussões relacionadas a busca de informações em rede, segurança na internet, 
produções de vídeos e imagens para postagens na rede social. Comprovou que as 
tecnologias digitais não irão resolver os problemas da educação, mas são 
agregadoras no processo de ensinar e aprender. O importante são os atores do 
espaço educativo que, ao desempenharem seus papéis, promovam a construção do 
conhecimento crítico e criativo, tendo em vista a melhoria da educação, não só neste 
momento de pandemia, mas também no retorno das aulas presenciais. 
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Resumo: 
 

Em 2020, quando a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia 
devido ao novo Coronavírus (COVID-19), estados brasileiros começaram a adotar a 
quarentena como principal medida de contenção ao novo vírus que começava a 
chegar, o que obrigou as escolas a suspenderem suas aulas presenciais e pensarem 
em novas estratégias para manter um elo na formação de seus alunos. Neste cenário 
pandêmico, o artigo surgiu com a proposta de descrever a visão de gestores da rede 
pública de ensino do Estado de Sergipe sobre as Atividades Escolares Não 
Presenciais durante a quarentena do COVID-19. Para isso, essa pesquisa foi 
realizada por meio de aplicação de questionário on-line, respondido por 326 gestores 
de todas as diretorias regionais do Estado, onde as respostas foram organizadas em 
formato de planilha Excel e analisadas a partir de uma abordagem mista. Os 
resultados apontam a i) variedade de cargos que abrangem a gestão escolar para 
além da administração financeira, ii) o posicionamento desses profissionais sobre as 
Atividades Escolares Não Presenciais, iii) as estratégias utilizadas nesse processo, e 
iv) em que medida os estudantes conseguem acompanhar. 
 
Palavras-chave: Gestores; Pandemia do COVID-19; Educação; Ensino público.  
 
 
 
1. Introdução 

 
Com a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o estado de 

pandemia devido ao novo Coronavírus (COVID-19) no ano de 2020, muitos países se 
viram obrigados a tomar atitudes preventivas, entre elas o isolamento social. No caso 
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do Brasil, a quarentena foi adotada por Estados como principal medida de contenção 
ao novo vírus, o que obrigou as escolas a suspenderem suas atividades presenciais 
e passar a gerenciar novas estratégias para manter um elo na formação de seus 
alunos com os professores. 

É fundamental conhecer a realidade dos profissionais da gestão escolar que 
buscam manter apoio pedagógico aos jovens alunos que estão sem ir à escola, mas 
necessitam das instituições de ensino mesmo que à distância/remotamente para 
manter uma construção de conhecimento. A partir do conhecimento dessa realidade, 
projetos e iniciativas podem ser criado(as) e aplicado(as) em sincronia com a suas 
demandas em um período atípico do cotidiano escolar, que exige adaptação, gestão 
e inovação. 

Por meio do Decreto Estadual de Nº 40.5604, todas as escolas da rede pública 
de ensino do Estado de Sergipe, precisaram suspender suas atividades presenciais a 
partir do dia 17 de março de 2020. Para manter o direito ao acesso à educação, foi 
necessário refletir sobre a nova realidade e pensar diferentes estratégias de 
abordagem que suprisse a demanda de ensino durante a quarentena.  

A partir do Decreto Nº 40.560 surgem as portarias que regulamentaram a 
antecipação de 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar em toda rede pública 
de ensino de Sergipe.  Apenas em 25 de maio é publicada a Portaria 2235/2020, que 
regulamenta a oferta de Atividades Escolares Não Presenciais para cômputo da carga 
horária letiva de 2020, sendo a oferta uma decisão coletiva do Conselho Escolar de 
cada unidade de ensino. A partir de então, as escolas foram orientadas para 
construção do Plano de Trabalho Escolar para oferta não presencial com a descrição 
das principais ações que envolvem a comunicação com a comunidade escolar, as 
estratégias e recursos que serão utilizados, além do acompanhamento junto aos 
professores e estudantes na efetivação das atividades escolares não presenciais. 

Acesso, permanência e aprendizagem regem e balizam as principais 
discussões acerca da qualidade da educação brasileira, bem como conduzem o 
presente trabalho. Nesse sentido, questionamos: Como a gestão escolar pode 
contribuir para a melhoria da aprendizagem? Quais as principais características na 
prática de uma gestão com princípios democráticos? Diante da suspensão das aulas  
presenciais, a postura da gestão escolar fez expandir os espaços de aprendizagens? 
Quais as evidências de práticas que garantam equidade no fazer educativo, numa 
perspectiva de promoção de aprendizagens?  

A pesquisa surge, com base nas perguntas acima, com a proposta principal de 
caracterizar o acesso para as atividades escolares não presenciais durante a 
quarentena da COVID-19, a partir do olhar de gestores da rede pública de ensino do 
Estado de Sergipe. A pesquisa foi realizada por meio de aplicação de questionário on-
line, que ficou disponível entre o período de 24 a 29 de julho de 2020 e foi respondido 
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por 326 gestores escolares da rede pública de ensino de todos os territórios 
sergipanos. 
 
2. Por que analisar a partir do olhar do gestor? 

 
Inicialmente é importante destacar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

como documento que orienta as aprendizagens essenciais que devem ser garantidas 
a todos os estudantes da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, funcionando como um norte para as práticas pedagógicas durante a 
quarentena da COVID-19. A partir da BNCC, todas as redes e instituições de ensino 
do país têm uma referência nacional para a organização e atualização dos seus 
referenciais curriculares, e propostas pedagógicas que garantam as mesmas 
oportunidades de aprendizagens.  

Embora o foco seja a aprendizagem para todos, cada contexto vive seu 
processo único. Isso se eleva quando passamos a pensar essa realidade em tempos 
de pandemia e distanciamento físico, onde a maioria das instituições de ensino se 
veem na necessidade de pensar estratégias para a prática de atividades escolares 
não presenciais. Diante da atual realidade, questiona-se: Qual seria o olhar da gestão 
escolar para a melhoria desse tipo de aprendizagem? Quais as principais 
características na prática de uma gestão em tempos de atividades escolares não 
presenciais?

Para além do momento atípico citado, quando a abordagem é qualidade do 
ensino, há necessidade de avançar, da análise restrita do desempenho dos 
estudantes para a garantia de espaço físico, e recursos humanos qualificados que 
impactam significativamente na qualidade do ensino. Contudo, é necessário quem 
saiba efetivamente articular e utilizar bem esses mecanismos. Ou seja, uma boa 
gestão escolar é fundamental para consolidar um trabalho prático e coerente voltado 
para a garantia de aprendizagens. Em tempo de relações à distância, a liderança da 
gestão escolar é elemento fundamental como agente transformador da coletividade e 
da qualidade da educação. 

A gestão escolar, hoje, definitivamente abandona o papel que no passado 
significava gerenciamento de recursos financeiros da escola e prestação de contas de 
como utilizou, papel estritamente direcionado a um administrador. A sociedade exige 
uma nova postura de gestão que envolve liderança na comunidade educacional, com 
visão crítica e que gere condições, inclusive diante de adversidades, para que a escola 
se adapte às necessidades e desejos dos estudantes e professores, a fim de garantir 
permanência e aprendizagem. Urge a mudança de cultura, ampliando as ações da 
gestão escolar para além do físico e financeiro, passando pelo pedagógico na 
perspectiva do ensino e da aprendizagem, chegando às relações interpessoais e 
digitais. 

A instituição escolar é espaço de produção de conhecimento por meio de 
práticas coletivas, e o gestor deve possibilitar a colaboração com o objetivo de 
melhorar a qualidade da educação. Fazer gestão escolar exige enxergar bem o 
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longínquo e o geral, pois esse enxerga e orienta na definição de ações e interferem, 
significativamente, nas práticas escolares. 

Compreender que a escola contemporânea deve formar sujeitos que valorizem 
a diversidade e convivam respeitosamente com as diferenças é papel fundamental do 
gestor escolar; ter clareza de que discussões acerca de gênero e etnias na Educação 
Básica estão amparadas legalmente na Constituição Federal de 1988, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, e nas várias Convenções 
internacionais das quais o Brasil é signatário.  

Nessa perspectiva, cabe trazer à discussão o filósofo francês Michael Foucault, 
que faz abordagens críticas e ainda inovadoras para entender as instituições 
educacionais, afirmando que, antes de reproduzir, a escola produz um determinado 
tipo de sociedade. Limitar a gestão escolar ao modelo administrativo clássico, estático 
e burocrático é favorecer a domestificação dos sujeitos, na perspectiva que “Um corpo 
disciplinado é a base de um gesto eficiente” (FOUCAULT, 2005, p. 179). Ambientes 
escolares, onde a gestão se faz por meio da disciplina dos corpos e dos silêncios das 
falas, tornam-se espaços vazios de aprendizados significativos e de trabalhos que 
atendam ao projeto de vida dos estudantes, além de contribuir, em demasia, para os 
índices da cultura de reprovação, de evasão escolar e da distorção idade-série.  

Assim, pensar a gestão escolar na perspectiva da mobilização para inovação 
de práticas educativas coletivas e libertadoras que direcionem para a garantia da 
equidade, é fundamental para a transformação dos espaços de aprendizagens. 
Práticas democráticas devem fazer parte da gestão escolar, pois, esse princípio, 
fortalece a gestão para resultados de aprendizagens, cria uma cultura de altas 
expectativas nos estudantes, fortalece a coletividade, e institui um clima positivo de 
relações baseadas na confiança mútua e no comprometimento colaborativo com a 
aprendizagem dos estudantes. 

Quando a gestão escolar compreende o papel da escola e seu foco na 
aprendizagem e na formação integral dos estudantes, que contempla tanto o ensino 
dos conteúdos curriculares como o desenvolvimento das competências críticas, de 
reflexão e análise sobre os contextos políticos e socioeconômicos, o diálogo ganha 
espaço e a defesa do projeto político pedagógico e plano de ação da escola são 
garantidos. Assim, a gestão escolar estará para desenvolver ações voltadas para a 
redução das condições que produzem desigualdade, com foco em equidade, em um 
ambiente orientado para resultados, definido pela eficiência dos processos e pela 
efetividade da aprendizagem.

A sociedade democrática deve promover a inclusão social e a educação como 
direito público e subjetivo. Essa tarefa não é fácil, sobretudo quando temos um país 
marcado pelas desigualdades regionais, culturais, econômicas e digitais. Contudo, a 
consolidação das avaliações em larga escala do país funciona como um termômetro 
para aferir o direito à aprendizagem dos estudantes. Direito que é garantido pela 
Constituição Federal, pela LDB 9394/96, pelo PNE e ratificado pela equidade proposta 
pela BNCC. 
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O compromisso com a aprendizagem exige que o gestor escolar busque 
evidências que apontem ou não para a eficácia das práticas da escola, relacionando 
base empírica e indicadores educacionais. A busca de evidências precisa fazer parte 
da gestão escolar, mas sem ignorar o contexto de cada escola; pois a escola constitui 
espaço de conhecimento e é preciso ampliar o conhecimento dos gestores acerca de 
estudos e pesquisas educacionais como processo contínuo de aprendizagem 
profissional. O gestor é a liderança que conduz a escola a se pensar e se avaliar em 
seu projeto educativo, de quem estuda e quem ensina, num processo intenso e 
permanente de retroalimentação. 

Sabe-se que um bom professor é essencial por ser o fator de maior impacto 
direto sobre os estudantes. Porém, o gestor também ocupa espaço de importância 
por ter a capacidade de incidir no desempenho de todos da escola. Sem uma gestão 
com clareza dos objetivos educacionais, nenhuma iniciativa voltada para a melhoria 
da qualidade terá sucesso. Ao garantir o melhor funcionamento possível da escola, a 
gestão assegura aos docentes condições para a efetiva realização da proposta 
educativa. Por isso se torna essencial, neste artigo, caracterizar o olhar desses 
profissionais sobre o ensino escolar não presencial praticado em tempos de pandemia 
agravada pelo COVID-19, a partir da realidade de ensino público do Estado de 
Sergipe.  
 
3. Procedimentos metodológicos

 
A pesquisa foi realizada por meio de aplicação de questionário on-line, que 

ficou disponível entre o período de 24 a 29 de julho de 2020, ocorrendo a devolutiva 
de 326 gestores da rede pública estadual de Sergipe. Este instrumento de coleta de 
dados teve o objetivo de conhecer a realidade das instituições desses gestores frente 
a atual situação de ensino escolar não presencial.  

Para isso, os objetivos de abordagem foram qualitativos e quantitativos. De 
caráter misto, foi realizado pela equipe da Secretaria de Estado da Educação, do 
Esporte e da Cultura (SEDUC) um questionário, com todas as questões fechadas, na 
plataforma on-line Google Forms. As perguntas foram criadas com base na: i) 
identificação do gestor sociodemográfica; ii) identificação de experiência profissional; 
iii) identificação de seu posicionamento e da instituição em tempos de pandemia.   

Entre os respondentes, constatou-se que gestores de todas as Diretorias 
Regionais de Ensino (DREs) responderam ao questionário on-line, e distribuíram-se 
em:
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Figura 1 – Distribuição por DREs dos gestores respondentes 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 
Após a coleta de todos os dados, a organização, inicialmente, foi realizada por 

meio de planilha eletrônica no software Excel, cujas2 questões que mais se 
aproximaram às respostas para perguntas feitas neste artigo foram selecionadas e 
analisadas. Destacamos que os dados utilizados aqui são correspondentes a versão 
final do questionário on-line aplicado aos gestores, pois, existiram outras duas versões 
de testes e ajustes de perguntas antes da que consideramos para as análises deste 
artigo.  
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os respondentes, gestores da rede pública estadual de ensino, dividiram-se 
entre i) diretor, ii) secretário escolar, iii) coordenador administrativo e financeiro, e iv) 
coordenador pedagógico. A Figura 1, abaixo, apresenta um panorama numérico de 
distribuição por função na gestão escolar entre os respondentes: 

 
Figura 2 – Distribuição por função na gestão 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Sobre a variedade de cargos que caracterizam a gestão para além do sentido 
administrativo/financeiro, Góis (2020, p. 15) alerta que, “A gestão escolar é condição 
absolutamente necessária – mesmo que não isoladamente suficiente – para o 
sucesso dos alunos. Nesse sentido, o papel do diretor e de suas equipes tem sido 
repensado em todos os países de alto desempenho educacional”.  

A gestão escolar, definitivamente, abandona o papel que no passado 
significava gerenciamento de recursos financeiros da escola e prestação de contas de 
como utilizou; restritamente, o gestor escolar era um administrador. A sociedade exige 
uma nova postura de gestão que envolve liderança na comunidade educacional, com 
visão crítica e que gere condições para que a escola se adapte às necessidades e 
desejos dos estudantes, a fim de garantir permanência e aprendizagens. Urge, assim, 
a mudança de cultura, ampliando as ações da gestão escolar para além da 
infraestrutura física e financeira, passando pelo pedagógico na perspectiva do ensino 
e da aprendizagem, chegando às relações interpessoais e ao clima escolar. 

Após a suspensão das aulas presenciais, a gestão viu a necessidade de se 
posicionar em relação à adesão das Atividades Escolares Não Presenciais 
estabelecidas pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da portaria Nº 
2235/20205. que possibilitava adesão por meio do Conselho Escolar. Nesse aspecto, 
os gestores responderam que:  

 
Figura 3 – Posicionamento da unidade de ensino quanto às Atividades Escolares Não Presenciais  

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 
Como é constatado nos dados da Figura 2, a maior parte dos gestores optou 

em concordar com as Atividades Escolares Não Presenciais. Esse mesmo universo 
respondente também afirmou que já realizava esse tipo de estratégia antes mesmo 
de ser validada como aula pelo Governo do Estado. Nesse cenário, a escola e sua 
gestão passavam a, mais do que nunca, estabelecer um melhor diálogo com os pais 
e familiares do aluno para saber como estava sendo seus estudos em casa, e com as 
mídias digitais como aliadas principais da comunicação entre professor, aluno e 
gestão.  

                                                             
5 Disponível em: <https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/Fi le/Downloads/aa9e8ddd-035d-
4d65-95d9-a59c42a05cc0>. Acesso em 05 fev. 2021. 

https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/aa9e8ddd-035d-4d65-95d9-a59c42a05cc0
https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/aa9e8ddd-035d-4d65-95d9-a59c42a05cc0
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Falar da escola como um espaço de gestão colaborativa na era do 
conhecimento e da cultura digital é atentar-se para o fato de que a escola não pode 
negar as potencialidades da cultura digital em seus espaços de aprendizagens, nem 
o quanto as tecnologias colaboram para as diferentes formas de ver, pensar, decidir 
e agir no mundo.  

Contudo, nesse debate, Buckingham (2010, p. 44) criticamente levanta alguns 
questionamentos quanto a presença tecnológica no ambiente escolar, sobretudo 
quando compara o que os estudantes com acesso tecnológico conseguem fazer no 
ciberespaço quando estão em suas casas e o que, por vez ou outra, é proposto no 
ambiente escolar, afirmando que “Os alunos com Internet em casa têm a tendência, 
como usuários dessa tecnologia, de desenvolver um forte senso de autonomia e 
autoridade, e é exatamente isso que lhes é negado na escola”. 

Para o autor, a escola se mantém firme em seu papel de formação institucional 
do cidadão. O que lhe é estranho é ela permanecer intocável no que diz ao uso de 
tecnologias e mídias digitais em seus espaços de troca e produção de conhecimento. 
Buckingham (2010), Setton (2010) e Gonnet (2004) já apontaram que os primeiros 
contatos e parte das atividades cotidianas com as tecnologias e mídias ocorrem fora 
do espaço escolar e indicam a urgência de refletir sobre o uso pelos alunos na 
construção do conhecimento.   

Com base nessa reflexão acima citada, questionamos: Com os alunos 
estudando em suas casas durante a pandemia, por meio das Atividades Não 
Presenciais, será que essa realidade, abordada por Buckingham (2010), muda? Antes 
de buscar resposta para essa pergunta, devemos perceber quais estratégias foram 
desenvolvidas para esse cenário:  

 
Figura 4 – Estratégias utilizadas para as aulas não presenciais 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 
É possível considerar, a partir dos dados da (Figura 3), que as atividades 

impressas e do Livro Didático ganharam 8 suportes midiáticos digitais, além da 
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orientação às famílias, que nesse período de pandemia, segundo os gestores 
respondentes, é uma estratégia frequentemente utilizada, ficando atrás, em números 
de intensidade, apenas para os materiais em redes digitais. É perceptível, assim, que 
a tentativa de fazer a escola/conteúdo chegar até as redes digitais foi um dos 
principais objetivos – em termos de recursos disponíveis – durante a pandemia do 
COVID-19. Nesse cenário, retomamos o questionamento acima feito, no sentido de 
que, inicialmente, há essa busca por suportes que se aproximem da realidade do 
aluno que tem acesso à Internet. Posteriormente, os gestores respondem se esses 
alunos conseguem ou não acompanhar as Atividades Não Presenciais por meio 
dessas mídias: 

 
Figura 5 – Os estudantes conseguem acompanhar as Atividades Escolares Não Presenciais? 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 
Com base na (Figura 4), se somados o percentual de gestores que afirma que 

os estudantes conseguem acompanhar as Atividades Escolares Não Presenciais, 
entre os que estão perto da metade do público em suas escolas e os que estão perto 
da maioria, temos um total de 82% dos casos em um universo de 326 escolas. 

Compreender que a escola contemporânea na sociedade midiática deve formar 
sujeitos autônomos que valorizem a diversidade e convivam respeitosamente com as 
diferenças, é papel fundamental da gestão escolar. Restringir a educação à finalidade 
de formar alguém para o mercado não pode ser chamado de educação para a cultura, 
mas apenas a um indicativo que o sujeito deve seguir para manter-se vivo; trata-se de 
uma “educação que visa a domesticação, a criação de pessoas medíocres e úteis aos 
ditames de seu tempo” (NIETZSCHE, 2004, p. 104). 

É por isso que importa pensar as tecnologias e mídias digitais para além das 
suas funções técnicas. A necessidade do distanciamento físico nos mostra a 
importância de refletir sobre uma educação que olhe para os meios de comunicação 
como parte intrínseca à cultura dos alunos. Não basta tratar como hardwares, 
softwares, artefatos ou linguagens, mas compreender em que contextos estão 
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inseridos nas práticas sociais e como os alunos se apropriam fazendo diferentes usos 
a partir de competências e habilidades adquiridas com as experiências de uso no 
cotidiano (SOUZA; AMENTE; CRUZ, 2016).   

Longe das salas, sem cadeiras enfileiradas, gestores escolares precisaram 
exercitar a liderança, a corresponsabilização e ajuda mútua no desenvolvimento de 
habilidades colaborativas, numa perspectiva da educação midiática para possibilitar 
que práticas docentes garantam os processos de ensino e de aprendizagens. E essa 
educação midiática deve ser considerada enquanto fenômeno social da comunicação, 
interpretando seus significados para tomada de consciência e desenvolvimento de 
toda a sociedade, integrando os alunos como parte crucial dos processos de ensino e 
aprendizagem (BAUER, 2011).  

Escolas físicas fechadas exigiu, dessa liderança com práticas colaborativas, a 
análise e identificação de perfil de acesso tecnológico dos estudantes para a definição 
coletiva de diferentes estratégias para chegar a todos. O princípio de equidade tornou-
se necessário nas decisões. Práticas democráticas devem fazer parte da gestão 
escolar, pois esse princípio fortalece a gestão para resultados de aprendizagens, cria 
uma cultura de altas expectativas nos estudantes, fortalece a coletividade e institui um 
clima positivo de relações baseadas na confiança mútua e no comprometimento 
colaborativo com a aprendizagem dos estudantes. Por mais que essas práticas 
pareçam corriqueiras ou comuns, é importante destacar, atentamente, conforme nos 
alerta Buckingham (2010, p. 54), que, 

 
[...] se isso parece simples e incontestável, vale lembrar as 
desigualdades de acesso que caracterizam cada vez mais a educação 
pública, a crescente importância das companhias comerciais na 
gerência de escolas e a visão governamental do ensino enquanto 
questão de oferecer um currículo definido externamente. Além de 
reafirmar as funções públicas da escola, precisamos também 
desenvolver seus elos com outras instituições da esfera pública – e 
talvez imaginar novas funções.  

 
Buckingham (2010) já alertava sobre a urgência de pensar processos 

formativos que incluíssem os meios de comunicação. Carvalho e Linhares (2020) 
aponta que, se considerarmos que a escola é um local de produção e formação 
intelectual do aluno, é preciso que esta formação englobe o uso, leitura e consumo 
crítico das produções da cultura midiática. Lembramos aqui que a educação midiática 
está presente em várias habilidades descritas na BNCC (2017, p. 09), com destaque 
para duas, das dez Competências Gerais para Educação Básica: a competência 4, 
quando afirma que os estudantes devem “utilizar diferentes linguagens – verbal, 
corporal, visual, sonora e digital”; e na competência 5, quando evidencia que os 
estudantes devem, 

 
[...] compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, participativa, reflexiva e 
ética nas diversas práticas sociais incluindo as escolares) para 
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comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva. 

 
Reconhecer e saber utilizar diferentes linguagens faz parte da gestão escolar. 

Quando observamos as habilidades descritas nas duas competências gerais da 
BNCC, é importante destacar que ambas atendem tanto ao fazer da gestão que pode 
utilizar diferentes ferramentas para aumentar a eficácia do gerenciamento do trabalho 
pedagógico e divulgar as atividades da escola, como para incentivar a inovação em 
sala de aula junto aos professores, além de potencializar ações que favoreçam o 
protagonismo dos estudantes, por meio das mídias digitais. As habilidades foram/são 
essenciais para a manutenção do trabalho pedagógico durante a suspensão das aulas 
presenciais. Gestores, Professores e Estudantes que reconhecem e utilizam as 
tecnologias, apresentaram menor dificuldade para a realização de atividades 
escolares para além dos muros da escola, no formato não presencial.  

 
4. Considerações finais 

 
Longe de centralizar, segregar ou até hierarquizar o sucesso da escola na 

figura exclusiva do gestor, a ideia do texto foi destacar a ação da gestão escolar como 
uma liderança que acrescenta, agrega, mobiliza, soma, interage com os diferentes 
agentes da comunidade escolar para a garantia de aprendizagens. Uma gestão 
escolar que garanta permanência dos estudantes e resultados de aprendizagem 
estará sempre voltada para princípios da participação, do respeito a contextos 
diversos, da necessidade de inovar e da equidade. Destaca-se que a participação, 
para além de indispensável ao exercício da democracia, também possibilita que as 
decisões tomadas coletivamente pela escola sejam mais reflexivas e acertadas. 

No momento pandêmico, ocorreu a expansão do espaço educativo para além 
dos muros das escolas. Recorrendo a diferentes estratégias como livros didáticos, 
atividades impressas, programas de rádios e de televisão, salas virtuais e redes 
digitais, gestores mobilizaram professores, que estimularam estudantes numa 
perspectiva de manutenção do direito à educação. As diferentes estratégias 
representam a consciência das desigualdades e, sobretudo, a clareza de práticas 
voltadas para equidade e garantia de aprendizagens. Evidencia-se que a escola é 
sempre um espaço de criação, socialização, subjetividade e ação. Nesse contexto, a 
gestão escolar ganha presença e se expande para aproveitar todas as possibilidades 
para garantir um ambiente inclusivo. 

O objetivo desse trabalho foi refletir criticamente sobre a gestão escolar na 
dimensão-chave capaz de desencadear processos de melhorias na qualidade do 
ensino, na utilização de tecnologias e na garantia de aprendizagens durante as 
Atividades de Ensino Não Presencial na pandemia do COVID-19 no Estado de 
Sergipe. As reflexões aqui realizadas não se encerram e servem de parâmetro para 
posteriores investigações estatísticas acerca da prática da gestão escolar, da 
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presença midiática no processo educativo e dos resultados alcançados pelas escolas, 
pois, como alerta Buckingham (2010, p.55), “precisamos parar de pensar nessas 
questões em simples termos tecnológicos, e começar a ter ideias novas sobre 
aprendizagem, comunicação e cultura”. Afinal, já experienciamos que os processos 
de ensino e aprendizagens estão para além dos muros da escola. 
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A INFLUÊNCIA DE MEMES NO CONTEXTO ESCOLAR 

Carlenia Silva Lima1 
Max Castor Rodrigues Junior2  

Resumo: 
Em uma busca constante do saber e aprender, a sociedade tem experimentado se 
adaptar a um processo cada vez mais acelerado de transformações. Nesse 
panorama, reflexões que englobam o assunto tecnologia e educação vêm crescendo, 
pois, a tecnologia está aí e não tem mais como ser evitada. Frente a isso mudanças 
nos sistemas educativos vêm sendo cada vez mais frequentes: Aulas online, salas de 
aulas interativas, atividades desenvolvidas por meio de aplicativos, etc. 
Constantemente, são produzidos novos modelos de smartphones, computadores e 
aplicativos com uma tecnologia cada vez mais moderna e envolvente. Percebemos 
isso principalmente entre jovens e adolescentes que sempre estão ligados a essa 
evolução digital. Muitas vezes eles passam boa parte do seu dia conectado às redes 
sociais; envolvidos por jogos, em busca de informações online, ou compartilhando 
mensagens, vídeos ou imagens. Nesse sentido, evidenciamos os memes, fruto desse 
desenvolvimento digital e que acreditamos que possa colaborar de forma motivadora 
no aprendizado de conceitos de diferentes disciplinas e temas da atualidade. Mediante 
revisão bibliográfica, este artigo apresenta uma discussão em torno da tecnologia e o 
trabalho de educadores em sala de aula utilizando o meme. Assim, recorreu-se aos 
conceitos de autores como Dawkins (2007), Gonnet (2004), Martin – Barbero (1997), 
Kenski (2012), Oliveira (2019), Santos (2016), Lemos (2010), Damasceno (2020). 
Nosso objetivo é discutir que o meme de internet possui grande potencial didático. 

Palavras-chave: Tecnologia. Meme. Intertextualidade. Educação. 
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1. Introdução

A velocidade com que a grande quantidade de informações, que se propagam,
nos mais variados ambientes virtuais, tem conseguido alcançar os mais distintos 
receptores e isso pode influenciar as práticas individuais e as relações sociais. Para 
essa discussão, ressaltamos que especificamente, os sistemas escolares vêm 
buscando se adaptar a essas novas demandas. Partindo dessa premissa, diante dos 
novos processos de aprendizagem, o professor é desafiado a inovar suas práticas 
docentes.  

Esse estudo teve início com um levantamento bibliográfico, pois, conforme 
Fonseca (2002, p.32), “[...] qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 
bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 
assunto”. Sabemos que a aprendizagem é um processo que não acontece de forma 
isolada e sim coletiva, associando a figura do professor e do aluno nesse processo, já 
que, a “educação é a comunicação entre pessoas livres em graus diferentes de 
maturação humana, é a promoção do homem, de parte a parte, isto é, tanto do 
educando como do educador” (SAVIANI E DUARTE, 2010, p.423). 

Tudo hoje está na internet, vivemos uma revolução do conhecimento onde o 
professor precisa aliar educação e tecnologia. Frente a esse movimento, alguns 
adolescentes chegam a manifestar uma falta de motivação em frequentar uma escola 
onde a tecnologia não é bem-vinda. 

Chamados de “nativos” da informática, crianças e adolescentes da atualidade, 
enxergam as tecnologias com uma facilidade maior, pois, para eles, “as TICs são tão 
naturais quanto qualquer outro elemento do seu universo de socialização. Estão, 
portanto, mais aptos (que nós adultos) a extrair delas o melhor e o pior para construir 
sua formação” (BELLONI; GOMES, 2008, p.717). 

Nesse sentido, as tecnologias digitais trouxeram novas nuances para os 
modelos de ensino, circulação e compartilhamento de informações. 

E é nesse contexto que destacamos os memes, conhecidos por seu caráter 
intertextual e humorístico sendo qualquer vídeo, imagem, frase ou ideia que atrai 
grande popularidade, podendo ainda ser criações dos próprios usuários que mesclam 
situações do dia a dia gerando significados que vão além do humorístico, podendo ser 
irônico e conter um teor crítico. 

Para Dawkins (2007), melodias, moda de vestuário, slogans, estilos musicais 
etc., são exemplos de memes. Ele considera que meme é uma “unidade de 
transmissão cultural, ou unidade de imitação” (DAWKINS, 2007, p. 330). 

Com isso, o objetivo desse artigo é defender que possivelmente o meme possa 
ser um colaborador no processo educativo. Visto que a cultura digital tem se tornado 
uma aliada dos professores e o trabalho com memes podem conquistar a atenção dos 
alunos na aprendizagem de conceitos de diferentes disciplinas e temas da atualidade. 

Justificamos tal escolha por acreditamos que os memes espalhados nas redes 
sociais, possam estar, ainda que informalmente, gerando um mecanismo que faz com 
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que o leitor reflita sobre os acontecimentos sociais a sua volta e que de alguma forma, 
isso possa auxiliar os educadores no processo de ensino – aprendizagem. 

2. A Relação da Tecnologia com a Educação
Diante da contemporaneidade vem sendo exigido, que o indivíduo desenvolva 

novas capacidades, de planejar, de se organizar, se adaptar, se reinventar e aprender 
constantemente. E para isso, percebemos que às estruturas sociais vêm sendo 
desafiadas a fazer uso cada vez mais da Tecnologia de Informação e Comunicação –
TIC, que resumidamente expressa o “papel da comunicação na moderna tecnologia 
da informação” (OLIVEIRA, MOURA, SOUSA, 2015, p. 77). 

Para entendermos o papel da tecnologia na atualidade, partimos do 
pressuposto citado por Kenski (2012, p.22), “o surgimento de um novo tipo de 
sociedade tecnológica é determinado principalmente pelos avanços das tecnologias 
digitais de comunicação e informação e pela microeletrônica”. Promovendo dessa 
forma a circulação mais eficaz da informação, possibilitando a expansão de diversos 
setores da sociedade, a exemplo do mercado de trabalho, da medicina, enfim, há uma 
infinidade de pontos positivos e negativos nessa evolução. Ainda segundo essa 
autora, a expressão tecnologia: 

Diz respeito a muitas outras coisas além das máquinas. O conceito 
tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do 
cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de 
uso, suas aplicações (KENSKI, 2012, p. 22). 

A internet, enquanto técnica produzida dentro de uma cultura cria 
possibilidades para esta cultura e nisso Lévy (1999, p. 25), já considerava que 
“algumas opções culturais ou sociais não poderiam ser pensadas a sério sem sua 
presença”. O pesquisador Barbero (2006, p. 58), em sua obra “Dos meios às 
mediações” define cultura como sendo o processo de socialização, o qual está se 
transformando pela raiz ao trocar o lugar de onde se mudam os estilos de vida; 

Hoje essa função mediadora é realizada pelos meios de comunicação 
de massa. Nem a família, nem a escola - velhos redutos da ideologia 
- são já o espaço chave da socialização, os mentores da nova conduta 
são os filmes, a televisão, a publicidade, que começam transformando 
os modos de vestir e terminam provocando uma metamorfose dos
aspectos morais mais profundos.

Ele pressupõe que a mídia funciona como agência de socialização, sendo 
decisiva para a forma como nos relacionamos com a cultura e com o mundo, 
englobando os espaços educativos. 

As novas tecnologias fornecem meios de conhecimento para o aprendizado no 
local, no tempo, momento e forma como for desejado. Barbero (2006) defende que 
esse grande acesso de informação que tem caracterizado a era contemporânea, gera 
uma descentralização de saberes, não sendo as salas de aula exclusivos espaços 
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para sua obtenção. Seja por meio de computadores, tabletes ou smartphones, a 
informação pode ser acessada onde e quando quiser.  

Se antes o acesso à internet era restrito somente para uma classe social de 
maior poder aquisitivo, com a globalização, isso vem se modificando, a internet tem 
sido disseminada e mesmo que ainda não seja o ideal, ela vem alcançando um 
universo maior entre as classes sociais e no cenário educativo a sua presença 
também, tem sido notada, pois, conforme Kenski (2012, p.15), a tecnologia “está em 
todo o lugar, já faz parte de nossas vidas”. 

Para Jacques Gonnet (2004), especialista em educação e mídias, é inegável o 
papel da mídia na manutenção das estruturas sociais destacando ainda sua 
parcialidade. “Elas não refletem a realidade. Elas a codificam. As mensagens 
midiáticas não são neutras” (GONNET, 2004, p 51). Para ele, além de nos informar 
sobre o mundo, as mídias apresentam maneiras de perceber e de compreender esse 
mundo. 

Gonnet (2004, p.65), também cita Christian Hermelin (1993), o qual “sugere 
uma leitura dos eventos cotidianos” enfatizando que ao analisar uma leitura dos 
acontecimentos no cotidiano, são encontrados pontos positivos trazidos pela mídia; 
como a aceleração, propagação e instrumentalização das informações e ações que 
ajudam a promover o seu poder. 

 É relacionando esse poder ao universo educativo, que Gonnet (2004, p. 67), 
salienta que “estes elementos de análise contribuem eficazmente para um 
distanciamento crítico, para uma exigência que desmonta, em parte, a manipulação”, 
portanto, em uma educação para as mídias seja qual for o suporte a leitura dessas 
mídias deve acontecer da maneira mais crítica possível, a fim de entender o sentido 
mais amplo do seu significado. 

E para que isso se torne possível, ele considera que aprender sobre mídias 
digitais no atual cenário contemporâneo é tão primordial quanto saber ler e escrever, 
pois, nessa sociedade da comunicação e informação, a educação para as mídias, 
hoje, é uma necessidade e nisso, Gonnet (2004), nos convida a refletir sobre sua 
relevância e finalidade: 

E para dar conta da diversidade das mídias, notadamente para o 
utilizador, distinguem-se muitas vezes as mídias autônomas, que não 
requerem ligação a nenhuma rede particular (livros, jornais, discos, 
etc.), as mídias de difusão, por ondas hertzianas ou por cabos 
(televisão, rádio, etc.), e as mídias de comunicação que permitem 
instaurar uma interatividade da qual o telefone foi o primeiro símbolo, 
que passa hoje pela telemática ou vídeo comunicação (GONNET, 
2004, p. 16). 
 

Segundo ele, às mídias, são definidas como os equipamentos técnicos que 
permitem aos homens a comunicação de seu pensamento, independentemente de 
quaisquer que seja a forma e a finalidade desta expressão. 

Incluindo também, que a expressão mídia-educação é usada para exprimir a 
preocupação de educadores e intelectuais com a influência cultural destas mídias, os 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFA_enBR670BR734&nfpr=1&biw=1366&bih=625&q=smartphones&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjHscmGorDtAhXCJ7kGHRu1D-MQBSgAegQIBBA0
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riscos de manipulação em todas as esferas sociais. Segundo ele, descrever às mídias 
significa compreender sua finalidade, a qual implica a comunicação, seja por meio do 
jornal, TV, rádio, fax e etc., existem infinidades e objetivos, mas, o importante é que 
haja: 

Uma educação crítica para a leitura das mídias, [...] o objetivo é facilitar 
um distanciamento pela tomada de consciência do funcionamento das 
mídias, tanto de seus conteúdos como da contextualização dos 
sistemas nos quais elas evoluem (GONNET, 2004, p. 23).  
 

A inquietação demonstrada em seus estudos aponta que o educador que se 
dispuser a trabalhar com mídias na educação, demanda fazer uma análise mais 
aprofundada sobre o tema para que consiga de maneira consciente escolher a melhor 
abordagem possível. Visto que a internet vem permitindo o compartilhamento de 
conteúdos que são produzidos por indivíduos dentro de limitações técnicas. 

Julgamos que sua disseminação vem crescendo, porque as pessoas não 
somente passaram a consumir conteúdos, como também a criá-los. Dessa forma 
entende-se que existe a necessidade de uma análise minuciosa sobre a questão, no 
intuito de que o aprendizado tende a tornar-se cada vez mais independente, 
colaborativo e flexível. 

Nisso, Barbero (2006, p. 287), nos chama atenção sobre o papel do receptor 
que não se adéqua mais como um mero ouvinte das mensagens que são vinculadas 
pelos meios, mas como um participante ativo desse processo. E que mesmo não 
falando sobre comunicação, pessoas de diversas áreas não estão deixando de 
questioná-la e produzi-la. Ele afirma que “foi necessário perder o objeto para encontrar 
a comunicação”, enquanto processo, enxergando que assim como o objeto sofre 
ação, o receptor se transforma em sujeito da ação e o lugar social onde estamos 
inseridos cria um contexto de “mediações”, que pode ser tanto na “cotidianidade 
familiar”, quanto em outras instituições, a exemplo da escola. 

Frente a esse cenário, Gonnet (2004) segue destacando a importância da 
escola, projetando que ela é responsável por estar em consonância com a 
transmissão de saberes que a sociedade constitui em cada período histórico e que 
nessa sociedade globalizada, cada vez mais digital, cabe a ela saber socializar o 
potencial da tecnologia e os possíveis saberes provenientes dela. 

Além disso, Barbero (1997, p. 8), enfatiza que foi essencial fazer um percurso 
pela História, onde o homem nos seus processos de evolução tenta explicar o mundo, 
e também a dar sentido a tudo o que o rodeia, onde para uns a palavra esteve em 
primeiro lugar, para outros o gesto ou a imagem. “No início era a palavra, diz a Bíblia, 
no início era o gesto, dizem os antropólogos, no início era a imagem, diz a psicanálise”. 

 E foi por meio das imagens que os objetos existentes no mundo nos foram 
revelados e a partir disso ocorreu uma transição em que o pensamento reconhece o 
saber de ver, ou seja, o mundo se revela a nós apenas se aprendemos a ver isto. E 
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foi essa cultura da imagem que passou a ser fortalecida pelo aumento do acesso a 
internet entre outros meios. 

É diante desse recorte que escolhemos o meme como fonte incentivadora 
dessa discussão, pois ensinar com as novas mídias poderá ser uma revolução, da 
qual compreendemos não precisar acabar com os paradigmas convencionais do 
ensino, mas sim, ampliar seus horizontes e possivelmente os memes tende a ser 
considerados como uma forte influência nessa mudança. 

Entretanto, não podemos deixar de mencionar que a internet e suas mídias são 
meios de comunicação cujo existe um longo caminho a ser explorado. E que as 
instituições de ensino necessitam promover a apropriação desse conhecimento junto 
aos educadores. Nessa perspectiva, a formação de professores se torna muito mais 
abrangente e conforme Tajra (2007, p.122), “os professores devem ser capacitados, 
precisam ser capacitados e é a mola mestre para o sucesso de implantação desses 
recursos no ambiente educacional”, pois, só assim os mesmos poderão obter o melhor 
retorno possível, considerando que a tecnologia sozinha não faz nada.

 
3. Memes também podem ensinar 

 
Gonnet ao publicar o livro, “Educação e Mídias”, em 2004, se referia ao rádio, 

à televisão, ao impresso e demais mídias existentes na época. E hoje, vivemos em 
uma nova configuração dessa comunicação. Tal qual Lemos (2010, p. 71), passamos, 
a conviver com o ciberespaço, “tecnologia retribalizante que com a socialidade 
contemporânea produz a cibercultura”, onde estão as redes sociais.  

A cibercultura é definida como: 
Cultura contemporânea marcada pelas tecnologias digitais. Vivemos 
já a cibercultura. Ela não é o futuro que vai chegar, mas o nosso 
presente (home banking, cartões inteligentes, celulares, palms, pages, 
voto eletrônico, imposto de renda via rede, entre outros). A cibercultura 
representa a cultura contemporânea sendo consequência direta da 
evolução da cultura técnica moderna (LEMOS, 2003, p. 11). 

 
Portanto, com o advento das tecnologias digitais, o termo cibercultura passou 

a produzir variadas tendências em rede e uma delas são os memes, pois, com a 
grande popularidade dos sites de redes sociais os memes estão cada vez mais 
presentes nas comunicações on-line. Diante de tantas possibilidades de uso da 
linguagem, espera-se que o sujeito atuante no ciberespaço seja, 

 
[...] produtor e divulgador de suas próprias mensagens, traço 
fundamental desse novo tipo de gênero discursivo que, além de 
híbrido, coloca nas mãos do usuário o destino de suas viagens e 
perambulações pelas redes, suas trocas e compartilhamentos no 
diálogo com o outro (SANTAELLA, 2014, p. 216). 
 

Um dos primeiros conceitos de meme que se tem conhecimento surgiu através 
de estudos na área da genética, na qual Dawkins (1976, p. 122), definia meme como 
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um “substantivo que transmite a ideia de uma unidade de transmissão cultural, ou uma 
unidade de imitação”, pois, segundo ele: 

 
Quando você planta um meme fértil em minha mente, você 
literalmente parasita meu cérebro, transformando-o num veículo para 
a propagação do meme, exatamente como um vírus pode parasitar o 
mecanismo genético de uma célula hospedeira. (DAWKINS, 2007, 
p.124). 

 Dawkins (2007, p. 23), ainda nos diz que alguns “exemplos de memes são 
“melodias”, ideias, “slogans”, modas do vestuário, maneiras de fazer potes ou de 
construir arcos”. No entanto, quando aplicado a internet, o termo é usado 
frequentemente para se referir “a conteúdos de caráter viral, que são replicados 
diversas vezes, ou a brincadeiras e piadas internas em determinados nichos culturais” 
(FONTANELLA, 2009, p.8), sintetizando humor e diversão nas redes. 

É notável, que diante de qualquer acontecimento de impacto, a internet “ferve” 
com novos memes satíricos que além de divertir também podem nos levar a reflexões 
e análises dos mais variados acontecimentos da sociedade. E a fim de ilustrar tal 
entendimento, apresentamos as seguintes imagens: 

 
Figura 1 - Quarentena pelo Coronavírus. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: poder360 / 4 querobolsa.com5 

 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Disponível em: https://www.poder360.com.br/midia/quarentena-pelo-coronavirus-rende-enxurrada-de-
memes/ Acesso em: 3 dez. 2020. 
5 Disponível em: https://querobolsa.com.br/revista/tedio-na-quarentena-veja-os-memes-mais-criativos 
Acesso em: 5 dez. 2020. 

https://www.poder360.com.br/midia/quarentena-pelo-coronavirus-rende-enxurrada-de-memes/
https://www.poder360.com.br/midia/quarentena-pelo-coronavirus-rende-enxurrada-de-memes/
https://querobolsa.com.br/revista/tedio-na-quarentena-veja-os-memes-mais-criativos
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Figura 2 - Vida de professor e vida de aluno na quarentena. 
 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Revista de Biblioteconomia e ciência da informação 6/ Facebook 2020.7 
 

Segundo Santos, Colacique e Carvalho (2016), embora nem todos os memes 
apresentem imagens, elas estão na grande maioria deles. 

Os memes apresentados acima, elaborados diante do contexto da Covid-19, 
destacam situações diversas; tanto para apontar que muitas pessoas não têm levado 
esse problema de saúde pública tão a sério, quanto para destacar comportamentos 
diante do ensino remoto. 

Por outro lado, são inúmeras as manifestações de repúdio, referente ao 
aumento de preços, praticados na atual sociedade por conta dessa pandemia, levando 
assim copiosas discussões do cotidiano para os espaços digitais em formato de 
memes. Assim destacamos o seguinte meme: 

Figura 3 - Qual mãe ganha: Rochelle, Janet ou dona Hermínia? 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fonte: instagram@soueunavida.8 
 

                                                             
6 Disponível em: https://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/article/view/527/472  
Acesso em: 5 dez. 2020. 
7 Disponível em: https://www.gerarmemes.com.br/memes-galeria/342-hermione-granger/5 
Acesso em 4 dez. 2020. 
8 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B-Va5gvFinl/?utm_source=ig_embed 
Acesso em: 4 dez. 2020. 

https://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/article/view/527/472
https://www.gerarmemes.com.br/memes-galeria/342-hermione-granger/5
https://www.instagram.com/p/B-Va5gvFinl/?utm_source=ig_embed
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Nesta imagem, há uma sátira no imaginário de uma possível disputa entre três 
personagens de produções televisivas conhecidas do grande público: 

Rochelle da série “Todo mundo odeia o Chris”, Janet da Série “Eu, a Patroa e 
as Crianças”, e Dona Hermínia do filme “Minha Mãe é uma Peça”. Disputa essa pela 
compra de álcool em gel, que no início da pandemia além de ter sido um produto que 
tenha ficado escasso em várias regiões do Brasil, tinha um alto custo, representando 
um aumento abusivo de preços em variados produtos. 

Dentre as características existentes entre essas personagens, está o fato de se 
preocuparem com a economia doméstica e de não perderem promoções. E isso nas 
tramas mencionadas acaba gerando várias situações engraçadas, motivo que deve 
ter sido a fonte geradora dos memes, conquistando grande popularidade. 

Vimos então, surgir e viralizar um tipo de conteúdo que hoje preenche uma 
quantidade significativa dos conteúdos encontrados na web, desde redes sociais 
como o Facebook, Instagram, Pinterest e Twitter, até jornais de grande circulação, 
satirizando, divertindo e provocando reflexões. 

E frente a isso é que vislumbramos uma infinidade de possibilidades de incluir 
memes em discussões em sala de aula, pois: 

 
[...] Essas produções são conteúdos que recombinam elementos que 
carregam uma potência subjetiva que possibilitam também novas 
experiências de aprendizagem em quem se apropria do seu conteúdo, 
uma vez que, são sempre decifrados por intermédio da interpretação 
e tradução do seu significado que se dá mediante a aproximação e 
associação a outros contextos (OLIVEIRA, PORTO, ALVES, 2019, p. 
3). 
 

Sabemos que meme se difundem e se manifestam como expressões 
comunicacionais que vem ganhando espaço por intermédio de uma forma própria de 
propagação em rede e conforme Kenski (2012, p.69), “por meio da “rede das redes”, 
a escola pode integrar-se ao universo digital para concretizar diferentes objetivos 
educacionais. Nesse processo que envolve o virtual e a aprendizagem, Linhares, 
Chagas e Silva, (2017, p. 88) também abordam que: 

 
“O virtual, entendido como potência, define a natureza das relações 
abertas, colaborativas, interativas, hipertextuais e multimidiáticas que, 
mediadas por suportes e dispositivos sociotécnicos e de comunicação 
móvel, modificam os processos de aprendizagem a partir de novas 
formas de comunicações interpessoais, sua vinculação com o 
consumo de conteúdo, socialização, produção, veiculação e 
publicação de conteúdo.” 
 

E é com base nesse cenário que acreditamos que trabalhar com memes na 
educação possa ser algo desafiador e ao mesmo tempo instigante para toda 
comunidade acadêmica, pois, evidenciamos uma envoltura entre o meme e a 
intertextualidade. E partilhamos da idéia de que ela seja “elemento-chave na 
construção de sentidos e no consequente efeito do humor presente nos memes” 
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(PORTO, 2018, p. 11). Além do mais, Porto (2018, p. 40), dá ênfase à importância da 
centralidade da mídia em um viés crítico para o contexto educativo, pois, em sua 
grande parte “a intertextualidade dialoga e reproduz certos aspectos de outros textos”. 

Igualmente, Petrin (2020), entende que o conceito de intertextualidade vem da 
forma como chamamos o diálogo que pode existir entre textos, ou ainda entre obras 
de arte e anúncios publicitários, entre outros. Podendo acontecer quando um texto faz 
remissão a outro anteriormente proferido, manifestando-se de forma explícita ou 
implícita, ao mesmo tempo, que se constitui de diferentes modos (NOBRE, 2013). 
Todo texto pode articular vozes, sendo assim memes apresenta essa característica 
por envolver diversas situações de quem pronuncia um enunciado, ou os recebe, seja 
fictício ou real. Recuero (2009, p. 127), ainda salienta que “quanto mais tempo um 
meme permanece, mais valor está agregado à sua difusão”. 

Por tanto, consideramos que memes além de possuir caráter intertextual, uma 
vez que sempre estarão em diálogo com variados contextos, possui grande 
capacidade de se propagar e espalhar informações. Tornando possível assim, 
associá-los de diversas formas aos conteúdos escolares, a exemplo, da formação da 
criticidade do aluno, na fixação, conceituação de conteúdos e construção de ideias. 

 Por fim, defendemos que memes possa servir de auxílio complementar na 
mediação de práticas docentes, aproximando assim os alunos aos conteúdos formais. 
 
4. Considerações finais 

 
Trabalhar com memes em sala de aula, com seu tom divertido, irônico, crítico 

e reflexivo, pode contribuir para que haja uma ressignificação das vivências sociais 
tanto individuais, quanto coletivas. 

Sendo assim, contemplamos que essas características estão presentes em 
diversos memes espalhados nas redes e especificamente, nos memes que foram 
apresentados nesse estudo, como forma de contextualizar nossas ideias.   Assim, foi 
destacado o envolvimento da intertextualidade em uma análise e referência sobre o 
comportamento social diante da pandemia da Covid-19.  

Dessa forma, acreditamos que o educador possa aproveitar o potencial do 
meme para ajudar o aluno na compreensão de conceitos de diferentes disciplinas e 
temas da atualidade, tornando suas aulas mais envolventes com alunos mais ativos, 
colaboradores e participativos. Almejamos que o educador possa enxergar no meme 
uma possibilidade didática e eficiente em meio à tecnologia.

Salientamos, que a sociedade encontra-se em constante mudança e dia após 
dia surgem novas tecnologias, novos costumes, novos conceitos e novas 
aplicabilidades que não podemos negar. E que isso pode ajudar-nos a rever, a ampliar 
e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e de aprender. 
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A RESIGNIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO PARA O 
DIÁLOGO CRÍTICO E AUTONOMIA NO AMBIENTE DIGITAL 

Marlton Fontes Mota1 
Alicia Macedo Santana2 

Letícia Barbosa de Gois3 

RESUMO 

A comunicação, em tempos de tecnologias digitais, aproximou culturas e mesclou a 
linguagem por mediação, criando aparatos que possibilitaram ao sujeito o 
protagonismo efervescente das narrativas dialógicas em rede, nos ecossistemas 
virtuais. Enquanto o mundo se permitiu a interligação através de linguagens, culturas, 
signos, informações e conhecimento nas vias do ciberespaço, um processo de natural 
autonomia e protagonismo dos usuários dessas redes virtuais se desenvolvia, sob um 
emaranhado de experiências, sociabilidades e compartilhamentos em tempo 
presente. A percepção sobre a liberdade do indivíduo no espaço virtual e a sua 
interligação com a proposta de interferência mediadora das práticas educativas 
tornou-se uma necessidade estruturante da educação. Nessa perspectiva, o texto 
propõe uma abordagem sobre o papel da educação, sob o dialógico crítico e libertador 
freiriano como um diferencial contributivo para uma aprendizagem significativa no 
ambiente digital. Aplicou-se, para o alcance do seu objeto, a pesquisa qualitativa, 
fazendo uso do método exploratório com espeque na pesquisa bibliográfica e 
documental sobre os ensinamentos teóricos de Paulo Freire; Barbero; Berardi; 
Linhares e Chagas; Porto. O estudo concluiu que promover uma educação 
contributiva nas vias digitais para a formação de uma consciência crítica e reflexiva 
como prática dialógica libertadora é ressignificar a autonomia do sujeito num 
permanente movimento de inquietação indagadora. 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação. Desterritorialização. Educação. Paulo Freire. 
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1 Introdução 
 

A formação do indivíduo, enquanto educando, vivenciada a partir das práticas 
de ensino-aprendizagem na pós-modernidade4 da atual sociedade, está 
intrinsecamente vinculada ao desenvolvimento tecnológico ocorrido a partir da 
segunda metade do século XX. Nessa perspectiva, inclui-se a influência das 
chamadas mídias digitais que têm promovido uma sensível mudança no processo de 
comunicação e de construção da identidade cidadã do sujeito na sociedade.  

De igual forma, o tempo destinado à inventividade ou ao não-fazer do aluno, 
o chamado “tempo livre” ou ócio, vem sendo, progressivamente, virtualizado pela rede 
digital, que atua como um elemento de ampla interação social.  

Percebe-se que, nesse cenário transformador das relações culturais e dos 
modelos comunicacionais preditos pela chamada cibercultura, não se confirma, por 
parte dos atores envolvidos, no devido aproveitamento consciente do processo de 
significação dos saberes aprendidos, que poderiam ser percebidos a partir da 
interconexão da experiência cognitiva do usuário e do conhecimento extraído das 
práticas educativas.  

O transitar pelas redes virtuais confirma que, de fato, há a autonomia 
consciente e crítica, proporcionada pelo ciberespaço? O questionamento é seguido 
de perto pela necessidade de rediscutir o papel da educação e sua parcela de 
contribuição na formação do indivíduo.  

O domínio na instrumentalização dos meios comunicacionais digitais não 
consolida a certeza de que os seus usuários, emissores-receptores desse processo, 
tenham a devida e necessária percepção para o melhor aproveitamento do 
conhecimento adquirido, a partir das interações virtuais, informais e não-formais.  

Sob o espeque dessa reflexão, o texto propõe uma abordagem sobre o papel 
da educação no contexto dialógico freiriano como um diferencial contributivo para uma 
aprendizagem significativa, que potencialize o alcance, inclusive, do tempo livre do 
educando, ampliando a sua criticidade sobre a leitura de mundo nas interligações 
digitais.  

Tratar sobre os diálogos na contemporaneidade, de forma ampla, é buscar a 
compreensão sobre as suas multiformes concepções e, especialmente, perceber-se 
adaptável ao novo espaço virtualizado de transmissão e formação das narrativas e 
linguagens que perfilam a singularidade humana de existência, com vistas à 
complexidade da sua coexistência em sociedade. 

A concepção dialógica em Freire provoca a atemporalidade e 
desterritorialização das relações humanas, investidas hoje, na versatilidade de 
caminhos nem sempre visíveis, sempre compartilhados, mas, carentes de significados 
de convergências. 

                                                             
4 “Características: Ausência de regras e valores muito rígidos; Individualismo; Pluralidade e diversidade; 
Combinações de tendências, gostos e estilos; Produção em série de cultura voltada para o consumo rápido; 
Liberdade de expressão e pensamento; Mistura entre realidade e imaginação - hiper-realismo; Disponibilização de 
grande quantidade de informações; Incertezas e vazios existenciais”. (CRUZ, 2019, p, 02)  
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Para o alcance do objetivo proposto, aplicou-se a pesquisa qualitativa, 
fazendo uso do método exploratório para a busca sistematizada dos conteúdos 
teóricos que possam balizar os encontros referenciados no presente texto, com 
espeque na pesquisa bibliográfica e documental sobre os ensinamentos teóricos de 
Paulo Freire.  

A pesquisa se delineou em dois capítulos, sendo atribuído ao primeiro, a 
reflexão sobre o processo de desterritorialização da educação para o lugar de 
aprender, confirmando ser os novos espaços ciber, os lugares das práticas 
educativas.  Para o segundo capítulo, tratou-se da autonomia e do livre-pensar nas 
vias digitais, abordando-se sobre a efetividade de uma educação dialógica como 
elemento propulsor para uma autonomia consciente, crítica e reflexiva. O texto é um 
convite à reflexão. 

 
2 Desterritorialização da educação para o lugar de aprender 
 

A fascinação pelas novas tecnologias criou discursos e desenvolveu no 
indivíduo uma autonomia, que de acordo com Linhares e Chagas (2017), tornou-se 
cada vez mais condicionada ao processo comunicativo mediado pelas vias digitais. 
Processo esse, que vem direcionando a sociedade para a adoção de práticas 
pedagógicas convergentes às especificidades das linguagens multimídias.  

Os saberes informais e não formais em redes digitais compõem as “novas” 
sociedades de conhecimento, que, para Porto e Moreira (2017), formam um 
ecossistema continuamente atualizado. Essa predisposição cria uma postura, ao 
mesmo tempo, de dependência e de autonomia, afinal o sujeito experimenta o 
protagonismo na produção de saberes num espaço que lhe possibilita a versatilidade 
e um acesso simplificado. Bauman (2018) destaca que a cultura consumista da 
sociedade contemporânea é governada pelo preceito: se você pode fazer, então deve 
fazer”. 

Enquanto, que, na escola, as práticas de ensino-aprendizagem pautadas no 
processo de autonomia e protagonismo do aluno não atendem à velocidade das 
transformações propagadas pelo ciberespaço. Souza e Ribeiro (2013) expõem que, 
partindo-se do princípio que a sociedade vivencia momentos de efervescência e 
mudanças sem precedentes, faz-se necessário estabelecer correlações com essa 
mesma realidade. 

O multiculturalismo do espaço digital vem ultrapassando os limites fronteiriços 
do ambiente da sala de aula, num amplo processo de desterritorialização que impõe 
movimentos de mobilidade cultural permanente, superando todos os contornos 
objetivos traçados pelos processos educativos no trato das relações sociais.  

As propostas para o ensino-aprendizagem sempre colocaram a escola como 
uma instituição que analisa o movimento cultural da sociedade. Porém, nas palavras 
de Buckingham (2006), a maior parte do ensino e aprendizagem desenvolvidos pela 
escola têm permanecidos totalmente impassível diante da influência da tecnologia. 
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A educação, de forma ampla, para Caeiro (2017), se encontra numa 
encruzilhada de inúmeras vias, e estas nem sempre são visíveis. A transformação 
recente dos espaços de aprendizagens, decorrente de uma interferência propositiva 
das tecnologias digitais no processo de ensino, não pode ser vista como um obstáculo 
à produção do conhecimento compartilhado.  

A dependência do indivíduo à comunicação virtualizada, destacada por 
Linhares e Chagas (2017), tem afetado os campos da vida humana e pressupõe ser 
um fator favorável à ressignificação das práticas educativas, visando a formação 
criativa e cidadã do educando. Para isso, os referidos autores assimilam que a escola 
deve desenvolver novas competências em comunicação e informação, que possibilite 
a contemporaneidade de ações educativas nas tecnologias digitais.  

Ao propor a inserção efetiva, participativa e colaborativa do educando na 
sociedade, como um elemento transformador, ele jamais se perceberá um sujeito 
meramente adaptável. É tornar possível a “reinvenção do ser humano no aprendizado 
da sua autonomia” (FREIRE, 2019) 

A descaracterização do modelo de espaço físico da escola, potencializou o 
surgimento de outros ambientes de possibilidades e de compartilhamentos de 
saberes. Além de permitir o rompimento dos limites territoriais que singularizavam a 
distribuição e o alcance dos processos de ensino-aprendizagem, proporcionando o 
acesso ao saber, também, fora dos limites físicos da escola.  

Na tecnologia digital, a conexão em rede fez emergir novas especificidades 
humanas, alterou narrativas e estabeleceu a diversidade de formatos comunicacionais 
que adentraram aos espaços da escola, da sala de aula. Cabe fortalecer os espaços 
escolares como “outros” lugares de aprender, que, em Freire (2019), tornem imperiosa 
a prática formadora da autonomia do indivíduo, conscientemente crítica.  

 Mas, faz-se necessário assegurar que as práticas pedagógicas decorrentes 
desse processo possam, além de propiciar o acesso à informação, empreender a 
transformação do sujeito e a promoção da criticidade, sob o olhar de uma educação 
humanista e verdadeiramente libertadora. São esses, alguns dos aspectos essenciais 
à formação cidadã do indivíduo, e que para Freire (2019), a educação deve se 
comportar como uma forma de intervenção no mundo.  

A educação deve ser contributiva para despertar no sujeito a inteligência de 
perceber o mundo, em relações viabilizadas pelo diálogo crítico e reflexivo, numa 
constante retroalimentação de saberes, a reflexão na ação.  

A desterritorialização do ambiente educativo, formal, proporciona a sensação 
de autonomia e liberdade no educando, mas, amplia a responsabilidade da educação 
ser presente e existencial no processo de formação do aluno para tornar compatível 
o seu interesse em aprender. O método educativo a ser aplicado deve se 
compatibilizar com as relações entre pessoas e o mundo, ampliando as sensações 
cognitivas do indivíduo para promover-lhe uma percepção afirmativa sobre o seu 
entorno social, a partir de si mesmo.  

Ressignificar as práticas educativas para uma educação dialógica, é constatar 
a capacidade de intervir na realidade, desvelando a compreensão e a leitura de mundo 
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(FREIRE, 2019). Couto e Silva (2017), confirmam que a chamada sociedade das 
conectividades vem sendo organizada de forma efervescente, mas, afirmam que, a 
educação para os movimentos em rede, tendem, paralelamente, a acompanhar esse 
fluxo de ampliação.  

A notada revisão do tempo e do espaço dedicados à construção pedagógica, 
no ambiente escolar, vem sendo o primeiro ponto de destaque nos projetos de 
reformulação do papel da educação nesse novo cenário cultural digital. Para Bauman 
(2018), o mundo off-line5 ainda não desapareceu, mas, agora existem dois mundos 
distintos e a tarefa de conciliá-los está entre as competências que a arte da vida do 
século XXI nos exige ter. 

A miscigenação de fluxos, conexões e de compartilhamento de informações, 
vem sendo acolhida pelos usuários da rede, sem a preocupação de perceber o 
potencial criativo desse conteúdo, e sem predizer sobre o necessário olhar científico 
sobre tais informações. Isso traz uma outra perspectiva sobre esse panorama, que 
seria a da capacidade inata dessa imersão cultural consolidar-se num processo de 
alienação e ostracismo social.  

É dessa pluralidade conectiva que emerge a própria singularidade humana, e 
Freire (2019) confirma que, inserida no processo de captação objetiva da realidade, 
existe a presença da criticidade, pois, os laços existentes nas relações humanas se 
definem reflexivos e críticos. O que não se pode permitir é a ausência das práticas 
educativas voltadas para a interação do sujeito nesse mundo virtualizado, para que 
ele possa, de forma autônoma e crítica, sentir-se incluído, verdadeiramente. Jamais 
adaptado. 

Decerto que o modelo tradicional de ensino, ainda praticado por poucas 
instituições educacionais, que exclui propostas de inserção das suas práticas na rede 
digital de computadores, vem tornando a escola um ambiente deslocado da realidade. 
Afinal, há um movimento cultural crescente, direcionando a sociedade para esses 
novos espaços de construção de saberes e de trocas de experiências, estimulando as 
relações comunicacionais virtualizadas.  

Não se inserir nesse processo de engajamento virtual, torna a educação uma 
espécie de tabernáculo, de utilização específica e percepção contemplativa, fincada, 
estaticamente, nos próprios pilares. Para Linhares e Chagas (2017), os espaços 
escolares devem sim contribuir para que o pensar humano ultrapasse a imersão 
intuitiva “do” e “no” ciberespaço, chamando a atenção para a reflexão sobre as amplas 
transformações decorrentes desse exercício. É sobre essa imersão intuitiva, tratada 
pelos autores comentados, que a educação precisa, necessariamente, projetar-se. O 
lugar da educação é em todos os lugares.

A experiência cognitiva do educando está se ampliando diante da imensidão 
de saberes proporcionada pelo ciberespaço. Pressente-se, nesse cenário, como um 
fator de formação significativa, que a experiência curiosa do educando deve interligar-
se à sua percepção consciente do conhecimento formal adquirido. Nesse caso, há no 

                                                             
5 “Assim denominado em contraposição ao recém-chegado on-line”. (BAUMAN, 2018) 
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ambiente escolar a possibilidade de interferência pontual dos saberes adquiridos pelo 
educando, desenvolvidos no multiculturalismo do processo comunicacional em rede, 
mediado por artefatos digitais.  

A hipermobilidade que desterritorializa o ensino-aprendizagem do ambiente 
físico da sala de aula, traz uma gradativa necessidade de oportunizar a inserção de 
práticas educativas para a construção de significados, a partir das experiências do 
sujeito, diante da proposta de uma formação plural promovida pela cibercultura.  

A compreensão sobre o papel da educação nesse universo comunicativo deve 
perpassar pelo desenvolvimento de práticas pedagógicas que possibilitem a 
convergência entre o saber, como um verdadeiro impacto social e a formação de uma 
consciência de humanização do educando (FREIRE, 2019).  

A autonomia para a busca desse aprendizado convergente, que alie a 
experiência individual do aluno com a instrumentalização mediadora das práticas 
educativas, deve ser instigada e mais bem preparada. Esse processo não pode se 
resumir em tornar o indivíduo um ser mais apto ao mercado de trabalho, mas, que o 
conscientize do seu próprio inacabamento como ser social, para que possa, a partir 
disso, construir a sua identidade cidadã.  

Nesse contexto, a aplicabilidade do conhecimento formal deve ser posta em 
prática e sempre em tempo presente. O estudante deve ser motivado a aprender e 
para isso ele deve perceber que a teorização do conteúdo apresentado em sala de 
aula é compatível com a sua descoberta premente e imediata, em imersões 
experienciais. O lugar da escola é em qualquer lugar. 

 
3 Autonomia, livre pensar e vias digitais 
 

As tecnologias digitais de informação e comunicação passaram a dominar o 
cenário cultural no mundo e, ainda que penda pela necessária “inclusão digital” em 
maior largueza, é inquestionável o seu crescimento entre as diversas culturas e 
sociedades. Esse intercâmbio globalizado de informações, em tempo presente e 
imediato, vem produzindo um sem-número de oportunidades para a exploração 
econômica do capital e, por sua vez, propõe uma autonomia humana mediada pela 
virtualização do processo produtivo. 

Porém, diante desse panorama de maior liberdade das atividades mercantis, 
o homem produtivo passou a empreender um maior tempo, dedicado à busca pela 
sua independência financeira. A sensação de autonomia avançou nas vias digitais, 
para Berardi (2005), a crise no modelo de indústria, causada pela infoprodução e 
baseada na tecnologia digital, proporcionou a reconstrução de um modelo social 
eficaz que incitou no trabalhador a aspiração da autorrealização. 

A proximidade do trabalhador com o enriquecimento econômico, a partir do 
incremento das tecnologias digitais nas relações produtivas, tem sido considerado um 
fator preponderante da nova afeição ao trabalho, sob a ideologia da new economy. 
De acordo com Berardi (2005), essa ideologia assegura que está no acúmulo de 
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riquezas o verdadeiro sentido da felicidade, e criou comportamentos no indivíduo que 
passou a desejar a prosperidade, acima do seu próprio afeto social e do seu lazer. 

Esse modelo de liberdade e autonomia, proposto pela nova economia, tem 
sido a tônica nas discussões a respeito da tão propagada justiça e igualdade social, 
pois, persevera no contexto fragmentador da organização social, incitando o conflito 
de classes criado pela busca do bem-estar material. Nos mesmos moldes 
competitivos caminha o processo de ensino-aprendizagem, que não impõe a 
transformação de comportamentos, mas, incute nos estudantes a necessidade de 
ascensão social, sem prescrever o sentido de humanização das práticas pedagógicas 
para uma aprendizagem significativa. 

A formação da identidade do indivíduo, em tempos de cibercultura, também 
pode sofrer um processo de alienação, pois, ao ver-se preenchido de efemeridades 
circulantes nos seus espaços cognitivos, sob o enfoque de múltiplos significados, a 
definição do seu perfil será o resultado de uma equação de infinitas variáveis, por 
vezes, não previstas pela sua formação acadêmica.  

A educação, nesse viés, deve estar preparada para oportunizar ao indivíduo 
uma autoavaliação dos conceitos que lhe são projetados, e para Linhares e Chagas 
(2017), a escola tem a responsabilidade de reforçar o perfil, os valores e saberes que 
devem ser construídos para a vida em sociedade. Para Freire (2020), a profundidade 
na interpretação dos problemas como uma tomada de consciência crítica há de 
resultar de um trabalho pedagógico crítico. 

É ainda o papel da escola, mesmo durante o tempo livre do seu educando, 
buscar a interação entre os desejos individuais de cada aluno, enquanto este 
experimenta sensações no cotidiano social, no seu livre-pensar. A efetividade de uma 
educação dialógica amplia o conhecimento experiencial em torno da liberdade, além 
de não permitir que o aluno se distancie, ao ponto de desenvolver uma ação 
apassivadora, coincidente com a imersão da consciência oprimida, que tornará 
temerosa essa mesma liberdade (FREIRE, 2018o). 

A formação do indivíduo, a partir, também, das práticas de ensino-
aprendizagem, está intrinsecamente vinculada ao desenvolvimento tecnológico 
ocorrido a partir da segunda metade do século XX. Para Freire (2019), a tecnologia é 
um instrumento cultural e histórico, e sua introdução no processo de formação 
consciente da sociedade, implica em condicionar um aumento e aperfeiçoamento das 
leituras de mundo, ainda mais abertas e mais críticas.  

A educação deve estar preparada para oportunizar ao indivíduo uma 
autoavaliação dos conceitos que lhe são introjetados, de acordo com Linhares e 
Chagas (2017), a escola tem a responsabilidade de reforçar o perfil, os valores e 
saberes que devem ser construídos para a vida em sociedade.  

Na dialogicidade, autonomia e livre-pensar perfilam a essência da educação 
como prática de liberdade que, para Freire (2018o), confirma que a tarefa do educador 
dialógico é, através de equipe interdisciplinar, trabalhar o universo temático captado 
na investigação e devolvê-lo como objeto de uma educação problematizadora, e que 
essencialmente é, também, conscientizadora.  



                                                     Revista Tecnologia Educacional 
 

68 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, nº 229 abr/jun 2021 p. 61 a 72 

ISSN: 0102-5503                                                      

Por sua vez, dialogar, confirma Barbero (2014), é arriscar um encontro de uma 
palavra com outra, da resposta de um outro, num processo de intersubjetividade. 
Dessa interrelação é possível construir um espaço de mútua influência, entre a 
pluralidade cultural emanada dos fluxos virtualizados, decorrente das redes digitais de 
informações e o próprio sistema de ensino, com as suas práticas pedagógicas.  

É destaque o papel da tecnologia digital nesse processo de práticas 
comunicacionais, primeiro, por desenvolver uma amplitude no acesso às informações 
e por possibilitar a interação, a (co)criação e a reconstrução dialógica, a partir dos 
conteúdos produzidos e potencializados pelo emissor-receptor desses elementos, 
qual seja, o próprio indivíduo. O processo de formação autônoma e autossuficiente do 
indivíduo, para deve ser compatível com o diálogo, pois, é através dele que os homens 
ganham significação enquanto homens (FREIRE, 2018o).  

Os processos e práticas de aprendizagens educacionais podem e devem 
fazer uso da experiência individual do aluno, como parte integrante de um conteúdo 
didático predefinido, para que possa efetivamente contribuir com a sua autonomia e 
livre-pensar, diante da pluralidade cultural a que é exposto no seu cotidiano.  

A instituição de ensino, ao realizar a sua atividade educativa, deve fomentar 
a liberdade do pensamento para o autodesenvolvimento do seu aluno, promovendo 
uma educação verdadeiramente libertadora. De acordo com Linhares e Chagas 
(2017), a contemporaneidade das relações comunicacionais, a partir da inserção das 
tecnologias digitais de informação e comunicação, aprofunda a necessidade de a 
escola buscar novos conhecimentos para o processo de aprender e ensinar. 

 
À guisa de conclusão 
 

A onipresença da cultura em rede virtual, através da diversidade de 
dispositivos tecnológicos da cibercultura, cria condições para o acesso à informação 
comunicacional, num cenário favorável ao sujeito para a ampliação da sua própria 
experiência. Nesse processo interativo e participativo, é crucial a incorporação de 
novas formas de aprendizagens educativas direcionadas à produção qualitativa do 
conhecimento, numa construção intersubjetiva do mundo, sob o olhar e interpretação 
do próprio estudante, a partir da concepção de um processo dialógico, de escuta e 
fala permanentes. 

A escola, diante da pluralidade desse cenário cultural, enfrenta o desafio de 
compreender que os meios de aprendizagens não são mais uma exclusividade das 
instituições de ensino, e que estão disponíveis a qualquer momento e num ambiente 
muito além do espaço físico da escola. O estudante, ao acessar o conteúdo 
informativo existente nas redes virtuais, explora a experiência de vivenciar novos 
conhecimentos que não se delimitam no tempo-espaço, e que, inclusive, vêm 
ocupando o seu horário destinado ao lazer e ao tempo livre. 

Urge a mudança de postura por parte das instituições de ensino para 
ressignificarem as suas práticas educativas, tornando-se parte fundamental desse 
processo de interdependência entre a aprendizagem multicultural e desterritorializada, 
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promovida pelas tecnologias digitais e pelo ciberespaço, interligando-se 
dialogicamente à formação de uma consciência crítica e reflexiva do seu educando. 

A ressignificação das práticas pedagógicas educativas aplicadas à linguagem 
do cotidiano, compartilhadas com conhecimento introjetado no indivíduo pela cultura 
nômade globalizada, poderão ser o estímulo para uma aprendizagem significativa, 
como um princípio absoluto da dignidade humana que principia na autonomia e 
liberdade.  

Instigar o comportamento investigativo, conceber informações amplas, 
mestiças e que possam fazer parte do cotidiano do aluno, com o objetivo de tornar a 
sua autoaprendizagem mais consciente para a (re)construção dos seus próprios 
valores sociais, é a novel missão da escola em tempos de tecnologias digitais. 

Ao permitir a retroalimentação das informações que intercruzam o ambiente 
digital, sob o contexto hiperdimensionado da multiculturalidade disposta nas vias 
desse mesmo ambiente, vislumbra-se sobre a necessidade de considerar o 
ciberespaço como um lugar propenso à construção compartilhada de saberes e para 
a projeção de novos modelos de práticas de ensino-aprendizagem. No diálogo crítico, 
consciência e mundo se interligam, propiciando o resgate do “eu” para o “nós”. 

Portanto, o espaço digital, na pós modernidade, se apresenta como um 
elemento propulsor para a promoção de infinitas possibilidades na ampliação dos 
sentidos e significados para os chamados sujeitos aprendentes, docentes e discentes. 
Cabe à educação tomar o seu lugar em todos os lugares desse processo de 
desterritorialização que se confirma no ambiente digital.  
 
Referências 
 
BARBERO, Jesús-Martín. A comunicação na educação. VASSALO DE LOPES, 
Maria Immacolata; MELO, Dafne (trad). São Paulo: Contexto. 2014. 
 
BAUMAN, Zygmunt; LEONCINI, Thomas. Nascidos em tempos líquidos: 
transformações no terceiro milênio. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
 
BERARDI, Franco (Bifo). A fábrica da infelicidade: trabalho cognitivo e crise na new 
economy. Rio de Janeiro: DP&A. 2005.  
 
BUCKINGHAM, David (2006): “La educación para los medios en la era de la 
tecnología digital”. Ponencia para el congreso del decimo aniversario de MED “La 
sapienza di comunicare”, Roma. Disponível em: <http://ubatic.rec.uba.ar/blog/la-
educaci%C3%B3n-para-los-medios>. Acesso em: 05 jan. 2021. 
 
CAEIRO, Domingos. Prefácio. In. PORTO, Cristiane; MOREIRA, J. António. 
Educação no ciberespaço: novas configurações, convergências e conexões. 
Aracaju: EDUNIT, 2017. 
 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 
 

70 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, nº 229 abr/jun 2021 p. 61 a 72 

ISSN: 0102-5503                                                      

COUTO, Edvaldo Souza; SILVA, Raphaelle Nascimento. Aprendizagens 
personalizadas na era das conectividades: ler e escrever em telas. In. PORTO, 
Cristiane; MOREIRA, J. António. Educação no ciberespaço: novas configurações, 
convergências e conexões. Aracaju: EDUNIT, 2017 
 
CRUZ, Natalia. Pós-modernidade. 2019. Disponível em: 
<https://querobolsa.com.br/enem/sociologia/pos-modernidade>. Acesso em: 10 jan. 
2021.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 46. ed. Rio de Janeiro/São 
Paulo: Paz e Terra. 2020. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
60. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra. 2019. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 65. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e 
Terra. 2018o. 
 
FREIRE, Paulo; FREIRE, Nita; OLIVEIRA, Walter Ferreira de. Pedagogia da 
solidariedade. 3. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra. 2018s. 
 
LINHARES, Ronaldo Nunes; CHAGAS, Alexandre Meneses. Aprendizagem no 
ciberespaço: por uma pedagogia da comunicação em uma educação mestiça. In. 
PORTO, Cristiane; MOREIRA, J. António. Educação no ciberespaço: novas 
configurações, convergências e conexões. Aracaju: EDUNIT, 2017. 
 
PORTO, Cristiane; MOREIRA, J. António. Ambientes de aprendizagem digitais em 
ecossistemas educativos. (in) PORTO, Cristiane; MOREIRA, J. António. Educação 
no ciberespaço: novas configurações, convergências e conexões. Aracaju: EDUNIT, 
2017. 
 
SOUZA, Cláudio Reynaldo Barbosa de; RIBEIRO; Núbia Moura. Educação 
profissional: o desafio para o desenvolvimento do país. (in) SAMPAIO, Renelson R.; 
SOUZA, Reynaldo B de; SILVA, Rogério Flores da. Construção do conhecimento 
em organizações na perspectiva das redes sociais. Série Compartilhando 
Saberes. vol.1. Salvador: Eduneb; Fieb. 2013. 
 
 
 
 
 
 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 
 

71 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, nº 229 abr/jun 2021 p. 61 a 72 

ISSN: 0102-5503                                                      

THE RESIGNIFICATION OF TEACHING PRACTICES FOR 
CRITICAL DIALOGUE AND AUTONOMY IN THE DIGITAL 

ENVIRONMENT 

ABSTRACT 

Communication, in times of digital technologies, brought cultures together and merged 
language through mediation, creating devices that enabled the subject to have an 
effervescent role in dialogical networked narratives in virtual ecosystems. While the 
world allowed itself to be interconnected through languages, cultures, signs, 
information and knowledge in the cyberspace path, a process of natural autonomy and 
protagonism of the users of these virtual networks was developing, under a tangle of 
experiences, sociability and sharing in the present time. The perception of the 
individual's freedom in the virtual space and its interconnection with the proposal of 
mediating interference in educational practices has become a structuring need for 
education. In this perspective, the text proposes an approach on the role of education, 
under the critical and liberating freirian dialog as a contributory differential for 
meaningful learning in the digital environment. Qualitative research was applied to 
achieve its object, making use of the exploratory method with a focus on bibliographical 
and documentary research on the theoretical teachings of Paulo Freire; Barbero; 
Berardi; Linhares and Chagas; Harbor. The research concluded that to promote a 
contributory education in digital ways for the formation of a critical and reflexive 
conscience as a liberating dialogical practice is to re-signify the subject's autonomy in 
a permanent movement of inquiring restlessness.
KEYWORDS: Communication. Deterritorialization. Education. Paulo Freire.

LA RESIGNIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES PARA 
EL DIÁLOGO CRÍTICO Y LA AUTONOMÍA EN EL ENTORNO 

DIGITAL 
 
RESUMEN 

La comunicación, en tiempos de tecnologías digitales, acercó culturas y lenguajes 
mezclados a través de la mediación, creando aparatos que permitieron al sujeto el 
protagonismo efervescente de narrativas dialógicos en red en ecosistemas virtuales. 
Mientras el mundo se dejaba interconectar a través de lenguajes, culturas, signos, 
información y conocimiento en el ciberespacio, se desarrolló un proceso de autonomía 
natural y protagonismo de los usuarios de estas redes virtuales, bajo una maraña de 
vivencias, sociabilidad y compartir en la actualidad. La percepción de la libertad del 
individuo en el espacio virtual y su interconexión con la interferencia mediador 
propuesta de las prácticas educativas se ha convertido en una necesidad 
estructurante de la educación. Desde esta perspectiva, el texto propone una 
aproximación al papel de la educación, bajo el diálogo freiriano crítico y liberador como 
diferencial contribuyente para el aprendizaje significativo en el entorno digital. Se 
aplicó la investigación cualitativa para lograr su objeto, haciendo uso del método 
exploratorio con un enfoque de investigación bibliográfica y documental sobre las 
enseñanzas teóricas de Paulo Freire; Barbero; Berardi; Linhares y Chagas; Puerto. La 
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investigación concluyó que promover una educación contributiva en formas digitales 
para la formación de una conciencia crítica y reflexiva como práctica dialógica 
liberadora es replantear la autonomía del sujeto en un movimiento permanente de 
inquietud investigadora. 
PALABRAS CLAVE: Comunicación. Desterritorialización. Educación. Paulo Freire. 
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A RELEVÂNCIA DO USO DAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO DISPOSITIVOS 
PEDAGÓGICOS 

Sandra Arnaldo de Amorim Lima1 
José Daniel Vieira Santos2 

Alexandre Meneses Chagas3 

Resumo 
O objeto dessa pesquisa surge a partir de reflexões e análises sobre a Educação 
Inclusiva e sua relação com as tecnologias. O Brasil durante muitos anos foi espaço 
para exclusão de alunos com deficiência. Sabe-se que a escola assume papel de 
inclusão do aluno com deficiência, assumindo o compromisso de se reinventar, com 
criação de novas estratégias de ensino e de aprendizagem. A integração, por vezes, 
atua como uma normalização e os alunos com deficiência acabam por perder o direito 
aos níveis de ensino. As tecnologias e mídias digitais surgem nesse contexto, como 
ponto essencial para a realização de mudanças, com respeito à diversidade e 
implementação de um ensino mais inclusivo. Diante disso é que surge o objetivo de 
realizar uma discussão sobre a Educação Inclusiva e a importância do uso das 
tecnologias e mídias digitais como dispositivos eficazes na garantia do direito de todos 
à educação. O estudo fundamenta-se em autores como Kenski (2008; 2012), 
Lipovestsky e Gilles (2011), Mitter (2003) e Gonnet (2004). A metodologia utilizada foi 
a pesquisa bibliográfica. Foi identificada a urgente necessidade, do alinhamento do 
plano pedagógico da escola a Educação Inclusiva na sua prática, com engajamento 
não somente de professores e equipe pedagógica, mas das famílias e das 
comunidades. Além disso, deve haver investimentos financeiros nestes espaços 
escolares para mudanças de ordem estruturais e aquisição de novos recursos 
tecnológicos, manutenção e treinamento de funcionários. Porém a maior de todas as 
mudanças, a evolução da sociedade brasileira para a inclusão e para a diversidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Tecnologias Digitais. Dispositivos 
Pedagógicos. 
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Abstract 
The object of this research arises from reflections and analyzes on Inclusive Education 
and its relationship with technologies. Brazil for many years was a space for the 
exclusion of students with disabilities. It is known that the school assumes the role of 
inclusion of students with disabilities, assuming the commitment to reinvent itself, with 
the creation of new teaching and learning strategies. Integration sometimes acts as a 
standardization and students with disabilities end up losing their right to education 
levels. Digital technologies and media emerge in this context, as an essential point for 
making changes, with respect to diversity and the implementation of more inclusive 
education. Given this, the objective arises to carry out a discussion on Inclusive 
Education and the importance of using technologies and digital media as effective 
devices in guaranteeing everyone's right to education. The study is based on authors 
such as Kenski (2008; 2012), Lipovestsky and Gilles (2011), Mitter (2003) and Gonnet 
(2004). The methodology used was bibliographic research. An urgent need was 
identified to align the school's pedagogical plan with Inclusive Education in its practice, 
with the engagement not only of teachers and pedagogical staff, but of families and 
communities. In addition, there must be financial investments in these school spaces 
for structural changes and acquisition of new technological resources, maintenance 
and training of employees. But the biggest of all changes, the evolution of Brazilian 
society towards inclusion and diversity. 

KEY WORDS: Inclusive education. Digital Technologies. Special education. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
As Tecnologias digitais contribuem para mudanças nas praxes do ser humano. 

São responsáveis por ressignificar as noções de tempo e espaço, e possibilitam maior 
fluidez e velocidade das informações que circulam pelo ciberespaço. (CHAGAS; 
SANTOS, 2019)

No atual estágio da sociedade, os jovens têm relação intensa com as 
tecnologias digitais. Essa relação é intrínseca ao seu modo de vida social e reverbera 
nas formas de socialização, comunicação e educação. As paredes dos ambientes 
educacionais foram transpassadas  pelas tecnologias digitais, que por sua vez, 
foram instrumentalizadas nas práticas pedagógicas. Nessa conjuntura, as discussões 
sobre tecnologias digitais nos ambientes educacionais têm se encaminhado para os 
questionamentos de “como”, “para que” ou “por que” usar as tecnologias digitais nos 
ambientes educacionais e fora deles. (CHAGAS; SANTOS, 2019).  

No mundo cerca de um bilhão de pessoas apresentam alguma deficiência e 
necessitam de um atendimento diferenciado, seja no âmbito social ou educacional. 
Por diversos anos, esse grupo de pessoas enfrentou uma sociedade preconceituosa 
e excludente, que de maneira direta ou indireta os impossibilitaram de receber uma 
escolarização e formação profissional que os tornassem capazes de terem autonomia 
em suas vidas. As práticas dos ambientes educacionais que normalmente favorecem 
um perfil de estudante tido como “normal”, que se enquadra em uma silhueta tecnicista 
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onde é necessário ter bom desempenho nos estudos, automaticamente exclui outros 
perfis de estudantes que apresentam dificuldades de acompanharem as aulas e seus 
conteúdos por diversos motivos.  

Apesar da Educação Especial já receber algum tipo de atenção desde o 
período colonial, enquanto dispositivo legal, aparece apenas na Constituição Federal 
de 1988. O que reforça o descaso e a ação excludente da sociedade durante todo 
esse período de educação no Brasil. O capítulo III da Constituição Federal no artigo 
245, diz: 
  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

  

Além da Constituição Federal, documentos internacionais como a Declaração 
de Salamanca, resultado da Conferência Mundial de Educação Especial, ocorrida 
entre 07 e 10 de junho de 1994, onde estiverem presentes representantes de 88 
governos e 25 organizações internacionais, serviram como fundamentação para a 
Educação Inclusiva, e posteriormente em 2003, o MEC implementou o Programa de 
Educação Inclusiva no país. A partir deste momento, começa a surgir uma educação 
que se preocupa com as diferenças de cada indivíduo, com a diversidade de cada ser, 
a chamada Educação Inclusiva. 

Quando se fala em Educação Inclusiva, muitas vezes traz consigo uma grande 
preocupação para educadores, que por vezes acreditam que o ensino tradicional não 
seja por muitas vezes adequado para algumas pessoas. Quando ingressam nas 
instituições de ensino, a falta de formação dos sujeitos que compõem a escola, que 
não estão preparados para atender alunos deficientes, fazem que sejam vistos como 
incapazes de acompanhar os alunos sem deficiência, recebendo tratamento 
diferenciado, que na maioria das vezes, em forma de suavização do conteúdo, o que 
acarreta uma exclusão dentro da inclusão. 

As dificuldades do aluno deficiente chegar às instituições de ensino, por sua 
vez, não se restringe necessariamente à falta de capacitação dos professores e 
infraestrutura escolar, mas das ações excludentes da sociedade, que julgam os 
deficientes como incapazes. As discussões sobre inclusão, que buscam romper a 
cultura excludente da sociedade, obrigatoriamente percorrem o caminho da 
acessibilidade4.

A escola enquanto instituição educacional quando se diz inclusiva se aproxima 
da garantia do direito de todos à educação. Assim, se deve respeitar os princípios da 
Educação Inclusiva, sendo além de uma referência nesta instituição, uma 
necessidade de fundamentar tanto o discurso como a análise das práticas. Além 

                                                             
4 Segundo a NBR 15290 acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização do meio físico, 
meios de comunicação, produtos e serviços, por pessoa com deficiência. 
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disso, é essencial possuir profissionais comprometidos com a inclusão que sempre 
devem rever as suas práticas docentes para uma atuação efetiva. 

Quando ingressam nas instituições de ensino, a falta de formação dos sujeitos 
que compõem a escola, que não estão preparados para atender alunos deficientes, 
fazem que sejam vistos como incapazes de acompanhar os alunos sem deficiência, 
recebendo tratamento diferenciado, que na maioria das vezes, em forma de 
suavização do conteúdo, o que acarreta uma exclusão dentro da inclusão. 

O objetivo deste texto é realizar uma discussão sobre a Educação Inclusiva e 
a relevância do uso das tecnologias digitais como dispositivos pedagógicos, na 
garantia do direito de todos à educação. O estudo fundamenta-se em autores como 
Kenski (2008; 2012), Lipovestsky e Gilles (2011), Mitter (2003), Gonnet (2004) entre 
outros pesquisadores. 

Quando a escola se propõe ao ensino perpassando não somente pelos 
conteúdos programáticos, mas também por conhecimentos diversos associados para 
o uso na vida dos seus alunos, ela estará favorecendo ao crescimento de todos os 
envolvidos. Para Libâneo (2016) a escola tem essa função cidadã, pois oferece aos 
alunos preparação que os tornem capazes de tomarem decisões, e ajudam a 
desenvolver suas competências intelectuais e reflexivas diante de um mundo 
complexo. Pensamento reforçado por Lipovestsky e Grilles (2011) que defendem uma 
escola voltada para vida, onde seja possível o enriquecimento da experiência vivida 
dos jovens. 

Nessa conjuntura, a definição deste tema se justifica pela contribuição para a 
discussão da inclusão educacional a partir do uso das tecnologias e mídias digitais, 
favorecendo a participação de todos os alunos, proporcionando não somente maior 
envolvimento de todos, como também mais aprendizagem escolar e para a vida. A 
definição da base conceitual ocorre por entendermos que esses autores nos dão 
subsídios suficientes para cumprirmos o objetivo da pesquisa. 

Com a intenção de atingir os objetivos da pesquisa optou-se pelo estudo 
bibliográfico que segundo Lakatos e Marconi (2010) é toda bibliografia já tornada 
pública em relação ao tema de estudo. O levantamento bibliográfico foi realizado em 
livros, periódicos, artigos de jornais digitais e revistas digitais, leis, documentos 
nacionais e internacionais, decretos e demais atos normativos. 

 

 2 Integração e Educação Inclusiva 
 

Ao falar em Educação Inclusiva percebe-se o quanto o Brasil durante muitos 
anos foi palco para exclusão de alunos com deficiência. As famílias que tinham entes 
com deficiência, não possuíam opções de ambientes escolares, exceto as instituições 
especializadas para este público, atitudes esta que demonstrava na prática o modelo 
segregacionista, bem contrário a uma política de inclusão de todos e para todos. 

Como afirma a Editoria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
através de Loschi (2017), no último Censo Demográfico de 2010, 45,6 milhões de 
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pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência. Tendo como total de 
população brasileira estimada no último censo de 2010 de 190.755.799 (IBGE, 2010). 
Sendo, uma representação de 23,9% da população brasileira em 2010. Na 
declaração, estas pessoas afirmaram terem pelo menos uma deficiência, entre a 
visual, auditiva, motora e intelectual. No tocante ao mundial, quase 1 bilhão de 
pessoas são portadoras de deficiência5, dados fornecidos pela UNESCO, a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. (KOELLE, 
2019). 

Os termos integração e inclusão são muito utilizados no campo educacional, 
na maioria das vezes como sinônimos, sendo relevante uma melhor compreensão 
sobre os significados destes termos.  O aluno se adapta a escola e por vezes o 
contrário, não acontece. Este mesmo aluno é inserido na escola regular sem que 
mudanças aconteçam na acomodação das suas adversidades. (MITTLER, 2003) 
Assim, na integração existe um comodismo da escola para adaptação e mudanças no 
cotidiano escolar do aluno com deficiência. 

A escola ao integrar um aluno com deficiência, não assumirá o compromisso 
de se reinventar, com criação de novas possibilidades de ensino e de aprendizagem 
para eles, pelo contrário, o aluno vai se adaptar ao padrão da escola. É o aluno que 
deve mudar para se moldar à escola, não sendo levado em consideração as 
capacidades físicas, mentais, sensoriais e intelectuais deles. (MENDES, 2002) Na 
integração, o aluno é colocado dentro da sala de aula, mas o fazer pedagógico 
diferenciado dos professores não aconteceria. 

Desta maneira, é percebida uma inserção parcial, onde a segregação 
continuará a existir, os alunos ali inseridos poderão ficar alheios às atividades do 
cotidiano escolar. O convívio segregado tira o direito dos alunos com deficiência ao 
convívio e ao acesso aos recursos que devem ser disponíveis a todos sem distinção. 
Um exemplo disso são as classes especiais, que são salas de aulas situadas dentro 
das escolas de ensino regular, dotadas de materiais didáticos, equipamentos 
adequados e professores especializados, que se valem de todo esse instrumental 
para aplicação de métodos e técnicas pertinentes ao melhor aprendizado.  

Neste contexto, a eficácia de classes especiais têm gerado dúvidas no que diz 
respeito ao desenvolvimento do desempenho dos alunos com deficiência, evidente 
que toda intenção é elogiável, pois proteger alunos de uma vida social agressiva e 
intolerante, dando oportunidades deles aprenderem e serem o centro das atenções 
dos professores. Entretanto, diversos estudos ressaltam que o avanço destes alunos 
nas classes especiais é em geral mais fraco comparados aos alunos com 
escolarização inicial equiparada que cursam o ensino regular sem terem suporte 
individual. (GONNET, 2004) 

                                                             
5 Desde o dia 03 de novembro de 2010, que o termo "Pessoa portadora de Deficiência" foi substituído, segundo 
o que confirmava a tendência mundial, por "Pessoa com Deficiência". (Portaria da Presidência da República - 
Secretaria de Direitos Humanos, Nº 2.344, de 3 de novembro de 2010). 
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A integração traz consigo um olhar parcial para a educação especial, atuando 
como uma normalização e os alunos com deficiência acabam por perder o direito aos 
níveis de ensino. Já a inclusão é oposta a essa conduta, ela apoia a escolarização de 
todos os alunos, independentemente de suas habilidades e competências, valoriza a 
diversidade humana, ou seja, ela tem uma visão ampla na educação. 

Assim sendo, a Educação Inclusiva terá um outro significado, sendo conhecida 
como uma concepção de ensino contemporâneo que objetiva garantir o direito de 
todos à educação no ensino regular em todos os níveis de ensino. Mittler (2003), 
apresenta a seguir um conceito de Educação Inclusiva que busca efetivar todos os 
alunos tanto no acesso à escolarização quanto ao sucesso ao currículo escolar: 

A inclusão diz respeito a todos os alunos, e não somente a alguns. Ela 
envolve uma mudança de cultura e de organização da escola, para 
assegurar o acesso e a participação para todos os alunos que a 
frequentam regularmente e para aqueles que agora estão em serviço 
segregado, mas que podem retornar à escola em algum momento no 
futuro. A inclusão não é a colocação de cada criança individualmente 
nas escolas, mas é criar um ambiente onde todos possam desfrutar o 
acesso e o sucesso no currículo e tornarem-se membros totais da 
comunidade escolar e local, sendo, desse modo, valorizados. 
(MITTLER, 2003, p. 236). 

 A escola é uma instituição onde deve valorizar cada estudante com suas 
individualidades, potencialidades e habilidades. É de extrema relevância o respeito 
por cada ser, onde todos os estudantes possam participar de diferentes formas e 
maneiras, se expressar, contribuir, construindo assim, uma escola inclusiva, onde 
tenham acesso a frequentar as aulas, aos currículos, ao ensino e ao crescimento. 
Onde a escola se organiza, se prepara e cresce, isto é, se transforma.  

Os cincos princípios da Educação Inclusiva estão assegurados na Constituição 
Federal de 1988 e reafirmado no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), são 
eles: 1 - Toda pessoa tem o direito de acesso à educação; 2 - Toda pessoa aprende; 
3 - O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular; 4 - O convívio no 
ambiente escolar comum beneficia todos; 5 - A educação inclusiva diz respeito a 
todos. 

Observando cuidadosamente esses princípios, é possível perceber o caráter 
de universalização do conceito de Educação Inclusiva, ou seja, não houve a intenção 
de abranger apenas um público-alvo, e sim o reconhecimento de que cada ser 
humano, onde cada um tem um processo singular de aprendizagem. Em suma, são 
princípios que ajudam a consolidar as relações humanas e contribuem para a 
construção de uma sociedade mais justa e mais participativa. 

Na educação inclusiva, há uma conjectura da igualdade de oportunidades e a 
valorização das diferenças humanas, respeitando as diversidades étnicas, culturais, 
físicas, sensoriais e de gêneros de todos. Garante um movimento da cultura, das 
práticas e das políticas atuais na educação tanto escolar como nos sistemas de 
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ensino, tanto no acesso, na participação e na aprendizagem de todos. (MENDES, 
2020) Assim, todos os alunos serão incluídos nos espaços escolares, nas suas 
referidas turmas e séries, inseridos nas salas de aula regular. 

Além destes princípios gerais, a LDB de 2006 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), é uma das legislações vigentes brasileiras que tratam da questão da 
Educação Inclusiva. Ela versa em seu artigo 3º, inciso I sobre a igualdade de 
condições de acesso, “Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.” 

A nova Política Nacional de Educação Especial (PNNE) de 2020, é encarada 
pelo governo brasileiro como um avanço na Educação Especial no país, como é dito 
pela Sra. primeira-dama Michelle Bolsonaro, que ocupa a posição de presidente do 
Conselho do Programa Pátria Voluntária, em uma reportagem para a Revista Pátio, 
de 05 de outubro de 2020: “Equitativa e inclusiva ao longo da vida, a PNEE representa 
um passo significativo desse governo rumo a um país mais justo e com igualdade de 
oportunidades”. Mas para muitos educadores e profissionais da educação ela é 
afrontada como uma medida de retrocesso.  

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo (2020) a coordenadora do 
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença (Leped) da Unicamp, 
Maria Teresa Mantoan, ressalta, que em uma sociedade atual, é inadmissível a 
separação de pessoas, destacando as diferenças de cada um, é imprescindível que a 
valorização do acesso e participação de todos no mundo não aconteça. As diferenças 
de cada ser, é o que o torna único, respeitar as diversidades é mínimo que as escolas 
e seus sistemas podem e devem realizar por cada ser humano nele envolvido.  

Ao se comparar a antiga Política Nacional de Educação Especial (2008) com a 
Política atual (2020), a primeira tinha como objetivo combater o paralelismo da 
Educação Especial ao ensino comum, sendo essa instituída como uma modalidade 
de ensino, dando o direito de todos os alunos à educação no ensino regular. Já a 
segunda a partir do mais novo Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, onde 
a mesma foi instituída, a Política Nacional de Educação Especial: equitativa, inclusiva 
e com aprendizado ao longo da vida, veio se sobrepor a primeira dizendo que a família 
dos alunos com deficiência, terão direitos de escolhas da escola que eles vão querer 
seus filhos matriculados.  

Mas como estes alunos terão equidade e inclusão, como é dito no próprio nome 
da nova Política Nacional de Educação Especial (2020)? Equidade, diz respeito a 
igualdade de direitos, e inclusão não são classes especializadas como é mencionado. 
Haverá um redirecionamento para outros espaços educacionais, mas estes espaços 
como as classes especiais, dito no decreto, irão existir com turmas por idades, séries 
e dificuldades dos alunos com deficiência? Que Educação inclusiva estamos falando? 
É o retroceder das classes especiais? Onde todos os alunos com deficiências 
diferenciadas, idades e níveis diversificados estão todos juntos em uma classe?   

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015), no seu capítulo 
II, Art. 4º, diz que “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 
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discriminação.” É sabido, que esta lei não se sobrepõe à Nova Política Nacional de 
Educação Especial (PNNE) de 2020. 

Os avanços na Educação Especial aconteceram ao longo dos anos e da 
história: leis, decretos, políticas entre outros, assegurando evoluções e ganhos para 
a Educação Inclusiva. A caminhada é lenta, mas contínua. Com esta nova Política 
Nacional de Educação Especial (2020), a sensação é de retrocesso e não de 
aprimoramento. 

 

3 O uso das tecnologias digitais: modificando o cenário 
 

O uso das tecnologias digitais no ensino-aprendizagem colabora no processo 
educativo da inclusão dos alunos. Os alunos por sua vez, passam a ser protagonistas 
das suas ações, transformando-as em mais aprendizados e conhecimentos, 
adaptando naturalmente as suas necessidades. Mas os debates do uso de 
tecnologias digitais no campo educacional e os seus benefícios, têm dado espaço a 
outros questionamentos do uso nos ambientes educacionais, de “como”, “para que” 
ou “por que” usar as tecnologias digitais. (CHAGAS; SANTOS, 2019) 

Há uma autonomia tanto na produção quanto na realização de conteúdos 
midiáticos contextualizados, são as próprias inovações, as possibilidades de 
interconexões entre processos e produtos comunicacionais, as descobertas através 
do próprio fazer com montagens, desmontagens, além de existir, uma reflexão do 
próprio aluno neste contexto de aprender, evoluir ultrapassando os seus caminhos em 
diversas âmbitos como o pessoal e o social. (KENSKI, 2008). 

 
Na contemporaneidade, fazer uso das tecnologias e mídias digitais é 
algo natural, faz parte do dia a dia das pessoas, utilizar smartphones, 
tablets, notebooks, WhatsApp, Instagram entre outros diversos, como 
recursos na comunicação e na informação.  Desta maneira, as 
mudanças sociais e tecnológicas ocorridas nos últimos tempos, 
decorrentes de um processo histórico, evidenciam novas demandas 
em relação ao modo de pensar, agir, de se relacionar socialmente e 
adquirir conhecimentos. (SILVA; GOMES, 2015, p.2) 

  

O ser humano necessita das tecnologias habitualmente em seu cotidiano, elas 
foram apresentadas e disseminadas para a sociedade, com o passar do tempo os 
indivíduos foram escolhendo aquelas tecnologias que mais se adaptavam ao seu dia 
a dia. No ambiente escolar utilizar televisões, aparelhos de DVDs, datashows, 
aparelhos de som dentre outros diversos equipamentos tecnológicos traçam um perfil 
de cada escola. Com a evolução tecnológica é notável que não somente os novos usos 
de determinados equipamentos e produtos são os mais valorizados. A cultura 
existente irá tanto ampliar como banalizar o uso de algumas tecnologias, modificando 
o comportamento individual e de todo o grupo da sociedade. (KENSKI, 2008) 
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Com o uso das tecnologias digitais na educação inclusiva, os alunos só terão 
a ganhar, pois é possível adequar às necessidades de cada aluno com mais chances 
de um adequado desenvolvimento acadêmico. Conforme aponta Gonnet (2004, p.92), 
“[...] as mídias bem como a escola dizem respeito a todo o mundo”. Além do que “Os 
alunos estão dando mais valor em saber onde encontrar informações do que em se 
conhecer a informação, pois as formas que aprendemos estão mudando.” (CHAGAS, 
LINHARES; MOTA, 2019, p.33) 

Para Gonnet (2004), entende-se por uma educação para as mídias uma 
educação crítica para a leitura das mídias, qualquer que seja o suporte (escrito, 
radiofônico, televisivo). É preciso que aconteça além do uso das tecnologias e mídias 
digitais, a compreensão do que elas são, do que elas representam e da sua 
importância no dia a dia das pessoas. Levar os alunos a esta reflexão “é facilitar um 
distanciamento, pela tomada de consciência do funcionamento das mídias, tanto de 
seus conteúdos como da contextualização dos sistemas nos quais evoluem.”. É 
preciso existir uma teoria e prática de ações pedagógicas. 

Ampliar o uso das tecnologias digitais e mídias nas escolas como dispositivos 
que auxiliarão na prática inclusiva, a fim de que as metodologias aplicadas dentro e 
fora dos muros e paredes das escolas implementem novas formas de trabalho, de 
olhares e de aprendizagens. Como registra, Kenski, (2008), sobre as possibilidades 
de a internet ir muito além, por exemplo, de uma lousa em sala de aula. Mais de duas 
décadas após o seu lançamento, a internet é ainda utilizada de forma restrita nos 
espaços formais de educação. De acordo com Gonnet (2004, p. 36): 

[...] Em vez de fazer como se a televisão não existisse, a escola 
deveria propor às crianças discutir programas e ideias, bons ou maus, 
que lhe são apresentados. Ela deveria implementar programas 
pedagógicos que visassem fazer das crianças telespectadores 
dotados de espírito crítico, e isto desde a mais tenra idade. Deixá-los 
utilizar os equipamentos de vídeo para fazer pequenos espetáculos e 
anúncios publicitários, para que as crianças se deem conta por elas 
mesmas de que se pode facilmente deformar a realidade com uma 
câmera. 

O uso das tecnologias e mídias digitais, como exemplo da televisão, deve ir 
além de uma prática pedagógica em sala de aula, o aluno deve analisar, pensar, 
refletir e saber criticar o que lhe é trazido. O professor tem habilidades para no seu 
fazer pedagógico, instigar em diferentes possibilidades os seus estudantes. 

Há uma relevância na valorização da comunicação entre professores e alunos, 
pois no uso das tecnologias e mídias digitais, é preciso existir diálogos e discussões 
entre estes sujeitos do processo a fim de gerar possibilidades de uso delas, sobre 
possíveis regras adotadas, possíveis ideias geradas e transformadas. Surgem novas 
metodologias que respeitam e valorizam as habilidades prévias dos alunos, havendo 
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a necessidade de um resgate urgente da escola no seu fazer pedagógico. Nas 
palavras de Gonnet (2004, p.87): 

[...] Um pretexto positivo para resgatar a verdadeira dimensão da 
escola, de atendimento ao aluno-sujeito, e assim superar o caráter 
artificial de uma escola da qual se espera que aprenda cada vez mais, 
que está a deriva de sentido e é pouco hábil para tratar seus excluídos 
[...]. 

Utilizar as tecnologias e as mídias digitais como dispositivos para 
desenvolvimento de novas estratégias de ensino vai muito além do ensino e 
aprendizagem de conteúdos programáticos da escola. É saltar para conteúdos que 
fazem parte da realidade de vida dos alunos, onde eles têm sede por discussões, 
produções, criações e debates dos mesmos. 

A diferença do ponto de vista da escola, está na transversalidade das 
mídias. As mídias tocam todos os assuntos, elas são, então, 
particularmente interessantes, em termos de conhecimentos. Além 
disso, elas induzem a um interesse e a comportamentos que 
perturbam o quadro habitual. Neste sentido, é possível trabalhar 
eficazmente sobre as mídias em aula, de modo tradicional? Ou, se 
preferirmos, não há um contra-senso – ao assimilarmos as mídias a 
uma disciplina clássica não estaremos nos privando justamente 
daquilo que as mídias podem trazer de verdadeiramente 
revolucionário para a escola? (GONNET, 2004, p. 87-88). 

As tecnologias digitais fazem parte da vida dos estudantes em geral, muitos 
deles utilizam no seu cotidiano celulares, absorvendo tanto as informações que lhe 
são apresentadas, quanto através das mídias digitais como WhatsApp e Instagram, 
entre outros, sendo que os diversos assuntos são de interesse deles e estes 
circundam nas plataformas digitais diversas. E por que não aproveitar esta circulação 
de informações e levar para os muros e paredes das escolas?  

A função da escola perpassa atualmente por várias missões, e uma delas é a 
questão da aprovação. Alunos precisam ser valorizados em sua totalidade do ser 
aluno. A aprovação está muito mais relacionada em seu processo do que em notas, 
fazendo valer mais as teorias. Para Gonnet (2004), a riqueza de um país está na 
juventude, onde o aluno deve ser valorizado em suas habilidades e potencialidades, 
no qual ele acrescenta: 

[...] Por que falar aqui de desperdícios? Porque se trata, para aqueles 
que são rejeitados, de uma destruição da identidade pelo fracasso, de 
uma amargura e de uma dor que os acompanharão para o resto de 
suas vidas. Existem alunos menos bons, mesmo aqueles francamente 
maus – e seria perfeitamente amoral que eles passassem nos exames 
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se não têm capacidade, se não concorrem [...] (GONNET, 2004, p. 88). 

As avaliações surgem neste contexto como uma exclusão aos alunos, pois 
parecem só merecerem aqueles com um ‘certo sentimento de superioridade’ como 
Gonnet (2004) nos ressalta, que estes exames revelam qualidades de competência, 
de abstração, de potencial de trabalho, e por isso podem gerar sentimentos de 
desprezo pelos outros, convicção de ter o lugar que merece e o esquecimento de sua 
origem social. 

Os procedimentos pedagógicos pensados pelos educadores, bem aplicados e 
bem desenvolvidos no cotidiano do ambiente escolar com os educandos, serão os 
primeiros passos para uma avaliação que não exclua alunos do processo. Mas que 
estes possam ser avaliados a partir do ponto que chegaram e o seu trajeto de 
evolução durante todo o processo educativo. 

Mais importante que as tecnologias, que os procedimentos 
pedagógicos mais modernos, no meio de todos esses movimentos e 
equipamentos, o que vai fazer diferença qualitativa é a capacidade de 
adequação do processo educacional aos objetivos que levaram você, 
pessoa, usuário, leitor, aluno, ao encontro desse desafio de aprender. 
A sua história de vida, os conhecimentos anteriores, os objetivos que 
definiram a sua participação em uma disciplina a sua motivação para 
aprender este ou aquele conteúdo, desta ou daquela maneira, são 
fundamentais para que a aprendizagem aconteça. As mediações 
feitas entre o seu desejo de aprender, o professor que vai auxiliar você 
na busca dos caminhos que levem à aprendizagem, os conhecimentos 
que são a base desse processo e as tecnologias que vão lhe garantir 
o acesso a esses conhecimentos, bem como as articulações com eles 
configuram um processo de interações que define a qualidade da 
educação. (KENSKI, 2008, p.43). 

No olhar de Lipovestsky e Gilles (2011), não basta condenar o uso intensivo da 
televisão, do Ipod, dos videogames; a proibição só faz aumentar o desejo. Mais bem-
vinda seria uma abertura da escola às tecnologias digitais, fazendo delas um uso 
experimental e reflexivo. Assim sendo, a escola poderá fazer uso das tecnologias 
digitais para potencializar um aprendizado significativo dos alunos e conectados com 
os educandos. Os alunos com ou sem deficiência precisam estar mais envolvidos no 
fazer, no experimentar, no dialogar com os conhecimentos, e as tecnologias e mídias 
digitais aprimorariam este processo. 

[...] Mas há mais a experiência demonstra que o jovem com 
necessidades especiais, quando participa realmente da classe, traz 
para os outros uma abertura, um outro olhar sobre a vida, que 
relativiza seriamente a ideologia absoluta da performance, para 
substituí-la por uma abordagem humanista de solidariedade [...] O 
jovem especial encontra, então naturalmente, seu lugar; melhor ainda, 
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às vezes, só ele é capaz de esclarecer, graças à sua sensibilidade, 
certos problemas, e os outros alunos sentem isso. (GONNET, 2004, 
p.91). 

Kenski (2012), esclarece que o uso da tecnologia digital no Brasil vem 
ocorrendo com mais intensidade nas instituições educacionais nos últimos dez anos. 
Ainda assim, pouco mais de 10% das instituições públicas de ensino possuem 
competências e acesso à internet disponíveis para atividades de ensino. Isso 
confirma, o quanto as tecnologias e mídias digitais começam a invadir o cotidiano 
escolar, mas precisa dar saltos maiores para a efetivação na dinâmica educacional. 

 

4. Incluir e avançar 
 

É importante desenvolver a modalidade da Educação Especial com uma 
perspectiva de Educação Inclusiva com intuito de valorizar a convivência, estudos e 
oportunidades de todos aprenderem juntos dando valor a diferença de cada ser.  

Muitos são os desafios a serem enfrentados tanto pelos educadores como por 
toda equipe escolar na inclusão de todos os alunos e no uso associado das 
tecnologias e mídias digitais nas práticas pedagógicas. Entretanto, avanços são 
notáveis durante todo esse processo que vem em uma caminhada histórica, social e 
educacional. A referida pesquisa concluiu que todos são beneficiados com o ambiente 
escolar inclusivo, pois os seus aprendizados e desempenhos escolares são 
valorizados durante a sua vida acadêmica. A partir de estratégias pedagógicas com 
olhares múltiplos no ensino-aprendizagem, todos os alunos poderão ter melhores 
rendimentos e aproveitamentos, mesmo quando este é mais adaptado ao ensino 
tradicional.  

A pesquisa não direcionou um olhar para qual seria a melhor forma de realizar 
na prática escolar a educação inclusiva, mas de reflexão para que se possa galgar 
uma educação de qualidade para todos, mesmo diante das dificuldades que é 
enfrentada na educação brasileira nos seus diferentes âmbitos, ensino regular, 
atendimento educacional especializado. 

A expectativa se cria em um futuro com uma educação que possa desenvolver 
as habilidades e potencialidades dos seus alunos, independentes de serem alunos 
com deficiência ou não, e independentemente de estarem matriculados nas escolas 
especializadas ou não. E que as tecnologias e mídias digitais possam servir de 
dispositivos eficazes neste processo através do seu uso, a partir do envolvimento na 
realização de atividades escolares dentro e fora da escola, em prol do atendimento às 
necessidades de todo e qualquer aluno.  

Por fim, a exemplo da LDB que é uma das legislações vigentes brasileiras que 
tratam da questão da Educação Inclusiva, é notável o quanto o assunto ainda é 
bastante recente e que gera muitas discussões no âmbito escolar e fora dele. A nova 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
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(PNEEPEI), de 2020, traz em seu texto um delicado assunto, pois nela há a 
estimulação para a volta da separação das pessoas com deficiências, traduzindo 
assim, uma contramão na perspectiva social que aponta para a eliminação das 
barreiras e na promoção da acessibilidade, e não na separação dos alunos com e sem 
deficiência. 

Contudo, o termo Educação Inclusiva é amplo e muitos são os agentes deste 
processo, a exemplo do poder público, empresas privadas, escolas e a sociedade. 
Fica evidente que todos estes agentes precisam estar juntos na dedicação por 
mudanças para que transformações notáveis aconteçam. É urgente, o alinhamento 
do plano pedagógico da escola, com engajamento das famílias e das comunidades, 
investimentos financeiros para mudanças de ordem estruturais e aquisição de novos 
recursos, manutenção destes equipamentos tecnológicos, treinamento de 
funcionários, entre outros. Mas a maior de todas seria a evolução da sociedade 
brasileira para a inclusão e para a diversidade. 
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RESUMO 
 
 
Este artigo apresenta uma pesquisa realizada em uma universidade pública no 
Nordeste brasileiro com o objetivo de analisar a percepção de graduandos em 
Pedagogia sobre o ensino de Língua Portuguesa a partir da perspectiva defendida por 
Irandé Antunes. Para isso, recorreu-se ao estudo de caso, tendo como percurso 
metodológico a utilização da técnica do liquidificador (ANDREOLA, 2002) e a 
produção de diários de leituras. O resultado é fruto do trabalho desenvolvido a partir 
de atividades realizadas durante a monitoria do componente curricular: Conteúdos e 
Metodologia em Língua Portuguesa. A partir dos diários de leituras analisados, foi 
possível observar que os professores em formação inicial apontaram a necessidade 
de uma prática reflexiva, evidenciando a importância do professor-pesquisador, como 
também, uma prática pedagógica que enfatize o uso social da linguagem. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Portuguesa. Ensino Fundamental. Formação 
de professores. 
 
 
1 Introdução 

 
O ensino de Língua Portuguesa, em alguns contextos, ainda parece estar 

atrelado a uma prática tradicional, em que prevalece o estudo da gramática com foco 
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Língua Portuguesa a partir da perspectiva defendida por Irandé Antunes: reflexões sobre a percepção dos 
professores em formação. 
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Pontifícia Católica do Rio de Janeiro – PUC – RJ. Coordenadora Pedagógica na Escola Estadual Edison Nolasco – 
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3Graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade de Pernambuco. E-mail: plcristinaraujo@gmail.com  
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principal nas regras gramaticais. Essa é uma discussão recorrente: Ensinar gramática 
na escola? Como?  

Nessa perspectiva, a pesquisadora Irandé Antunes traz contribuições 
relevantes acerca de um ensino de Língua Portuguesa voltado para os usos sociais 
da linguagem, reforçando a ideia da reestruturação nas aulas – demanda fundamental 
para os currículos do ensino formal.  

Por isso, é relevante discutir que o ensino da gramática deve ser ofertado com 
vistas a oportunizar ao educando competências e habilidades para usá-la nas 
situações pertinentes, mas enquanto campo de conhecimento da língua, não é 
suficiente para desenvolver uma atuação verbal eficaz (ANTUNES, 2007). 

Nessa direção, esse artigo tem como objetivo analisar a percepção de 
graduandos em pedagogia sobre o ensino de Língua Portuguesa a partir da 
perspectiva defendida por Irandé Antunes. Para isso, recorreu-se ao estudo de caso 
com estudantes de graduação em Pedagogia em uma universidade pública do 
Nordeste brasileiro.  

A proposta de Irandé Antunes assume um caráter interacional, tendo o texto 
como seu objeto de ensino. Um dos maiores desafios enfrentados pelos educadores 
é a formação de educandos que desenvolvam habilidades em leitura e escrita crítica, 
alcançando, dessa forma, proficiência. Embora os dados apontem para aumento da 
escolarização e uma redução no índice de analfabetismo na população brasileira, há 
um déficit na capacidade de interpretação do que se lê e dificuldade de associação da 
leitura com a realidade (INAF, 2018).  

Diante disso, perceber o funcionamento do ensino da língua, numa perspectiva 
interativa e funcional, com ênfase no propósito comunicativo e suas dimensões, faz-
se necessário e urgente em meio à iminência da superação de inadequações 
pedagógicas que ainda permeiam as salas de aula. 

 
2 As contribuição de Irandé Antunes para o ensino de Língua 
Portuguesa 

 
O ensino de Língua Portuguesa, embora siga as normativas estabelecidas para 

o ensino em todo o país, o que poderia significar padronização na sistemática em sala 
de aula, apresenta-se como desafio. Isso em detrimento de que as concepções do 
ensino pensadas pelos docentes são diversas, criando, dessa maneira, perfis 
diferenciados de práticas docentes. Nesse contexto, os educandos, ao longo do seu 
processo formativo na educação básica, têm contato com uma diversidade de práticas 
que podem dificultar o aprendizado. Para alguns professores, a gramática normativa 
ainda é a cartilha básica para o ensino, o que pode inviabilizar o desenvolvimento de 
habilidades e competências necessárias para o educando interpretar o meio que o 
cerca (ANTUNES, 2003).  

Antunes (2003; 2007; 2009; 2010; 2014) esboça preocupação em fazer com 
que o ensino da Língua Portuguesa, além de produtivo, seja prazeroso, gerando 
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motivação ao estudante e estímulo ao professor em sua prática. Com isso, o 
tradicionalismo, muito recorrente nas salas de aula, perderia espaço para uma aula 
dinâmica e construtiva. Com essa visão, Antunes reúne em suas obras todo o 
aprendizado adquirido durante anos de pesquisa, estudos e discussões acerca do 
ensino da língua, tendo em vista a superação das dificuldades enfrentadas tanto por 
professores quanto por estudantes.  

Na obra Aula de Português: encontro e interação, publicada em 2003 no pós-
efervescência dos Parâmetros Curriculares Nacionais que “alicerçavam as propostas 
de transformação do ensino de Língua Portuguesa  em práticas pedagógicas em que 
tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada seriam o uso da linguagem” 
(BRASIL, 1998, p.18), a autora já abordava o texto como enfoque principal nas aulas 
de língua. 

Assim como, considerava também, os princípios do linguista João Wanderley 
Geraldi, com sua obra, O texto na sala de aula (1999) que convocava a uma 
abordagem sócio- interacionista5 da língua. É importante ressaltar que a concepção 
sócio interacional da linguagem está associada a um ensino de Língua Portuguesa 
pautado no uso social das suas práticas, bem como na interação entre as pessoas.  

Além disso, as produções intelectuais de Antunes possibilitam ainda um 
aprofundamento sobre as funcionalidades da língua, que acima de tudo está atrelada 
à cultura, à identidade de um povo, ou seja, ao modo como as pessoas manifestam 
suas tradições e costumes mediante a interação da linguagem verbal. 

Dessa forma, a comunicação se configura como função central da linguagem, 
em que locutor e ouvinte tornam-se protagonistas do ato de comunicar-se, 
estabelecendo um grau de importância única, já que para que aconteça deve haver o 
emissor e o receptor. Para Bakhtin (2006), a comunicação é a função e condição 
necessária à linguagem, e esta deve ser realizada de forma eficaz. Assim, a regra 
gramatical deriva na sua aplicabilidade e funcionalidade, a partir dessa perspectiva. 

Como fio condutor a essa discussão, em sua obra: Muito além da gramática: 
por um ensino de línguas sem pedras no caminho (2007) Irandé Antunes insiste na 
assertiva que o ensino da Língua Portuguesa não deve se reduzir às normas e 
prescrições da gramática. É incisiva ao afirmar que “não tem cabimento considerar 
que a gramática é a língua, ou que toda a língua é constituída de gramática.” Em 
complemento, na mesma obra, a autora tece uma proposta de trabalho com 
aplicabilidade eficaz, usando como eixo central o texto. Nesse caminho, ele seria o 
condutor para a prática docente do professor de língua. 

                                                             
5A abordagem sócio-interacionista concebe a aprendizagem como um fenômeno que se realiza na interação com 
o outro. A aprendizagem acontece por meio da internalização, a partir de um processo anterior, de troca, que 
possui uma dimensão coletiva. Segundo Vygotsky(1998), a aprendizagem deflagra vários processos internos de 
desenvolvimento mental, que tomam corpo somente quando o sujeito interage com objetos e sujeitos em 
cooperação. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento. 
(OLIVEIRA, 2004) 
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Nessa visão, Antunes (2007) procura discutir a importância do estudo da 
gramática na sala de aula, de forma a tornar público seus conceitos, evidenciando, 
também, equívocos que têm dificultado o aprendizado do estudante. A autora reflete 
acerca de uma visão mais científica, que possibilite o entendimento, por parte dos 
leitores, podendo estes, ser ou não da área de educação. Defende ainda, a 
importância da análise textual como um método para o ensino da língua, 
evidenciando, em sua discussão, as dificuldades apresentadas por parte dos 
professores em utilizar-se de tal metodologia.  

Já, no livro: Língua, texto e ensino: outra escola possível, Antunes (2009) 
presenteia seus leitores com a obra que apresenta um caráter inovador, na qual há 
oposição clara ao paradigma do ensino tradicional da língua. Para a autora, a 
resistência dos docentes quanto ao uso de análises textuais em suas aulas justifica-
se pela incessante submissão às práticas tradicionais que eram reduzidas à 
identificação das classes gramaticais, omitindo elementos necessários à construção 
da textualidade, que segundo (MARCUSHI, 2008, p.90), “é um conjunto de 
características que nos possibilita conhecer um texto. Os fatores de textualidade são 
os seguintes: coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade e 
relevância” como também a função interacional. Dessa forma, o ensino da Língua 
Portuguesa vai se estruturando, moldando um novo paradigma e novas possibilidades 
de usos. 

Ao metaforizar a produção textual à construção de um edifício em sua obra 
Análise de textos: fundamentos e práticas (2010), Antunes sugere uma reflexão 
pertinente e desafiadora em torno do ensino da língua apresentando aos discentes 
uma proposta pedagógica versada no reconhecimento da hegemonia de um propósito 
comunicativo que enfatize a interação e o sentido em torno da linguagem.  

A autora ainda explica que 
é preciso que se saiba, como na construção de um edifício, 
como se juntam os vários elementos, os vários materiais que 
hão de resultar num todo coerente, pensado para desenvolver 
várias funções. A questão maior, no entanto, não é juntar as 
partes, dar-lhes uma junção; é fazer com que dessa junção 
resulte um todo funcional, com sentido e propósitos claros, de 
forma que se reconheça um propósito comunicativo, uma 
proposta de interação, uma negociação de sentido, uma ação 
de linguagem, enfim. (ANTUNES, 2010, p.115) 
 

Dessa forma, ensinar a língua, requer do docente o conhecimento e 
aperfeiçoamento de mecanismos provenientes da própria estrutura; sejam os recursos 
linguísticos, os nexos e/ou as expressões, contanto que estejam voltados ao uso 
funcional e social da língua.  

Em Territórios das Palavras: estudo do léxico em sala de aula, Antunes (2014) 
denuncia, de forma perspicaz, a proposta metodológica concernente à Língua 
Portuguesa voltada “apenas” à gramática. A autora aponta a importância de uma 
percepção voltada à contextualização e à significação dos conteúdos, opondo-se, 
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assim, ao tradicionalismo imposto de remotas décadas até meados dos anos de 1990, 
em que a supremacia da gramática era bem evidente. 

Ainda no contexto do trabalho com o texto, para Antunes (2014), a construção 
e enriquecimento do vocabulário são métodos necessários na dinâmica das aulas de 
português, mesmo quando esta for planejada para o ensino da gramática. Nesse 
sentido, a autora propõe um estudo do léxico dando ênfase à sua funcionalidade 
dentro do texto, pois a gramática, por si, não torna o estudante apto a escrever e falar 
bem. Para isso, é necessário ter um vocabulário adequado aos usos e finalidades as 
quais se pretende atingir.  

 
3 As aulas de Língua Portuguesa: lugar de encontro e interação 

 
O ensino da Língua Portuguesa deve estar voltado para o desenvolvimento de 

competências e habilidade que promovam a qualidade de comunicação e 
interpretação pelos educandos, a fim de que estejam preparados para as diversas 
situações de interação social. Para tanto, é imperativo que as instituições de ensino 
entendam tal premissa e reestruturem os seus currículos e projetos pedagógicos a fim 
de sistematizar o plano de ensino. Essa também é uma tentativa da Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018). Nela, o componente curricular LP6 está 
organizado em quatro grandes eixos, quais sejam: leitura/escuta, produção (escrita e 
multissemiótica), oralidade e análise linguística/semiótica (BRASIL, 2018).  

Na área de linguagens, a BNCC mantém coerência com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs, 1998, 1999), que preconiza a Língua Portuguesa como 
extensão da linguagem. Nesse sentido, desde a publicação dos Parâmetros 
Curriculares, assumiu-se oficialmente uma concepção de linguagem como uma forma 
de ação e interação no mundo. Essa concepção é derivada dos estudos procedentes 
do que se convencionou chamar de Linguística da Enunciação (atravessada por 
algumas posições teóricas procedentes da Análise do Discurso) (BRASIL, 1998). Em 
adição, a BNCC assume a concepção de que o sujeito é constituído pelas práticas de 
linguagem (BRASIL, 2018), considerando que a própria área da linguagem trata dos 
conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em práticas sociais, em variadas 
esferas da comunicação humana, das mais cotidianas às mais formais e elaboradas.     

 
3.1 Oralidade 

O ensino da língua é realizado por meio de metodologias que, muitas vezes, 
conferem um grau de superioridade à escrita, atribuindo à produção textual 
importância ímpar na construção do conhecimento e, em consequência, relegando à 
oralidade, quando muito, uma posição secundária. Nesse contexto, Cavalcante e Melo 
(2007) trazem uma discussão relevante sobre a importância da oralidade em sala de 
aula, entendendo que é em tal eixo que o estudante poderá aprender conceitos e 
                                                             
6LP – Língua Portuguesa. 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 
 
 

93 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, nº 229 abr/jun 2021 p. 88 a 102 
 

ISSN: 0102-5503                                                      

características da produção oral, representada pelos gêneros textuais. Além disso, as 
autoras chamam a atenção para a necessidade do ensino dos gêneros, o que 
possibilitará o desenvolvimento de atividades diversas, sejam no componente 
curricular: Língua Portuguesa ou nos demais componentes curriculares 
(CAVALCANTE; MELO, 2007). 

No contexto dessa discussão, Antunes (2003) afirma que há omissão quanto 
ao desenvolvimento da oralidade na sala de aula, inferindo que os professores veem 
como desnecessário tal prática, uma vez que os estudantes já falam a Língua 
Portuguesa naturalmente, desobrigando-os a explorá-la em sala de aula. Por 
conseguinte, a autora defende que há uma visão ainda mais crítica de que, como a 
língua é falada, não há necessidade de seguir regras gramaticais, desconsiderando, 
portanto, as diversas situações em que se faz necessário o uso da fala em contextos 
mais formais. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a oralidade se concentra muito em 
torno de conversas informais, troca de ideias, explicação aos colegas, dentre outros, 
sem que se faça uma reflexão sobre como se dá esse processo de construção da fala. 
Nesse cenário, os professores, por não explorarem a linguagem na sala de aula, 
impossibilitam o processo de aprendizagem que seria possível com uma análise sobre 
os diversos gêneros orais e suas funcionalidades (ANTUNES, 2009; CAVANCANTE; 
MELO, 2007).

A palestra e o debate, criados no processo de integração entre indivíduos – em 
sala de aula e em outras atividades dentro do contexto escolar – são instrumentos de 
comunicação eficientes, configurando-se como ferramentas dentro dos gêneros 
textuais com potencial para desenvolvimento de habilidades importantes na 
construção da linguagem formal, o que ampliará no educando a visão sobre as 
diferenças entre língua padrão ou informal, bem como os contextos em que são 
usadas (CAVALCANTE; MELO, 2007).  

Para Cavalcante e Melo (2007), o ensino da oralidade e o desenvolvimento de 
sua prática dentro da escola é imperativo para um processo eficiente na construção 
de conhecimento e compartilhamento de ideias por meio de atividades diversas, 
instruindo os educandos quanto ao uso da fala (seja em debates, seminários, feira de 
conhecimento) como instrumento de valor ímpar para o processo de aprendizagem.  

Para tanto, é importante que o educador trabalhe as diferenças entre textos 
orais e escritos, demonstrando as semelhanças existentes entre as duas 
modalidades, enfatizando as suas especificidades. Considerando que a fala pode ser 
vista como menos formal pelos estudantes, cabe ao professor propor um confronto 
entre fala e escrita para que eles percebam que a oralidade também pode ser formal, 
dependendo do tipo de público e o interlocutor do discurso. 

 
3.2 Escrita 

 
Para Antunes (2003) a escrita é um processo de interação que ocorre entre 

duas ou mais pessoas, possibilitando a exposição da cultura, do conhecimento e de 
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argumentos que os sujeitos desejam partilhar em forma de texto.  Para obter eficácia 
na escrita, é preciso ter argumentos que irão fundamentar esse processo. Dessa 
forma, faz-se necessário a busca por conhecimento, desenvolver sensações e 
percepção das coisas e do mundo que o cerca. 

A autora afirma ainda que quando se escreve, escreve-se sempre para alguém. 
Por isso, deve-se pensar nesse interlocutor que vai ler a mensagem. O que vai ser 
registrado e como vai ser registrado, deve ser ponderado de acordo com o leitor, isto 
é, adequando sempre ao público-alvo. Toda escrita tem um propósito, ou seja, uma 
funcionalidade que varia de acordo com a função a qual se propõe e dos diferentes 
gêneros textuais em que são realizados. Nesse sentido, os textos diferenciam-se no 
modelo de escrita em virtude de suas características. 

Para produzir um texto, deve-se utilizar das etapas do processo de escrita: o 
planejamento, em que é preciso organizar as ideias, pensar no público-alvo e escolher 
o gênero e o estilo; a operacionalização, ou seja, a escrita em si, em que o escritor 
deve estar atento ao que foi planejado e verificar a coerência e coesão do texto; a 
revisão do texto, cabendo ao escritor reler o seu texto e perceber se está de acordo 
com a temática, o gênero, a estrutura, a pontuação e ortografia etc.. Etapas que 
interferem no resultado final da produção. 

Além disso, é preciso que o professor esteja atento às necessidades dos 
estudantes, a fim de buscar estratégias para orientá-los nesse processo. Como 
também, fazer com que o texto produzido tenha o seu destino: publicado ou entregue 
ao destinatário, ou seja, que essa prática se efetive com os usos sociais da escrita. 

 
3.3 Leitura 
 

A leitura torna-se um complemento da escrita (ANTUNES, 2003). Dessa forma, 
o leitor, que é o destinatário final, procura compreender o texto escrito, o que 
possibilita a interação entre escritor-leitor. Vale ressaltar a importância que os 
elementos gráficos assumem para aqueles em fase de alfabetização durante o 
processo de interpretação do leitor, pois as palavras, os sinais de pontuação, entre 
outros aspectos, conduzem o leitor para compreender a mensagem por meio da 
escrita. No entanto, somente o que está escrito no papel não traz ao leitor tudo o que 
é necessário para compreensão do texto. Nesse sentido, é preciso que o mesmo 
tenha conhecimento prévio sobre o que está lendo para que leitura e compreensão 
fluam com eficácia. 

Antunes (2003) afirma que a leitura favorece três planos distintos: o primeiro 
diz respeito ao desenvolvimento de novas percepções sobre informações diversas 
que cercam o indivíduo; o segundo se trata da leitura de uma forma mais prazerosa, 
em que o leitor aprecia a obra sem que haja obrigatoriedade de dar um retorno, ou 
seja, a leitura por prazer; o terceiro se refere à compreensão do uso social da escrita, 
ou seja, por meio da leitura é possível perceber os diversos gêneros textuais, 
desenvolver o vocabulário, como também aprender as normas gramaticais. “A 
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exposição, pela leitura, é claro, a bons textos escritos é fundamental para a ampliação 
de nossa competência discursiva em língua escrita” (ANTUNES, 2003, p.76). 

Antunes (2003) ainda chama a atenção para um fato que comumente acontece 
no momento da leitura em maior ou menor grau: quando lemos um texto precisamos 
de outros conhecimentos para poder interpretá-lo. Assim, faz-se necessário que o 
professor não somente foque no conhecimento linguístico, mas também se atente aos 
fatores extratextuais, pois “o que está no texto e o que constitui o saber prévio do leitor 
se completam neste jogo de reconstrução do sentido e das intenções pretendidas pelo 
texto” (ANTUNES, 2003, p. 69). Dessa forma, o sentido do texto está no texto como 
também no leitor, e cada leitor fará a sua interpretação de acordo com os seus 
conhecimentos prévios, já que o texto está para além do que está escrito. 
 
3.4 Gramática  

 
As pessoas não têm a liberdade de criar por completo sua própria forma de 

comunicação, de dizer as palavras, pois toda língua possui uma gramática, ou seja, 
seu conjunto de regras. (ANTUNES, 2003). Ao falar uma língua, a pessoa desenvolve 
a habilidade de usar as regras dessa língua em situações sociais. Dessa forma, é 
importante ressaltar que “não existe falante sem conhecimento de gramática” 
(ANTUNES, 2003, p. 86). 

Portanto, embora compreendam a gramática, os falantes podem não saber as 
regras em sua totalidade, pois a utilizam, geralmente, de forma intuitiva, utilizando as 
palavras de forma coerente, combinando-as dentro do texto, desconhecendo em 
muitos casos a classe gramatical pertencente. Trata-se do uso da gramática 
internalizada. A gramática dos falantes. 

Em se tratando de regras gramaticais, é notória a preocupação em ensinar 
apenas a identificação de nomenclaturas, aplicando atividades que não trazem 
nenhum significado para o estudante. Isso impossibilita-os de refletir sobre o que está 
lendo, o que torna a aprendizagem mecânica e desestimulante. Antunes afirma que 
“a gramática existe não em função de si mesma, mas em função do que as pessoas 
falam, ouvem, leem e escrevem nas práticas sociais de uso da língua” (2003, p. 89). 

Ora, a gramática por si só não é importante, pois ela depende da sua 
aplicabilidade, de seu uso social. Portanto, as regras podem ser modificadas a 
depender de como as pessoas irão utilizá-la. A autora afirma ainda que há um mito 
em torno das diversas formas de falas regionais, a exemplo de pessoas que moram 
na cidade acreditarem que falam melhor do que as pessoas que moram no campo; os 
do Sudeste, melhor do que os do Nordeste; os diplomados, melhor do que a população 
pouco escolarizada.   

Quando falamos ou escrevemos, temos certo domínio sob a gramática, 
consequentemente, sabemos produzir e interpretar os diferentes gêneros textuais e 
compreendemos também a sua aplicabilidade. No entanto, é preciso discernir a regra 
gramatical da nomenclatura gramatical, que de acordo com Antunes: 
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As regras implicam o uso, destinam-se a ele, orientam a forma de 
como dizer, para que este dizer seja interpretável e inteligível. A 
nomenclatura, diferentemente, corresponde aos “nomes” que as 
unidades, as categorias, os fenômenos da língua e suas classificações 
têm. Podem-se reconhecer os nomes que os elementos da língua têm 
(chamam-se substantivos, pronomes, verbos, dígrafos, ditongos etc.) 
e desconhecer as regras propriamente ditas de sua aplicação em 
textos. (ANTUNES, 2003, p. 92) 

 
Nas aulas de Língua Portuguesa o que geralmente predomina é o estudo da 

nomenclatura gramatical. Por isso, é imperativo que o professor adote uma prática 
significativa, de modo a analisar e refletir sobre os textos e não se deter em análise 
de frases soltas e descontextualizadas, como é feito tradicionalmente. 

É necessário, então, que o professor de Língua Portuguesa trabalhe de forma 
contextualizada, em que o estudante faça análise e reflexão de textos produzidos por 
ele, possibilitando-o um possível confronto com o que foi aprendido. O estímulo para 
aprender a língua com curiosidade e prazer precisa ser uma prática recorrente, e a 
gramática deve ser aprendida de forma funcional, ou seja, deve-se instruir-se acerca 
dos usos sociais da linguagem. 

  
4 Percurso metodológico 

 
Esta pesquisa parte de uma abordagem qualitativa, que segundo Gil (2008), 

proporciona o aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao 
fenômeno em estudo e das suas relações, por meio do contato direto com a situação 
estudada. Trata-se de um estudo de caso, que de acordo com Yin (2005, p. 32), “é 
um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de 
realidade”. 

Os sujeitos desta pesquisa são professores em formação inicial do sexto 
período do curso de Pedagogia de uma universidade pública do Nordeste brasileiro. 
Trata-se de uma experiência vivenciada em monitoria, a partir da adaptação da 
técnica do liquidificador (ANDREOLA, 2002). Ela consistiu na distribuição de três 
fichas para cada estudante. Nelas, os graduandos escreveram três citações referentes 
ao capítulo 2, Assumindo a dimensão interacional da linguagem,  da obra Aula de 
Português: encontro e interação (2003), de Irandé Antunes, lido previamente. Após o 
tempo determinado (aproximadamente uma hora), as fichas foram recolhidas e 
colocadas em uma caixa para que fossem embaralhadas. Em seguida, os estudantes 
pegaram três fichas a fim de produzir um diário de leituras.  

De acordo com Machado (2005, p.64), o diário de leituras “é um texto produzido 
por um  leitor,  à  medida  em  que  lê,  com  o objetivo  maior  de  dialogar,  de 
‘conversar’  com o autor do texto, de forma reflexiva”.  

Para a análise a seguir, os diários foram escolhidos por meio de sorteio e 
nomeados com as siglas DL (Diário de Leituras) e pelo número de ordem da lista 
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alfabética da turma. Os nomes são omitidos para preservar a identidade dos 
participantes. O estudo foi realizado à luz das obras de Antunes (2003, 2007, 2009, 
2010 e 2014). 

 
5  Resultados e discussão 

 
A necessidade de fazer uma abordagem sobre a formação dos professores, a 

fim de refletir sobre suas percepções acerca do ensino de Língua Portuguesa a partir 
da perspectiva de Irandé Antunes, resultou na análise a seguir. As citações agrupadas 
pela técnica do liquidificador geraram diários de leituras, que após sorteio e seleção 
dos trechos mais significativos sobre as concepções docentes, são apresentados em 
fragmentos (Textos 1, 2 e 3), devido a extensão deste artigo.  
 

Texto 1 – DL-14

 
    Fonte: Arquivo pessoal. 

 
No DL-14 (Texto 1), o estudante faz uma reflexão acerca das possíveis causas 

do desinteresse dos estudantes pelas aulas de Língua Portuguesa que, 
consequentemente, provocam a evasão escolar. Antunes (2003) afirma que a aversão 
dos estudantes decorre das dificuldades de compreensão do ensino da língua, 
levando-os a acreditar que são incapazes de aprendê-la, o que muitas vezes ocasiona 
a repetência. 

Nesse sentido, Antunes também esclarece que as instituições governamentais 
já priorizam uma educação de qualidade, documentada em instrumentos como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1998), fundamentados na 
dimensão interacional da linguagem.  

“Basta referir o trabalho que resultou na elaboração e divulgação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), com todos os seus posteriores desdobramentos; ou o 
trabalho empreendido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) [...]”. 
 
“Da falta de tempo genericamente justificada, os depoimentos permitem avançar um 
pouco mais na elucidação dessa questão ou porque através deles os alunos repetem 
as explicações que lhes são dadas ou porque conseguem, depois de anos a fio, vendo 
repetido a prática de exclusão de leitura, entender os seus porquês.”  
 
“[...] o aluno se vê frustrado no seu esforço de estudar outras disciplinas e, quase 
sempre, deixa a escola com a quase inabalável certeza de que é incapaz, de que é 
linguisticamente deficiente [...]”. 
 

“Como resultado dessa segregação entre conteúdos e realidade social do estudante 
vemos a evasão escolar acontecer com mais frequência, assim como, estudantes 
frustrados por não conseguirem entender a matéria nem evoluir no conhecimento ”.  
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Uma aula de LP precisa estar amparada em princípios norteadores que 
instrumentalize esse docente a uma prática em que o fomento à criação, à leitura 
crítica, à produção e à participação social estejam presentes. Percebe-se que o 
dialogismo está presente cotidianamente nas relações, seja em filmes, músicas, 
poemas, exposições, em diversas formas de expressão escrita ou audiovisual, o que 
pode ser lido no DL-14. 

Ainda nesse diário, três fragmentos expõem preocupações voltadas para o 
ensino de língua descontextualizado, o que gera frustação e desinteresse. Nessa 
perspectiva, Geraldi (2015) discute as imposições feitas pela BNCC (BRASIL, 2018) 
à área de LP, defendendo que elas trazem retrocesso à prática docente e, com isso, 
influencia diretamente no aprendizado eficiente da disciplina. Além disso, engessam 
o processo de ensino aprendizagem. 

Além disso, há uma clara inquietação do (a) diarista sobre a ausência do 
trabalho com a leitura em razão de um ensino expositivo descontextualizado e sem 
sentido para a criança ou jovem aprendiza da gramática normativa.  

No DL-08 (Texto 2), o (a) graduando (a) compreende a importância da ação 
reflexiva na prática docente. Sobre esse aspecto, Antunes (2003) discorre sobre o 
novo perfil do professor, isto é, um professor pesquisador, que está construindo 
constantemente o conhecimento com os seus estudantes para melhorar a sua prática 
e exercer seu papel social mediante o ensino de Língua Portuguesa. 

Texto 2 – DL-08 
 

  
        Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Há, no mesmo diário, uma preocupação com a oralidade. Como afirma 

Antunes, a oralidade precisa ser explorada na sala de aula, e é preciso que o professor 
entenda essa característica interacional da língua e trabalhe com seu estudante numa 
perspectiva dos usos sociais da linguagem. Nessa leitura, a autora não trata a 
oralidade como um domínio alheio à escrita, distinguindo a cultura oral da cultura 

“Uma quase omissão da fala como objeto de exploração no trabalho escolar: 
essa omissão pode ter como exploração a crença ingênua de que usos orais da 
língua estão ligados a vida de todos nós que nem precisam ser matéria de sala 
de aula”. 
 
“A complexidade do processo pedagógico impõe, na verdade, o cuidado em se 
prever e se avaliar, reiteradamente, concepções (O que é a linguagem? O que é 
uma língua?), objetivos (Para que ensinamos? Com que finalidade?), 
procedimentos (Como ensinamos?) e resultados (o que temos conseguido?), de 
forma que todas as ações se orientem para um ponto comum e relevante: 
conseguir ampliar as competências comunicativo-interacionais dos alunos”. 
 
“Já não há mais lugar para o professor simplistamente repetidor,  como disse 
acima, que fica, passivo à espera de que lhe digam exatamente como fazer; 
como “passar” ou “aplicar” as noções que lhe ensinaram”.  
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escrita. Ao contrário, traz um desenho de mundo unificado pela produção dinâmica 
dos sentidos, gerados e transmitidos pelas vozes personalizadas. Essas vozes 
representam posições éticas e ideológicas diferenciadas em intercâmbio contínuo 
com outras vozes. 

É salutar propor aos docentes um redesenho voltado às práticas educacionais 
de forma mais responsiva à contemporaneidade, sobretudo quanto à linguagem, uma 
vez que ela é considerada um reflexo da realidade, sempre ligada ao tempo, espaço 
e comportamento do sujeito diante do mundo que o cerca. Portanto, o ensino de 
Língua Portuguesa nas escolas necessita partir de um viés atualizado, que posiciona 
a linguagem como espelho do mundo, em que o ser humano é sujeito social que 
representa para si e para o outro, o mundo por meio da linguagem. A função docente 
é, então, estimular o estudante a refletir sobre os usos sociais da linguagem. 

Já no DL-17 (Texto 3), o (a) autor (a) reflete acerca da evasão escolar. O fato 
de os professores ensinarem a partir de uma abordagem tradicional, torna cada vez 
mais difícil manter o foco e a atenção dos estudantes em aula e, principalmente, a 
ausência do aprender sobre como funciona a linguagem. Antunes (2003) acrescenta 
que é necessário que o professor se aprofunde nas teorias para que alie suas 
pesquisas à prática de sala de aula e, assim, melhore a qualidade no ensino. 

Texto 3 – DL-17 

 
           Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Outro questionamento do (a) diarista é quanto ao “uso de uma gramática 

totalmente descontextualizada, mostrando apenas o que é certo ou errado”. Segundo 
Antunes (2003, p.89),  “a gramática existe não em função de si mesma, mas em 
função do que as pessoas falam, ouvem, leem e escrevem nas práticas sociais de uso 
da língua”. Dessa forma, é necessário levar em consideração, não só a norma padrão 
estabelecida na gramática, mas também as diferentes variações linguísticas 
existentes no país, que são frutos da diversidade cultural.  

Portanto, o contexto de produção deve envolver todo processo dialógico ao 
qual o sujeito está imerso. Faz-se, então, necessário um repensar pedagógico sobre 
um ensino da Língua Portuguesa que considera as práticas sociais com o uso da 
linguagem. 

Consequentemente, persiste o quadro nada animador (e quase desesperador) 
do insucesso escolar, que se manifesta de diversas maneiras. Logo de saída, 
manifesta-se na súbita descoberta, por parte do aluno, de que ele “não sabe 
português”, de que “o português é uma língua muito difícil [...]”  
 
“Uma atividade de leitura sem interesse, sem fundação, pois aparece 
inteiramente desvinculada dos diferentes usos sociais que se faz da leitura 
atualmente”. 
 
“Os momentos de crise são, comumente, também momentos de crescimento”.  
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6  Considerações finais 

 
A percepção dos graduandos em Pedagogia a respeito do ensino de Língua 

Portuguesa numa perspectiva defendida por Irandé Antunes levou em consideração 
as produções dos diários de leituras. Esses textos ampliaram o conhecimento dos 
professores em formação inicial no tocante às concepções, às práticas e às 
metodologias de ensino de Língua Portuguesa .  

De maneira geral, foi muito discutido o quanto é imprescindível que o ensino de 
LP esteja pautado numa concepção interacional da linguagem, visto que os 
estudantes precisam estabelecer uma relação coerente com os objetos de ensino e 
as situações reais de comunicação. É preciso, pois, encontrar sentido para tudo aquilo 
que está sendo ensinado, tornando o ensino da LP mais prazeroso e significativo.  

Considerando as observações obtidas por meio dos diários de leituras 
produzidos, ficou evidenciado que os professores em formação inicial demonstraram 
criticidade em relação ao ensino de LP possibilitando apontar a importância de uma 
prática pedagógica reflexiva, que possibilite um ensino de qualidade, em que os usos 
sociais da linguagem sejam o foco da aprendizagem. Também, compreenderam as 
dificuldades encontradas no ensino de LP, como também a importância de uma 
aprendizagem significativa para os aprendizes. 

A partir das contribuições de Irandé Antunes, bem como os demais autores 
citados ao longo do texto, foi possível tecer reflexões teórico-metodológicas relevantes 
para vivência de práticas que contribuem para a melhoria do ensino-aprendizagem 
em LP. De posse desse material, professores de Língua Portuguesa terão a 
oportunidade de refletir sua metodologia a partir de concepções de abordagem 
interacionista pautada em uma língua viva que visa formar cidadãos críticos e 
partícipes socialmente.  

Portanto, trabalhos dessa natureza são importantes para subsidiar o 
aperfeiçoamento necessário da práxis pedagógica, de modo a torná-la significativa, 
direcionando-a a um diálogo constante com as demandas contemporâneas voltadas 
para o ensino da Língua Portuguesa. 
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