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PREFÁCIO

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E EMPODERAMENTO
FREIREANO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DOS GRUPOS

SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS

Prefaciar uma obra implica debruçar–se sobre ela, percorrer as entre-
linhas e as pistas deixadas pelos autores, nos seus rastros de escrita e, sem se
dar conta do quão profunda ela é, mergulhar nesse mar de sentidos e signif-
cados, como nos ensinou Bakhtin (2010), compreendendo que a singularida-
de e a multiplicidade, deleuzianamente humanas, não se esgotam nas pala-
vras, visto que são estas últimas que abrem caminhos para o inimaginável,
para a transcendência fccional.

Foi com este desejo de imersão, que todo aprendiz tem diante do
(des) conhecimento, que aceitei o honroso convite das organizadoras, Lucila
Pesce e Vera Jardim – pesquisadoras referência no campo da formação de
professores –, para colaborar com os autores desta obra, partilhando meu
olhar, curioso, sobre o lido, produzido.

O aceite se deu também porque, sendo eu pedagoga, professora du-
rante mais de dez anos da Educação Básica e hoje professora e pesquisadora
no/do Ensino Superior no campo da didática/docências, formação de profes-
sores e tecnologias digitais, vejo nesta obra a produção de textos de professo-
res–pesquisadores  que  integram ensino,  pesquisa  e  extensão nos  campos
plurais do conhecimento. Somos docentes escrevendo sobre o experienciado
em sua potência máxima anunciada por Larrosa (2014): não somente o vivi-
do, mas o que atravessou cada um de nós em nossas (co) produções.

A educação brasileira tem vivido uma época de desafos, tanto para
professores quanto para estudantes, devido a grandes transformações na na-
tureza da relação pedagógica, no papel da educação formal, no acesso e na
produção do conhecimento; enfm, na relação com o (s) saber (es). Este con-
texto, em articulação com o cenário sociotécnico atual, tem transformado as
relações humanas e as relações com o conhecimento.

Iniciativas no campo da educação e das práticas pedagógicas têm
sido desenvolvidas, evidenciando cada vez mais a potência das tecnologias
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para o ensino, onde as novas formas de relação humana se desdobram em
processos de aprendizagem integrados e mais participativos.

Movimentos por uma educação aberta, livre e colaborativa passam a
compor o debate, e algumas ações já são partilhadas, muitas viabilizadas por
tecnologias digitais em rede, pela portabilidade e por artefatos múltiplos,
apoiados por epistemologias que consideram a interatividade como base das
trocas de experiências e conhecimentos por pessoas de diferentes áreas do
saber.

Pensar  numa  Educação  Aberta  que,  segundo  Inuzuka  e  Duarte
(2012), constitui movimento que visa tornar a educação mais aberta e acessí-
vel a todos implica fomentar necessidades no cotidiano. No campo da edu-
cação, em especial nos processos formativos de professores, a abertura está
em potência nas ações ocorridas nas brechas dos encontros, na atenção de
cada formador para as ocorrências sociais, seus desdobramentos e seus re-
cursos. Está, fundamentalmente, no que Paulo Freire (1980) chamou de cons-
cientização: a consciência crítica diante de qualquer fenômeno, de qualquer
emergência humana e social que promova atitude.

É desse tipo de educação aberta, consciente e que promova atitudes
de mudanças, que a presente obra trata. Trata–se de um falar com o leitor –
sujeito consciente, crítico e ativo – e não simplesmente para ele.

Optei neste prefácio em partilhar o trajeto de minhas inquietações.
De que formas os autores aguçaram minha curiosidade. Não farei uma expo-
sição sobre os textos – pois já foi lindamente produzido pelas organizadoras
–, mas pinçarei de cada um deles uma brecha de sua singularidade, na ânsia
de aguçar ainda mais o apetite que as palavras poderão provocar e o ritmo
que o ‘tom da escrita’1 dançará para cada leitor. Convido a todos para um
baile com múltiplos sabores; um jantar com ritmos plurais.

Para um melhor aproveitamento dos apontamentos a seguir, sugiro
que a leitura seja sempre acompanhada das questões ‘Como’? ‘Por quê?’.
Como: inserido em cada trecho comentado, a proposta é pensar sobre como
os autores fazem isso. Por quê: é esta a pergunta que você deve ser fazer: por
que não posso deixar de ler este texto?

Bunzen provoca–nos ‘de cara’ com a assertiva:

1 O tom da escrita refere–se o trabalho desenvolvido em minhas pesquisas (BRUNO, 2002, 2013)
em que desenvolvo a ideia de linguagem emocional como potência para a mediação partilhada
dos sujeitos em formação.
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[…]  longe  de  propor  um  ensino  mecânico  e  escolarizado  de
práticas de letramento digitais, com pouca alteração nos modos de
construir  conhecimentos  na  escola,  como  ocorrem  em  muitos
laboratórios  de  informática  em  que  as  crianças  jogam  com
softwares de inspiração behaviorista […] gostaria de refletir sobre a
possibilidade  (ou  não)  de  integração  das  práticas  de  letramento
digitais  extraescolares  com  o  tipo  de  reflexão  consciente  e
sistematizada proposta pelo processo de escolarização. (p. 81–2). 

Esta reflexão, intensamente instigadora, se dá por meio das análises
de livros paradidáticos – outra excelente fonte de tensão. Como? Leiam e vi-
vam fortes emoções!

Ao destacarem que “a inclusão digital deve ter como ponto de parti-
da o acesso à informação nos meios digitais e, como ponto de chegada, a as-
similação da informação e sua reelaboração em novo conhecimento”, Pesce e
Lima fomentam a ideia de um processo inclusivo no qual o sujeito, se crítico,
empoderado para a emancipação social e conscientemente ativa, pode se as-
sumir como produtor de conhecimento em meio às interfaces digitais. Como
isso pode ocorrer nos processos formativos? As autoras nos ajudam a pensar
e vislumbrar caminhos.

Ao promoverem uma muito bem alinhavada viagem pelas aborda-
gens pedagógicas que implicam a educação hodierna e coetânea, Leite e Car-
lini ratifcam um dos grandes desafos da educação, sintetizado no seguinte
trecho: 

[…] Neste momento, experiências educativas transformadoras da
realidade social estão em curso no Brasil, baseadas em concepções
críticas de educação e obedientes às determinações da legislação vi-
gente. Correspondem a demonstrações da capacidade de seres hu-
manos dispostos a promover educação de qualidade mesmo que
asfxiados  por  estruturas  e  ambientes  altamente  reprodutores  e
controladores” (p. 125 – grifo meu). 

Como?  O contato com abordagens e concepções será fundamental
para compreender tais percursos.

Jardim (p. 40) pondera que “A vantagem dos recursos tecnológicos é
facilitar o acesso, o contato e a experiência com conteúdos artísticos, princi-
palmente musicais, antes constrangidos pelos altos custos necessários para
dotar os ambientes escolares com os materiais adequados”. Como? Mais do
que tensionar a temática que integra música e tecnologia, seu texto nos faz



4

dançar em diversos ritmos e oferece movimentos possíveis para os educado-
res, seja com ações em aulas, seja com dicas de links.

Mas a arte se desvela também em Araujo, que trata de temas não
menos densos e polêmicos – os museus online – em sua relação com / na /
por meio de usabilidade, interatividade, ciberespaço, design, real X virtual.
A autora provoca “Com os museus virtuais de arte, refletimos sobre a pre-
sença / inexistência da comunicação interativa: a interatividade nos sítios ele-
trônicos para aprendizagem e o percurso virtual construído pelo visitante”
(p. 98). 

Como?  O convite para a degustação de experiências e imersão em
site deve ser considerado.

Silva e Moraes compreendem as TDIC como “Artefatos que devem
ser utilizados como mediadores pedagógicos com potencial de mudar as re-
lações entre os alunos e professores e, fundamentalmente, incrementar a ma-
neira como os sujeitos se posicionam e pensam a construção de seus saberes”
(p. 74). 

Como? Seja para o letramento cartográfco tratado pelos autores, seja
para quaisquer outros letramentos, mais uma vez caminhamos para melhor
compreender o poder crítico e ativo que a cultura digital possui para a cons-
trução da singularidade de cada docente em seu processo formativo.

Se discutir  educação a distância sempre foi um desafo, imaginem
aliar evasão com educação emancipatória? Como? Pois Garbe assume o risco
e “entende–se que tanto ações aplicadas pelo curso como as desenvolvidas
pelos alunos visam à conclusão do processo de formação pelos estudantes,
de modo a contribuir para que seja proporcionada, além de uma transforma-
ção interna, uma intervenção no mundo que o cerca”.

E, se falamos de transformações, mudanças, o texto de Fontoura ofe-
rece elementos para tal reflexão e (por que não?) práticas.  “Não se trata de
abandonar a transmissão das informações, mas…” (p. 150). 

Como? O conceito freireano de empoderamento, que alinhava todos
os textos, nos integra e tece este belo livro. Não poderia ser diferente, uma
vez que Paulo Freire,  nosso sempre professor,  nos empodera de/em suas
ideias e nos faz querer mudar/transformar.
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Esta obra integra docentes, implicados na formação de outros docen-
tes, que entendem o desafo de desenvolver educação na sociedade contem-
porânea. Não se trata de falar ou debater tecnologias, mas de tensionar a for-
mação de professores no cenário atual.

Boa leitura! Bons percursos!
Adriana Bruno
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APRESENTAÇÃO

A obra “Educação, tecnologias e empoderamento freireano: desafos
e possibilidades dos grupos sociais contemporâneos” apresenta alguns dos
estudos e pesquisas dos membros do LEC – Grupo de Estudos e Pesquisas
em Linguagem, Educação e Cibercultura – da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). 

Tendo como objeto amplo de investigação o papel da Cibercultura
na constituição  dos sujeitos  sociais  contemporâneos,  o  Grupo desenvolve
seus estudos e pesquisas a respeito das práticas sociais e, em especial, dos
processos educacionais (formais e não formais) que se valem das linguagens
hipermidiáticas. Nessa perspectiva, o LEC ergue–se em meio a duas linhas
de pesquisa. 

De caráter mais amplo, a linha de pesquisa 1 – Educação e Cibercul-
tura – tem como objetivo investigar os aspectos ontológicos e gnosiológicos
inerentes à formação dos sujeitos sociais  contemporâneos,  levando–se  em
conta os processos de socialização mediados pelos atuais signos culturais.
Nesse contexto, as linguagens hipermidiáticas da Cibercultura são percebi-
das em uma perspectiva dialética, que tensiona seus limites e possibilidades,
em face da plena formação dos atores sociais na atualidade. 

Procurando fazer um recorte em uma das temáticas que integram o
campo da Educação, a linha de pesquisa 2 – Formação de Educadores e Ci-
bercultura – busca investigar as questões relativas à formação inicial e conti-
nuada de educadores, em um momento histórico em que muitas práticas so-
ciais têm se valido dos recursos da Cibercultura. Nesse movimento, a linha
de pesquisa 2 propõe–se a investigar as implicações dessas práticas sociais
na ação pedagógica e na constituição da identidade professoral, percebendo
a formação docente no seio das políticas públicas de educação.

As considerações dos teóricos referenciados nos capítulos que inte-
gram a presente obra – acerca do impacto dos estruturantes tecnológicos nos
processos cognitivos, comunicacionais e organizacionais dos sujeitos sociais
contemporâneos – são ainda mais signifcativas para o LEC, se articuladas ao
conceito freireano de empoderamento.

Em pesquisa anterior (PESCE, 2013) havíamos sinalizado que Paulo
Freire (1981; 1992; 1997) aufere à palavra empoderamento, advinda do termo
inglês  empowerment, cunhado no contexto da reforma luterana, um sentido
diferenciado: o de ação em que um grupo social se torne apto a realizar, por
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conta própria, as mudanças e ações que o levam a um fortalecimento, de
modo a promover uma transformação cultural.  No livro dialogal com Ira
Shor, Freire (1986), ao considerar sobre o conceito de empoderamento, asse-
vera o papel central da Educação na promoção de práticas sociais que contri-
buam com a ampliação cultural dos grupos sociais, para que se efetive, por
meio da práxis, o pleno exercício da cidadania dos atores sociais. 

Os textos ora apresentados revelam a identidade do LEC: um grupo
plural de pesquisadores, com distintas áreas de formação e atuação profssi-
onal, nos múltiplos campos do saber que integram as ações acadêmicas da
Unifesp. Tais textos derivam dos estudos e pesquisas do LEC e se vinculam
ao relato analítico de experiências de ensino, pesquisa e extensão, que bus-
cam compreender a contribuição dos estruturantes tecnológicos para a cons-
tituição das identidades dos sujeitos e dos grupos sociais contemporâneos,
procurando destacar as ações voltadas ao empoderamento do conjunto dos
atores sociais. Para tanto, são apresentados ao leitor em três eixos temáticos:
formação de educadores e mídias digitais, educação e mídias digitais, educa-
ção online.

O tema formação de educadores e mídias digitais é contemplado nos
três textos apresentados a seguir.

Lucila Pesce e Valéria Sperdutti Lima – no capítulo “Formação de
professores, tecnologias digitais da informação e comunicação na escola e
empoderamento”  –  refletem sobre  a  relevância  da  área  de  conhecimento
“Educação e Tecnologia” para a formação dos professores da Educação Bási-
ca, tendo como pano de fundo as ações desenvolvidas junto a alunos da Pe-
dagogia da Unifesp, na pesquisa exploratória sobre o tema “Letramento di-
gital e formação de educadores”. As autoras iniciam com um breve panora-
ma das atuais  políticas  públicas  brasileiras  de formação de professores  e
prosseguem, no diálogo com pesquisadores de três áreas: Cibercultura, Le-
tramento Digital, Educação e Projetos. Os achados iniciais da pesquisa des-
velam uma realidade plural nas escolas observadas e sugerem que o traba-
lho desenvolvido nesta linha de pesquisa seja substancial para a formação
dos professores da Educação Básica, quando pautado em um compromisso
político que os situa como pesquisadores das ações desenvolvidas na escola:
campo de trabalho para o qual estão sendo formados.

“Pesquisa e elaboração de projetos articulando Música e Tecnologia
na formação inicial do Pedagogo”, de Vera Lúcia Gomes Jardim, reflete so-
bre as ações desenvolvidas junto a alunos de Pedagogia da Unifesp, na área
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de “Softwares educativos de música: espaços extracurriculares e extraescola-
res”. Tal ação ergue–se em meio ao estudo das práticas de uso de tecnologias
para o desenvolvimento do conhecimento e expressão musicais, em contex-
tos extracurriculares e extraescolares, que propiciem observação, desenvolvi-
mento e formas variadas de registro, para posterior análise e reflexão sobre a
complexidade do fenômeno educativo e das possibilidades de atuação pro-
fssional do pedagogo. Nesse movimento, o estudo propõe–se a mapear ini-
ciativas, projetos e instituições ligados ao tema, com o objetivo de ampliar o
conhecimento da realidade sócio–educacional do entorno da Escola de Filo-
sofa, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Unifesp, em Guarulhos.

Em “As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e
a formação de professores que ensinam geografa nos anos iniciais do ensino
fundamental”, Jorge Barcellos e Jerusa Vilhena têm como intuito analisar, do
ponto de vista da Geografa escolar, o uso das TDIC. Explicitam desdobra-
mentos que caracterizam o ensino e aprendizagem dessa componente curri-
cular na formação inicial e continuada de professores nos anos iniciais do
ensino fundamental e propõem desafos, considerando a pertinência do con-
ceito de empoderamento de Paulo Freire, para a reflexão e ações relaciona-
das ao uso das tecnologias.

Integram o segundo eixo temático os textos de Clécio Bunzen Jr. e
Betânia Libânio Dantas de Araújo. 

Clecio Bunzen Jr. versa, no capítulo “Reflexões sobre práticas de le-
tramento digitais nos livros didáticos de Português para o Ensino Funda-
mental II”, sobre o tratamento das tecnologias nos livros didáticos para cri-
anças e jovens, do Ensino Fundamental I e II, com base no conceito de multi-
letramentos (ROJO, 2013). 

No texto “A interatividade nos Museus Virtuais de Artes”, Betania
Libanio Dantas de Araujo traz uma investigação acerca da relação entre Ar-
tes Visuais e as Tecnologias da Informação e Comunicação, com destaque
para a relevância social dos Museus Virtuais nos campos da Cultura e da
Educação. 

As reflexões  sobre  algumas  das múltiplas  facetas  que integram o
campo da educação online estão presentes nos textos anunciados a seguir.

Maria Teresa Meirelles Leite e Alda Luiza Carlini – no capítulo inti-
tulado “Ensino superior a distância: abordagens críticas e emancipadoras” –
delineiam as distintas concepções de educação presentes na modalidade de
educação a distância, à guisa de se pensar em cursos que ofereçam um efeti-
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vo processo formativo e contribuinte à plena formação do cidadão contem-
porâneo. Nesse movimento, as autoras trazem à baila o curso de Especializa-
ção em Saúde Indígena da Universidade Aberta do Brasil da Universidade
Federal de São Paulo, inspirado na pedagogia histórico–crítica. 

“Evasão na educação continuada a distância e empoderamento”, de
Gisele Grinevicius Garbe, traz uma reflexão sobre os achados da sua pesqui-
sa de doutorado em Gestão e Informática em Saúde (Unifesp) acerca da pro-
blemática  da  evasão  nos  cursos  desenvolvidos  em  Educação  a  Distância
(EaD).  Tal  estudo é de suma relevância  social,  ao considerarmos os altos
índices de evasão que assolam boa parte dos cursos desenvolvidos nesta mo-
dalidade educacional.

“Avanços das ações educativas em EaD desenvolvidas na Secretaria
da Educação de Santos e o empoderamento dos professores”, de Carlos Edu-
ardo da Silva Fontoura, relata os avanços das atividades educativas realiza-
das em 2012, levando–se em consideração os resultados obtidos em 2008. As
atividades oferecidas estão voltadas para formação de professores e são de-
senvolvidas  na plataforma TelEduc/Unicamp,  por docentes  do Núcleo  de
Educação a Distância (NuED) da Secretaria da Educação (SEDUC) de Santos.
Enfatiza–se que nesse ambiente virtual de aprendizagem, por vigorar um
processo interativo professor – aluno, aluno – professor, aluno – aluno, todos
aprendem. 

Em um momento histórico em que a utilização dos dispositivos digi-
tais muitas vezes se ergue em meio a uma racionalidade instrumental que
conduz à fetichização da técnica, os investigadores do LEC refutam a pers-
pectiva instrumental (ADORNO e HORKHEIMER, 1947) de uso dos estrutu-
rantes tecnológicos. Isso é alcançado por meio do relato de pesquisas desen-
volvidas em uma miríade de ações, que congrega vários campos do saber e
que apresenta em comum a tônica na dimensão sociopolítica dos recursos
midiáticos, destacando o papel das TDIC no empoderamento dos grupos so-
ciais contemporâneos. O uso das TDIC com essa intencionalidade muito tem
a contribuir com a almejada mudança, tão bem caracterizada por Freire:

Esta mudança de percepção, que se dá na problematização de uma
realidade concreta,  no entrechoque de suas contradições,  implica
um novo enfrentamento do homem com sua realidade […] Implica
reconhecer–se  homem.  Homem  que  deve  atuar,  pensar,  crescer,
transformar e não adaptar–se fatalisticamente a uma realidade de-
sumanizante. (2001, p. 60).
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Esperamos que os escritos ora apresentados contribuam para o ne-
cessário debate sobre este tema que, a cada dia, vem ocupando destaque nos
estudos multidisciplinares que integram os diversos campos do saber relaci-
onados ao campo da Educação.

Lucila Pesce
Vera Jardim 

Organizadoras
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Formação de Professores, Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação na Escola e

Empoderamento

Lucila Pesce
Valéria Sperduti Lima

Introdução

O presente capítulo emana da discussão expressa em artigo anterior-
mente publicado (PESCE; LIMA, 2012) e busca refletir sobre a relevância da
área de conhecimento “Educação e Tecnologia” para a formação dos profes-
sores da Educação Básica, tendo como pano de fundo a linha de pesquisa
“Inclusão digital e formação de professores”, desenvolvida no curso de Pe-
dagogia da Universidade Federal de São Paulo e articulando o fenômeno em
tela ao conceito freireano de empoderamento. 

A sociedade contemporânea vem se organizando com apoio cada
vez maior das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).
Nesse contexto cabe à educação incorporá–las nas ações pedagógicas. Entre-
tanto, a incorporação das TDIC nem sempre tem ocorrido no interior das es-
colas de modo a apoiar a constituição da identidade professoral na socieda-
de digital e o uso integrado das TDIC às estratégias didáticas de forma a po-
tencializar o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem junto aos alu-
nos. Ancorado em estudos sobre Inclusão Digital, Cibercultura e Educação
por Projetos, articulados ao conceito freireano de empoderamento, o presen-
te capítulo apresenta um mapeamento preliminar da inclusão digital no inte-
rior de algumas escolas brasileiras sediadas na região metropolitana de São
Paulo, elaborado por licenciandos de Pedagogia. Nesse movimento, preten-
de contribuir com o debate sobre os rumos desta área, no âmbito da forma-
ção inicial de professores da Educação Básica.

Contexto político

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores
de Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação
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plena (2001) versam, no item 3.2.7, sobre a ausência de conteúdos relativos
às tecnologias da informação e comunicação em boa parte dos cursos brasi-
leiros. Ao fazê–lo, o documento deixa claro que, assim como o uso das TDIC
situa–se como importante recurso para a Educação Básica, por conseguinte o
mesmo deve valer para a formação de professores que atuam neste nível de
educação. O documento salienta, no mesmo item, a relevância de os cursos
imprimirem […] sentido educativo ao conteúdo das mídias,  por meio da
análise, da crítica, e da contextualização, que transformam a informação vei-
culada,  massivamente,  em  conhecimento”  (p.  25).  Destaca  ainda:  “Urge,
pois, inserir as diversas tecnologias da informação e das comunicações no
desenvolvimento dos cursos de formação de professores […] (p. 25). Em li-
nha de raciocínio convergente com este entendimento, as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para o curso de Pedagogia (2006) sinalizam que o egresso
deste curso deverá estar apto a  “relacionar as linguagens dos meios de co-
municação à educação, nos processos didático–pedagógicos, demonstrando
domínio das tecnologias da informação e comunicação adequadas ao desen-
volvimento de aprendizagens signifcativas.” (artigo 5º., inciso VII)

Em sintonia com os dois documentos ofciais mencionados acima, o
projeto  de  lei  relativo  ao  Plano  Nacional  de  Educação  –  PNE  2011–2020
(2010) destaca, em diversos itens, a relevância do trabalho com as TDIC, nos
distintos níveis, esferas e dimensões da educação, de modo a abarcar tanto
alunos quanto professores. Ao refletir sobre o modo como as TDIC foram
consideradas  no  Documento  Final  da  Conferência  Nacional  de  Educação
(CONAE, 2014), entendido como balizador da elaboração das diretrizes do
PNE 2011–2020 (2010), Zuin (2010) traz importantes reflexões. A primeira diz
respeito à ambiguidade das TIC, quando pensadas no contexto educacional.
Como todo e qualquer instrumental apropriado pelo capital, as TIC podem
colaborar com o fortalecimento do controle social ou das práticas democráti-
cas, a depender do enfoque que se dê para seu uso. Outra importante refle-
xão trazida pelo pesquisador é o incentivo que o Sistema Nacional de Educa-
ção  (SNE)  e  o  documento  referência  da  CONAE trazem à utilização  das
TDIC, nas diferentes esferas educacionais, com destaque para as pesquisas
online e para os intercâmbios científcos e tecnológicos das instituições de
ensino e das universidades. O documento referência da CONAE (2014) faz
menção à política de formação e valorização dos profssionais da educação,
inclusive  por intermédio dos dispositivos digitais.  Nas palavras do docu-
mento:
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No contexto atual há uma crescente demanda por elevação da qua-
lifcação do/da trabalhador/a, assim como por uma concepção de
educação democrática e mais polivalente, que contribua para a for-
mação ampla, garantindo, além de bom domínio da linguagem oral
e escrita, o desenvolvimento de competências e habilidades para o
uso das tecnologias de informação e comunicação. (TIC). (p. 125).

O documento referência da CONAE esclarece, no excerto, a necessi-
dade do domínio das TDIC, no âmbito da formação inicial e continuada de
educadores, imbricando–o ao capital cultural demandado dos cidadãos do
século XXI. Como se pode observar, as políticas públicas brasileiras de for-
mação de professores da Educação Básica sinalizam que assuntos relativos
ao uso pedagógico das TDIC devem ser tematizados nas licenciaturas.

Educação,  cibercultura,  inclusão digital,  projetos e empodera-
mento freireano

A linha de pesquisa  “Inclusão digital  e  formação de professores”
tem como foco de investigação os caminhos da Educação, tendo–se em vista
as novas demandas impostas aos educadores (professores e gestores escola-
res), a partir do contexto sociohistórico da Cibercultura e da inclusão digital.
A tal cenário alia–se o estudo da relação entre educação, projetos e tecnolo-
gia, articulada ao empoderamento freireano. As considerações sobre Ciber-
cultura  fundamentam–se  em  publicação  de  Pesce  (2010).  Steven  Johnson
(1997) esclarece que a coexistência da comunicação de massa e da inovação
criativa faz com que as interfaces digitais impactem, sobremaneira, a forma
como pensamos e nos comunicamos. Com isso, o estudioso sinaliza o papel
fulcral que o design de interface exerce na sociedade contemporânea. Manu-
el Castells (1996) reflete sobre os desdobramentos da tecnologia da informa-
ção nas atuais organizações societárias. Ao fazê–lo, anuncia que, na cultura
da virtualidade real, assistimos à integração da comunicação eletrônica e ao
fm da hegemonia da audiência de massa, em virtude do surgimento das re-
des interativas. Lévy (1997) acena que, analogamente à escrita e à imprensa,
as TDIC trazem consigo um novo modo de pensar o mundo e de conceber as
relações  com o  conhecimento.  Nesse  cenário,  a  simulação  erige–se  como
modo de conhecimento próprio da Cibercultura. No Brasil, Santaella (2004)
salienta que a interação insere–se na medula dos processos cognitivos, nos
ambientes de rede. Amparada em Bakhtin e Peirce, a pesquisadora destaca
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que o dialogismo traz nova luz para se compreender a interatividade e seu
papel no desenvolvimento do perfl cognitivo do leitor imersivo. Nesse in-
tertexto, a autora declara: […] assim como as operações realizadas no cibe-
respaço externalizam as operações da mente, as interatividades nas redes ex-
ternalizam a essência mais profunda do dialogismo […] (p. 172). Em outra
publicação, Santaella (2010) esclarece que a mobilidade, que inclui a portabi-
lidade e o  acesso à informação,  altera as relações entre a informação e o
mundo. A autora assevera que eles têm direta relação com nossas habilida-
des cognitivas, influenciando nossa percepção e nossa atenção. Neste contex-
to, os dispositivos móveis tornaram o Ciberespaço onipresente. Outra ques-
tão que a autora sinaliza (2010) é o fenômeno da convergência dos meios,
graças às gerações da Web, à mobilidade, à computação ubíqua e a cloud
computing. Essa convergência diz respeito à incorporação dos distintos mei-
os de modo interativo e é um fenômeno inseparável da mobilidade. Segundo
a autora, a convergência tecnológica mescla–se com a convergência dos tem-
pos e dos espaços dos seres humanos contemporâneos. Oliveira (2005) traz
uma interessante reflexão sobre o sensorium da juventude contemporânea.
Ao situar cultura como prática social, a pesquisadora negrita que as produ-
ções simbólicas são constituídas no cotidiano vivido. Para a autora, as trans-
formações da técnica e do modo de produção imbricam–se às transforma-
ções do sensorium, entendido como modos de percepção e da experiência
social. A pesquisadora sinaliza que as transformações das técnicas trazem re-
percussões diretas sobre a experiência cultural e, por conseguinte, sobre a
forma de vivenciar, perceber e expressar a realidade sensível. Sem deixar de
ter em conta a exclusão digital de muitos jovens, chama atenção para o sen-
sorium da geração @. Segundo Oliveira, o sensorium juvenil  ergue–se em
meio ao nomadismo, as linguagens multimidiáticas e a uma nova percepção
de tempo, a partir da experiência da simultaneidade, instantaneidade e flu-
xo. Nessa perspectiva, a autora acena que a plasticidade neuronal dos jovens
contemporâneos os dota de grande facilidade para o manuseio da tecnolo-
gia. As considerações de Johnson (1997), Castells (1996), Lévy (1997), Santa-
ella (2004; 2010) e Oliveira (2005) apoiam a reflexão sobre a importância da
formação de educadores para o uso pedagógico das TDIC, em face das im-
plicações da Cibercultura para a formação contemporânea. Inerente a tal for-
mação insere–se o trabalho desenvolvido na linha de pesquisa “Inclusão Di-
gital e Formação de Professores”. O conceito de empoderamento adiciona
outros olhares à reflexão construída, potencializando a importância da cole-
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tividade na construção da autonomia docente e o seu papel político na socie-
dade digital. O seguinte trecho do diálogo de Paulo Freire com Ira Shor, em
Medo e Ousadia – o cotidiano do professor (1986) ilustra esta abordagem:

Mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse
sentimento não é um sentimento social, se você não é capaz de usar
sua liberdade recente para ajudar os outros a se libertarem através
da transformação da sociedade, então você só está exercitando uma
atitude individualista no sentido do empowerment ou da liberdade
(p. 135).

Neste diálogo, Freire enfatiza que a formação docente deve ter o en-
foque no potencial transformador da sociedade e da emancipação no grupo
e para o grupo social.  Em recente publicação (PESCE, 2013) foi sinalizado
que o conceito freireano de empoderamento (1981; 1986; 1992) dá precedên-
cia à questão dos grupos sociais sobre a dos indivíduos, na medida em que
concebe o empoderamento imbricado à promoção da transformação cultural
de um determinado grupo social. 

Ao salientar que o empoderamento ampara–se em uma percepção
crítica da materialidade histórica dos sujeitos sociais, Baquero (2012) esclare-
ce que o conceito freireano de empoderamento foca as questões coletivas,
vistas como primordiais à promoção de transformações sociais.

O conceito freireano de empoderamento sinaliza o importante papel
da Educação na promoção de práticas sociais que contribuam para a cons-
trução do capital cultural de grupos economicamente desfavorecidos. Nesse
contexto, Freire, embora cônscio das contradições que lhes são inerentes, re-
leva o papel das TDIC no exercício da cidadania: “O progresso científco e
tecnológico que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, às
necessidades de nossa existência, perdem, para mim, sua signifcação” (1997,
p. 147). 

É oportuno observar que, na rede pública de educação, as experiên-
cias de integração das TDIC nas escolas refletem, via de regra, o projeto de
integração das TDIC às atividades pedagógicas da Secretaria de Educação
(municipal ou estadual) à qual pertencem. No caso da Secretaria Municipal
de Educação de São Paulo, sobretudo a partir da gestão do, então, secretário
Paulo  Freire,  houve preocupação  em criar  uma legislação  específca,  que
possibilitasse o empoderamento das escolas municipais, por meio dos conse-
lhos de escola e da criação do horário coletivo do professor. Esse horário co-
letivo,  dentre outras  ações,  inclui  a  formação para o uso  pedagógico das
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TDIC, preferencialmente pela fgura do POIE (professor orientador de infor-
mática educativa – seu par, por também ser professor da rede). A aposta é
que o empoderamento, neste caso, possa vir a acontecer pelas ações de for-
mação continuada em serviço e pelo espaço de decisão colegiada desses ato-
res sociais.

As professoras da linha de pesquisa “Inclusão digital e formação de
professores” salientam a importância de desvelar algumas contradições ine-
rentes a este tema, para que não se caia no embuste de fetichizar as tecnolo-
gias digitais da informação e comunicação (TDIC), restringindo–as à capaci-
tação para o mercado de trabalho; ou ainda compreendendo–as numa rela-
ção  com a cidadania,  sem  vínculo  com a reelaboração  do  conhecimento.
Com vistas a tal intento, são trabalhados, no primeiro semestre letivo desta
linha de pesquisa,  três importantes textos assinados,  respectivamente, por
Lucília  Machado  (1994),  Demerval  Saviani  (1994)  e  Maria  Luiza  Belloni
(2005), por perceberem as TDIC em um contexto macroestrutural mais am-
plo. Machado (1994) traz um panorama dos contornos assumidos no mundo
do trabalho, sobretudo a partir da incorporação das TDIC. 

Em sua análise dialética, a pesquisadora aponta as contradições ine-
rentes a esse fenômeno social, explicitando a fna sintonia entre desenvolvi-
mento tecnológico e desenvolvimento do capital. Com base em tais contradi-
ções, a autora aponta as novas demandas do trabalhador, em face da siste-
mofatura, e a emergência da necessidade de um trabalhador afeito à politec-
nia, por possuir uma sólida formação básica, que não mais cinda formação
técnica e geral. Ao resgatar a história da educação escolar desde a Antiguida-
de, Saviani (1994) salienta a ênfase na educação escolar ligada à era Moderna
e, por conseguinte, à industrialização. Nessa linha de raciocínio, o pesquisa-
dor aponta duas contradições: de um lado, a hipertrofa da escola, ao tomar
para si uma série de tarefas relativas à formação plena dos sujeitos sociais,
de outro, o esvaziamento da escola, no tocante ao trabalho com os conteúdos
de ensino. Uma escola dual que, para um determinado extrato social, privile-
gia a formação geral e, para outro, a formação profssional. 

Este cenário melhor contextualiza a escola contemporânea e seu pro-
cesso de incorporação das TDIC. Nesse movimento, Saviani defende o traba-
lho como princípio educativo e adverte sobre a ideia de urgência da meta de
universalização da escola básica, em que haja um sistema de educação unif-
cado, alinhado às exigências da nova era, inclusa a modernização tecnológi-
ca como condição para o ingresso no rol dos países centrais. Em estudo so-
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bre os modos como a escola, em geral, e os professores, em especial, vêm se
apropriando das mídias e as integrando (ou não) ao seu cotidiano profssio-
nal, Belloni (2005) adverte sobre o quanto a técnica mediatiza as relações hu-
manas contemporâneas. Amparada em estudiosos da Teoria Crítica, como
Habermas e Marcuse, a pesquisadora salienta que a sociedade contemporâ-
nea busca legitimar–se a partir de um discurso tecnocrático, eivado de racio-
nalidade instrumental. Nesse modo de organização, ao mundo real incorpo-
ra–se o mundo representado pela mídia. 

Para a pesquisadora, esta advertência participa da urgência em inte-
grar  tecnologias  e  processos  educacionais;  entendendo–se  tal  integração
como instrumento em favor da emancipação social e não como mero vetor
da dominação e da reprodução das desigualdades sociais. A esta discussão
mais ampla prosseguem outras três: a primeira, sobre as vertentes construci-
onista e instrucionista de apropriação das TDIC, como quer Valente (2002); a
segunda, sobre a história da informática educativa no Brasil e sobre os novos
rumos que se delineiam para a área, nas palavras de Santos (2010); a terceira
traz uma discussão específca ao conceito de inclusão digital, amparada nos
estudos de Silva, Jambeiro e Lima (2005), Brito (2006), Soares (2002) e Buzato
(2003). Valente (2002) distingue duas abordagens relativas à apropriação das
TDIC à prática educativa. Na vertente instrucionista, o professor transmite a
informação, via aparato tecnológico. 

Esta vertente vai ao encontro de uma concepção tradicional de edu-
cação, por situar o professor no centro do processo educativo e auferir ao
aluno o papel de receptor passivo. A vertente construcionista, amparada nas
premissas construtivistas da Epistemologia Genética de Piaget, contempla a
dinâmica comunicacional, que privilegia a mediação do professor junto ao
aluno, por meio da tecnologia, para que se realize o ciclo “descrição–execu-
ção–reflexão–depuração–descrição”. Santos (2010) elabora um painel históri-
co da informática educativa no Brasil, da década de 1980 à Web 2.0. Ao fazê–
lo, a pesquisadora salienta a Web 2.0 como desdobramento sociotécnico, com
destaque para a inteligência coletiva, os groupwares e as comunidades virtu-
ais  de  aprendizagem.  Brito  (2006)  concebe  inclusão  digital  para  além da
fluência tecnológica. 

Em pesquisa realizada sobre a percepção dos professores em relação
ao termo “tecnologias”, a estudiosa destaca a influência das TDIC na cultura
e tece críticas aos cursos de formação docente para o uso das TDIC que se
restringem ao uso do computador na escola. Nesse movimento, sinaliza que
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a construção  de sentido sobre  o  uso  das  TDIC nos processos  educativos
ocorre pela apropriação dos conceitos de tecnologia, pela universalização do
acesso e democratização do uso. Os achados iniciais da pesquisadora evi-
denciam que as representações dos educadores investigados estão fortemen-
te ligadas às suas histórias de vida e às suas experiências docentes. Os acha-
dos também indicam a forte representação de tecnologia como instrumento,
como produto e não processo. Ao perceber os desdobramentos do uso das
TDIC na educação, na relação pedagógica, no currículo e no ambiente esco-
lar, Brito (2006) indica ser necessário desvincular o entendimento do termo
tecnologia de objeto / instrumento; investir na formação docente para o uso
pedagógico das TDIC desde a graduação e também em programas de forma-
ção continuada; ampliar o conceito de tecnologias, de modo a relacioná–lo
com participação ativa e com produção de cultura e conhecimento. Em seu
dizer:  […] é necessário que o professor entenda a tecnologia como um ins-
trumento de intervenção na construção da sociedade democrática, contra-
pondo–se a qualquer tendência que a direcione ao tecnicismo, a coisifcação
do saber e do ser humano. (p. 14)

Em linha de raciocínio convergente com as ideias de Brito (2006), Sil-
va, Jambeiro e Lima (2005), reconhecendo a polifonia do conceito de inclusão
digital, sinalizam a tríade existente entre inclusão digital, inclusão social e
sociedade igualitária. Ao fazê–lo, os autores destacam que a inclusão digital
deve ter como ponto de partida o acesso à informação nos meios digitais e,
como ponto de chegada, a assimilação da informação e sua reelaboração em
novo conhecimento. Ao destacar que a cidadania deve buscar um movimen-
to que parta da esfera da informação rumo à interpretação da realidade e
construção de sentido, os pesquisadores salientam a importância do uso das
TDIC estar sempre em favor dos interesses individuais e comunitários. Nes-
se movimento, trazem à discussão o termo information literacy education,
para resgatar a ideia de que information literacy é uma questão de educação
e, como tal, deve estar no cerne da sociedade incluída. Ao tecer considera-
ções sobre o conceito de letramento digital, Soares (2002) sinaliza que novas
práticas de leitura e de escrita estão sendo introduzidas com a Internet. 

Traçando um painel comparativo entre as tecnologias tipográfcas e
as  digitais,  a  pesquisadora situa o letramento como fenômeno plural.  Ao
fazê–lo, negrita que diferentes tecnologias de escrita criam diferentes letra-
mentos, geram diferentes estados nos que delas fazem uso, em suas práticas
de leitura e de escrita. Do mesmo modo, diferentes espaços de escrita e dife-
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rentes mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita resultam
em  diferentes  letramentos.  A  leitura  crítica  de  Machado  (1994),  Saviani
(1994) e Belloni (2005) – respectivamente, acerca das contradições entre TDIC
x mundo do trabalho, TDIC x Educação, TDIC x Contemporaneidade – alia-
das aos estudos de Valente (2002) e Santos (2010), respectivamente concer-
nentes às abordagens das TDIC na Educação, ao painel histórico da infor-
mática educativa brasileira e aos rumos que se descortinam para esta área, e
conjugadas às pesquisas de Silva, Jambeiro e Lima (2005) e Brito (2006) sobre
inclusão digital embasam o marco teórico da linha de pesquisa “Inclusão Di-
gital e Formação de Professores”, desenvolvida no curso de Pedagogia da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

Convém esclarecer que os estudos desenvolvidos nesta linha de pes-
quisa não apresentaram ao aluno uma relação direta entre as implicações da
formação escolar numa perspectiva digital e a proposta freiriana de empode-
ramento dos professores. Porém, a presença do conceito freireano se fez pre-
sente na análise crítica construída com os alunos, por meio das abordagens
dos diferentes autores, relacionadas à realidade educacional, política e social
da escola pública.

A ideia de projeto inserida na prática educativa é desenvolvida por
meio de associações entre as seguintes abordagens: a) concepção de conheci-
mento  como rede  de  signifcados  (MACHADO, 1996);  b)  importância  da
composição entre educação, valores e sociedade no planejamento e desen-
volvimento de projetos (MACHADO, 2000); c) discussão integrada entre tec-
nologia, sociedade e cultura (LÉVY, 2000); d) incorporação das TDIC no cur-
rículo da escola como tecnologia da comunicação focalizada nas necessida-
des e realidades da sociedade da informação (COLL et al., 2010); e) potencial
inovador da construção de comunidades de aprendizagem nas relações edu-
cacionais viabilizadas pelo uso das TDIC; f) uso de estratégias colaborativas
na construção da aprendizagem signifcativa do aprendiz, de modo a ampli-
ar o nível de compreensão coletiva dos conceitos relacionados (BARKLEY et
al., 2007).

A concepção de conhecimento como rede de signifcados é desenvol-
vida por Machado (1996), como imagem metafórica articuladora entre os ter-
renos da epistemologia e da didática para a concepção do conhecimento. O
autor busca antecedentes nas ciências cognitivas e no campo da semântica
para desenvolver uma visão sobre a composição das palavras e dos concei-
tos, por meio de complexas redes de signifcações construídas por elementos
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relacionais, em uma dimensão linguística, visual e por associações analógi-
cas entre campos semânticos distintos. A compreensão de um objeto de co-
nhecimento acontece na apropriação do signifcado construído, social ou in-
dividualmente, nas relações estabelecidas entre este e outros objetos, em per-
manente estado de atualização. A metáfora de hipertexto de Lévy (1993) adi-
ciona múltiplos canais perceptivos (escrita, imagens, sons…) na construção
de signifcados. Os princípios conformadores, defnidos pelo autor na tessi-
tura da ideia de rede e representação do conhecimento, apoiam as reflexões
sobre mudanças de perspectiva nas ações docentes, que se voltam à constru-
ção de signifcados com os alunos. Aliada a esta concepção de conhecimento
como rede de signifcados, busca–se Machado (2000, p.1–68) para o desen-
volvimento da ideia de projeto associada aos valores sociais construídos em
uma determinada sociedade e cultura. 

Nessa perspectiva, as características fundamentais do projeto são: a
referência ao futuro; a abertura para o novo, considerando possíveis confron-
tos e incertezas; o caráter indelegável e autêntico do projeto. Segundo Ma-
chado (2000), o leitmotiv da educação está na permanente busca da dupla
construção,  da simbiose  e da fecundação mútua entre projetos pessoais  e
projetos coletivos. Os projetos são estruturados a partir de uma arquitetura
de valores socialmente negociados e acordados, na busca do delicado equilí-
brio entre a conservação do que se julga valioso e a transformação em dire-
ção ao novo. De acordo com o autor, os seguintes valores são fundamentais
para a elaboração dos projetos educacionais:  a) a cidadania na articulação
entre projetos individuais e coletivos; b) o profssionalismo como instrumen-
to de mediação entre as esferas do público e do privado nas relações de tra-
balho; c) a tolerância, como exercício ativo no reconhecimento do outro; d) a
integridade para a negociação dos princípios e para a aproximação entre o
discurso e a ação do sujeito; e) o equilíbrio entre os ideais de transformação e
os valores a serem conservados nos projetos. 

A pessoalidade como enfoque na Educação, valorizando–se o desen-
volvimento integral do ser humano e a diversidade de projetos pessoais, é
destacada por Machado (2000, p.66). Lévy (2000) contribui com as discussões
sobre projeto, inserindo as tecnologias e técnicas desenvolvidas pelo homem
nas concepções de conhecimento e sociedade. A seguinte frase do autor é re-
presentativa de tais relações: “Por trás das técnicas agem e reagem ideias,
projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda a
gama dos homens em sociedade” (p. 24).
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Coll et al. (2010) categorizam o uso das TDIC na escola da seguinte
forma: como instrumento mediador nas relações entre alunos e conteúdos;
nas relações e atividades conjuntas entre professores/alunos e alunos/alunos;
como instrumento confgurador de ambientes ou espaços de trabalho e de
aprendizagem. Discute a importância de vincular a incorporação das TDIC a
uma revisão do currículo. Para tanto, propõe considerar as práticas sociocul-
turais próprias da sociedade da informação associadas a essas tecnologias e
as defnições dos objetivos, competências e conteúdos necessários para parti-
cipar nessas práticas, mesmo que isto obrigue a renunciar a objetivos e con-
teúdos educacionais que podem ter deixado de ser básicos na sociedade atu-
al (p. 90).

Rheingold (1996) e Coll et al.  (ibidem) contribuem com a ideia de
projeto, quando apresentam as defnições de comunidade virtual e de comu-
nidade de aprendizagem, respectivamente, considerando suas características
e  potencialidades  comunicacionais.  Rheingold traça  um histórico  sobre  o
surgimento e evolução da comunicação mediada pelo computador, rompen-
do as fronteiras do tempo e do espaço e possibilitando novas relações de co-
municação entre os seres humanos. As comunidades virtuais surgem e se
mantêm de acordo com os interesses, valores e conhecimentos dos seus inte-
grantes, defnindo a qualidade dos seus diálogos. Os integrantes de uma co-
munidade virtual são potenciais autores e editores dos conteúdos construí-
dos neste coletivo. Coll apresenta diferentes tipos de comunidade de apren-
dizagem, organizados de acordo com os objetivos de comunicação, como: as
comunidades de aprendizagem em sala de aula, direcionadas às aprendiza-
gens desenvolvidas no coletivo da sala de aula; as comunidades escolares de
aprendizagem, dirigidas ao conjunto da escola, em uma tentativa de organi-
zar o funcionamento desse centro educativo; as comunidades de aprendiza-
gem territoriais, envolvendo bairros ou regiões que têm uma comunidade de
interesses  e  que  pretendem  desenvolver  ações  sob  o  eixo  integrador  da
aprendizagem; as comunidades  virtuais  de aprendizagem,  compostas por
grupos que se utilizam das novas tecnologias de comunicação para criar es-
paços de aprendizagem. 

A discussão, a pesquisa, o exercício e a construção de conhecimentos
sobre estratégias colaborativas de aprendizagem apoiam–se em Barkley et al.
(2007) para a busca de experiências e metodologias colaborativas de ensino e
aprendizagem utilizadas por diferentes universidades para potencializar a
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aprendizagem signifcativa do estudante, de modo a ampliar o nível de com-
preensão coletiva dos conceitos relacionados.

As associações entre essas diferentes abordagens apresentadas par-
tem das propostas dos autores de referência e se integram às expectativas,
vivências e novas relações desenvolvidas pelo grupo de participantes. O mo-
vimento  de  estudo  deste  coletivo  considera  as  compreensões  individuais
para uma reconfguração construída nas reuniões e reflexões com o grupo e
retorna ao indivíduo, que reavalia suas associações para a compreensão dos
temas. Desse modo, a intenção é tratar o tema “Educação e Projetos”, no âm-
bito da linha de pesquisa Inclusão Digital e Formação de Professores, por
meio das diferentes concepções, associadas a práticas que auxiliam o grupo
a vivenciar o tema e a repensar sobre o processo educativo, em uma perspec-
tiva de autonomia de aprendizagem, a fm de projetar o alcance de cada co-
nhecimento no percurso do estudante de graduação como pesquisador e fu-
turo professor.

Esta perspectiva de construção da identidade do professor em for-
mação, correlacionada ao grupo social no qual este se insere, signifca e o
ressignifca nas concepções de docência, de educação digital e projetos, com-
partilha da perspectiva freiriana de desequilíbrio e equilíbrio das relações de
poder da sociedade, apontada por Baquero (2012). 

Caracterização da linha de pesquisa

A área de Educação e Tecnologias do curso de Pedagogia da Unifesp
engloba três disciplinas eletivas e a linha de pesquisa “Inclusão digital e for-
mação de professores”.

Dentre as horas de prática pedagógica que devem perpassar os qua-
tro anos do curso de Pedagogia da Unifesp, prevê–se que as atividades práti-
cas dos dois primeiros anos sejam dedicadas às chamadas “Práticas Pedagó-
gicas Programadas” (PPP). A ideia é ofertar aos alunos várias opções para
desenvolverem tais práticas, em espaços de educação formal ou não formal.
Os professores envolvidos com as PPP apresentam suas propostas de traba-
lho, vinculadas às suas respectivas linhas de pesquisa, e os alunos optam por
uma delas. 

Integrada às PPP, a área de conhecimento “Educação e Tecnologia”
apresenta a linha de pesquisa “Inclusão digital e formação de professores”,
corpus de análise do presente capítulo. 
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Método

Ofertada a alunos do terceiro semestre, no primeiro semestre letivo
do ano, a linha de pesquisa desenvolve–se a partir das premissas da pesqui-
sa participante (BRANDÃO, 1982), em que os pesquisadores e pesquisados
são sujeitos de um mesmo trabalho comum, ainda que com situações e tare-
fas diferentes. Na segunda perspectiva, situam–se as pesquisas sobre empo-
deramento emancipatório, dentre as quais se destaca o trabalho pioneiro de
Paulo  Freire,  nos círculos  de  cultura,  com populações  marginalizadas  no
nordeste brasileiro (FREIRE, 1997, 1981, 1987).

Este tipo de pesquisa apoia–se, sobretudo, nas técnicas de observa-
ção direta do fenômeno em análise (LAVILLE; DIONNE, 1999), que é justa-
mente o instrumento de coleta de dados utilizado na primeira etapa da pes-
quisa. A técnica de observação se caracteriza como exame minucioso sobre
um fenômeno, por meio de um olhar sustentado por uma questão, ou supo-
sição. No caso, a questão que sustenta a pesquisa é: de que modo as ações de
inclusão digital têm sido adequadamente trabalhadas no cotidiano das esco-
las de educação básica brasileira? Os alunos foram orientados a colocar aten-
ção a tudo o que dissesse respeito à sua suposição e não apenas selecionar o
que lhes permitisse confrmá–la.

Apesar de as professoras da linha de pesquisa saberem que há sem-
pre o risco de o aluno / pesquisador supervalorizar o pitoresco, optou–se por
este instrumento de coleta de dados – programa de observação – tendo–se
em vista as vantagens por ele oferecidas: a) possibilidade de obter informa-
ção no momento em que ocorre o fato; b) possibilidade de coleta, indepen-
dentemente da observação de outrem; c) não exigir tanto dos sujeitos de pes-
quisa, já que o trabalho depende mais do pesquisador.

Dentre os diversos programas de observação, optou–se pela lista de
verifcação, para compor a observação semiestruturada.

No momento inicial da pesquisa, o da avaliação diagnóstica desen-
volvida no primeiro semestre letivo, os alunos assumiram, no estudo explo-
ratório, a posição de pesquisadores não participantes. Isso porque, no mo-
mento inicial, eles não tomaram conhecimento do objeto de estudo como se
fossem membros do grupo observado, mas apenas atuaram como espectado-
res atentos.
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No segundo semestre letivo, em que os alunos elaboraram um proje-
to junto com a comunidade escolar, assumiram a posição de observadores
participantes.

Com relação à amostra, cumpre observar que ela não é estatística
(em que, necessariamente, há necessidade de ser igual ou superior a 10% do
universo observado), mas naturalística: em que as respostas dos sujeitos de
pesquisa são compreendidas como representativas do segmento de pertença.
Em relação à generalização, os achados iniciais são passíveis de serem trans-
postos somente a situações semelhantes à pesquisada.

Primeiros achados

O trabalho desenvolvido junto aos alunos prevê práticas de leitura e
discussão sobre a temática inclusão digital no contexto escolar e sua relação
com a formação de professores. Nesta perspectiva, a linha de pesquisa tem
como principais objetivos: a) refletir  sobre o papel da inclusão digital,  no
contexto escolar; b) investigar, na visita a campo, os avanços e os desafos a
serem enfrentados pela escola observada, no que diz respeito às ações de in-
clusão digital.

A tematização do conhecimento é realizada mediante visita prelimi-
nar a uma escola de educação básica, para identifcar os seguintes indicado-
res: a) envolvimento da gestão escolar para com o processo de inclusão digi-
tal de alunos e comunidade interna e externa à escola; b) projeto pedagógico
da escola e o uso das TDIC como um dos recursos inerentes às atividades
pedagógicas na contemporaneidade; c) ações de formação docente para a in-
corporação das TDIC ao repertório de estratégias didáticas; d) abertura da
escola a ações de inclusão digital, voltadas à comunidade que a entorna. 

Em convergência  com o quadro teórico de referência  apresentado
neste capítulo, os alunos são apresentados a um marco teórico que contem-
pla os seguintes campos conceituais: a) mídia e educação (BELLONI, 2005);
b) tecnologia, trabalho e educação (MACHADO, 1994; SAVIANI, 1994); c)
tecnologia, instrucionismo e construcionismo (VALENTE, 2002). 

A visita à escola prevê observação in loco e registro, em diário de
campo, para posterior elaboração do relatório da pesquisa exploratória. O
relatório é elaborado com base em um roteiro de observação construído com
os alunos, que busca contemplar os seguintes aspectos: a) caracterização do
campo de observação: a escola, a gestão, o professorado, o alunado, a comu-
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nidade; b) impressões das visitas a campo: a partir do roteiro de observação
e do quadro teórico de referência; c) considerações fnais: com apontamentos
dos avanços e dos desafos a enfrentar; d) bibliografa; e) roteiro de observa-
ção.

De modo geral, os primeiros achados das visitas às sete escolas abar-
caram os aspectos a seguir. 

Quanto ao nível de educação, a pesquisa englobou desde escolas de
educação infantil até escolas de ensino médio, como segue: duas Escolas Téc-
nicas Estaduais (Ensino Médio), Escola Municipal de Taboão da Serra, Escola
Estadual (Ensino Fundamental) de Guarulhos, Escola Municipal de Educa-
ção Infantil de São Paulo, duas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental de
São Paulo. Importante esclarecer que, de modo geral, trata–se de escolas vol-
tadas às camadas populares, exceção feita a alguns alunos das escolas técni-
cas.  Muitas delas situam–se em bairros periféricos,  apartados dos centros
culturais. 

Quanto às políticas de fomento ao uso pedagógico das TDIC pelas
secretarias de educação, foi observada a presença dos seguintes programas:
Acessa  Escola,  Escola Aberta,  Carreta–Móvel,  Escola  da Família.  De certo
modo, tais políticas engendram–se ao cenário das políticas públicas brasilei-
ras de formação de professores da Educação Básica delineado no início deste
texto, com forte acento nas ações de fomento ao uso das TDIC na Educação.

Em relação à infraestrutura, foram observados os seguintes aspectos:
a) número de laboratórios de informática; b) número de computadores; c)
acesso (ou não) à internet; d) profssionais envolvidos (gestores, professores,
professor orientador de informática educativa, no caso da escola municipal
de São Paulo). Estes indicadores variavam muito de uma escola para outra,
tendo–se em vistas as políticas das respectivas Secretarias de Educação para
o fomento ao uso das TDIC nas escolas.

No tocante aos níveis de percepção das TDIC pela gestão escolar, o
conjunto das pesquisas revelou uma realidade bastante plural, que engloba
desde o entendimento das TDIC mais ligadas às questões administrativas até
a percepção de que elas devem estar integradas ao cotidiano docente. Algu-
mas das representações docentes relatadas na pesquisa de Brito (2006) – de
tecnologia como instrumento, como produto e não processo – também se
manifestaram em alguns dos achados iniciais da pesquisa exploratória.

No que se refere à natureza da utilização pedagógica das TDIC junto
aos alunos,  as escolas  também revelaram realidades plurais:  há trabalhos
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com as TDIC vinculados aos conteúdos de ensino; há trabalhos desenvolvi-
dos no laboratório de informática, sem vínculo com os conteúdos de ensino;
há trabalhos desenvolvidos pelos próprios professores, pelo professor orien-
tador de informática educativa (POIE) e até mesmo por estagiários contrata-
dos pelos programas apresentados, para dar suporte aos laboratórios.

Apesar da realidade plural manifesta na natureza do uso pedagógi-
co das TDIC, a relação entre cidadania e esfera da informação – não necessa-
riamente vinculada à reelaboração do conhecimento (SILVA et al., 2005) – e a
compreensão restrita do papel da inclusão digital na capacitação para o mer-
cado de trabalho (MACHADO, 1994) revelaram–se com pujança em muitos
dos depoimentos colhidos nas escolas. 

A realidade plural também se manifesta em relação ao grau de im-
portância  auferido  à  formação  de  professores  para  o  uso  pedagógico  as
TDIC. De modo geral, a formação restringe–se às iniciativas individuais dos
professores, que buscam engajamento nos programas de formação ofereci-
dos pelas Secretarias de Educação. Ainda são tímidas as ações de formação
desenvolvidas no interior das escolas, nos horários de trabalho pedagógico
coletivo.  Esse  cenário  reitera  a  fecundidade  das  considerações  de  Brito
(2006), para quem se faz necessário investir na formação docente para o uso
pedagógico das TDIC na graduação e em programas de formação continua-
da.

O grau de abertura da escola à inclusão digital da comunidade tam-
bém varia muito de uma escola para outra. Em geral, as escolas mais volta-
das para esta questão são as engajadas a programas das Secretarias de Edu-
cação que abrem as portas da escola para a comunidade, oferecendo cursos
de informática, em convergência com as políticas públicas de inclusão digital
descritas no início deste texto. 

Os relatórios dos alunos (que, acompanhado dos projetos por eles
elaborados, foram tomados como corpus de investigação no presente texto)
apontam, nos achados parciais, as realidades plurais das escolas observadas.
Contudo, de modo geral, acenam para os seguintes desafos: a) mobilizar a
gestão escolar para o potencial pedagógico das TDIC; b) promover, no interi-
or das escolas, ações de formação docente voltadas à mobilização para o po-
tencial pedagógico das TDIC; c) promover discussão, para que o projeto pe-
dagógico das escolas situe ainda mais as TDIC como fortes aliadas aos pro-
cessos pedagógicos; d) mobilizar gestão e professorado sobre a importância
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social da escola para a comunidade por ela atendida, com destaque para as
ações de inclusão digital. 

Em continuidade ao trabalho desenvolvido no primeiro semestre le-
tivo, a linha de pesquisa ofertada aos alunos prevê no segundo semestre leti-
vo do curso de Pedagogia a retomada dos relatórios da pesquisa explorató-
ria e, com base nos desafos acima delineados, procede a práticas de leitura e
discussão sobre temas a ela relacionados, tais como: inclusão digital, elabora-
ção de projetos, estilos de aprendizagem, potencialidades técnico–pedagógi-
cas dos recursos midiáticos, dentre outros. Para tal, os alunos são apresenta-
dos a um quadro teórico de referência afeito a três campos conceituais: a)
histórico da informática educativa no Brasil, da década de 1980 à Cibercultu-
ra (SANTOS, 2010); b) inclusão e letramento digital (SILVA et al., 2005; BRI-
TO, 2006; SOARES, 2002; BUZATO, 2003); c) educação e projetos (MACHA-
DO, 2000).

Em conjunto com a discussão teórica, os alunos são convidados a ex-
plorar os distintos projetos escolares disponíveis no Portal do Professor (sítio
do Ministério da Educação e Cultura). Por fm, os licenciandos voltam–se à
elaboração dos pré–projetos, em conjunto com a comunidade escolar, a par-
tir de uma sugestão de roteiro de elaboração de projetos apresentada pelas
professoras da linha de pesquisa.

Os alunos retornaram à escola situada como campo de observação,
para apresentar o relatório elaborado no semestre anterior. Neste retorno foi
proposto aos alunos reforçar os avanços observados na escola e pensar, com
a comunidade escolar,  em estratégias de enfrentamento dos aspectos que
ainda se situam como desafos a serem enfrentados, no âmbito da inclusão
digital e da integração das TDIC à prática docente. Do esforço conjunto entre
os licenciandos e as escolas resultou a elaboração dos seguintes pré–projetos
educacionais voltados à integração das TDIC à dimensão pedagógica.

Antes  de  apresentar,  sinteticamente,  os  projetos  elaborados  pelos
alunos, é oportuno lembrar que o conceito freireano de empoderamento não
foi  tematizado na linha de pesquisa.  Entretanto,  o  estudo dos textos  que
compõem o marco teórico da aludida linha de pesquisa, sobretudo no que
diz respeito à análise crítica das contradições inerentes à relação entre tecno-
logia e educação, foram primordiais para que as premissas do conceito frei-
reano de empoderamento perpassassem boa parte dos projetos discentes re-
latados a seguir, preparados para vigorar no ano seguinte.
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Projeto 1 – Compreendendo o nosso corpo 

Desenvolvido pelas alunas Graziela Raimundo e Marina Gonzaga, o
pré–projeto volta–se a alunos da 7ª série do Ensino Fundamental de uma es-
cola pública estadual do município de São Paulo, no tocante ao trabalho de-
senvolvido pelo professor de Ciências acerca do sistema reprodutor huma-
no. Com o objetivo de proporcionar ao aluno uma aprendizagem integrada,
dinâmica e ativa sobre o tema, o projeto prevê pesquisa e discussão da te-
mática, iniciada com a exibição de um flme eleito pela classe. A discussão
deve desdobrar–se em uma escrita coletiva elaborada por meio da ferramen-
ta Google Docs. A ideia é que esta escrita coletiva resulte na produção de um
folheto explicativo de prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e
de Gravidez Indesejada. Tais informações deverão ser também divulgadas
no Google Site elaborado pelos alunos, com o intuito de socializar com a co-
munidade escolar os resultados da pesquisa dos alunos. A intenção é que
este projeto fomente o surgimento de outros projetos que integrem as TDIC
às ações educativas no interior desta escola.

Projeto 2 – Informática para reintegração social

Desenvolvido pelos alunos Drielle Martins, Fernando Ribeiro e Ril-
do Nedson, o pré–projeto volta–se a 395 alunos em classes prisionais e 8 pro-
fessores monitores, que se encontram em regime de reclusão ou semi–aberto.
Previsto para vigorar ao longo de um ano, o pré–projeto visa socializar estes
sujeitos, para que possam participar de maneira produtiva da sociedade, de
modo a resgatar e a desenvolver suas potencialidades. A ideia é que temas
ligados ao marketing administrativo, à informática e a conhecimentos gerais
(como atualidades, ética e cidadania, comunicação formal e informal) fossem
trabalhados de modo contextualizado. Nesse sentido, a produção dos traba-
lhos artesanais dos presos situa–se como semente de uma possível microem-
presa, que necessita ser devidamente administrada. É a partir dessa premis-
sa que o trabalho com as TDIC foi desenvolvido e que os conceitos foram
trabalhados.
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Projeto 3 – Aprendendo com os quadrinhos

Desenvolvido  pelos  alunos  Amanda  de  Campos,  Gisele  Salazar,
Rose Barbosa, Simara Paula e Tamires Sakoda, o pré–projeto volta–se a alu-
nos do 6ª ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município
de Guarulhos. Vale dizer que são alunos com difculdades nas práticas de
leitura e escrita. O pré–projeto ancora–se no desenvolvimento de uma ativi-
dade que envolve o uso do CD–ROM disponibilizado pela escola para a cria-
ção de histórias no gênero textual “Quadrinhos”. O intuito é auxiliar os alu-
nos nas suas difculdades de letramento, por meio da utilização deste recur-
so digital. São previstas etapas anteriores à utilização do software, afeitas a
mobilização e apropriação deste gênero do discurso.

Projeto 4 – Pesquisa, letramento e alfabetização

Desenvolvido pela aluna Marlene Galacine Pacheco,  o pré–projeto
volta–se a professores de uma escola pública estadual, do município de São
Paulo. Com o intuito de promover a formação dos professores para a utiliza-
ção das TDIC integrada ao trabalho docente, o pré–projeto tem como meta a
utilização das TDIC para explorar o letramento de alunos com difculdades
de interpretação e escrita de textos.

Projeto 5 – O blog como ferramenta pedagógica

Desenvolvido pelos alunos Fernando Fernandes, Elizete Conceição,
Jaqueline Alves e Thaisa Oliveira, o pré–projeto volta–se a professores e co-
ordenadores de uma escola  pública  estadual do município  de São Paulo.
Tem o objetivo de defnir com estes profssionais da educação as fnalidades
pedagógicas e de comunicação do blog, por meio de uma capacitação. Os
alunos entendem que o trabalho com projetos utilizando o blog como ferra-
menta pedagógica necessita de uma capacitação inicial direcionada a profes-
sores, que esclareça o objetivo da utilização dessa ferramenta no ambiente
escolar, para que os professores passem a planejar suas ações educativas, uti-
lizando–se do blog como mais uma ferramenta pedagógica de ensino e co-
municação.
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Projeto 6 – O blog como ferramenta de difusão e socialização de
ideias

Desenvolvido  pelos  alunos  César  Marinho,  Adriana  Aparecida  e
Marlene dos Santos, o pré–projeto volta–se a 120 alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública do município de Taboão da Serra. O ob-
jetivo é fazê–los interagir por meio das tecnologias digitais, entendendo as
múltiplas possibilidades destes meios para a construção de uma educação
voltada para a cidadania. A ideia é que, por meio da construção de um blog,
os alunos selecionem e postem ideias, impressões, artigos, links, vídeos e ou-
tros recursos para discutir temas como: o que mais gostei de aprender; a es-
cola em meu cotidiano; o que eu gostaria de aprender; quais atividades seri-
am interessantes em nossa escola; com quais eventos culturais eu gostaria de
ter contato. Pretende–se que este ambiente de socialização sirva de metarre-
flexão do trabalho desenvolvido por professores e coordenadores da escola.

Os primeiros achados do trabalho desenvolvido na linha de pesqui-
sa “Inclusão digital e formação de professores” sugerem que este trabalho
tenha possibilitado aos licenciandos atribuir sentido e signifcado ao quadro
teórico de referência da aludida linha de pesquisa, na medida em que mobi-
lizaram este marco teórico para elaborar a pesquisa exploratória (no primei-
ro semestre letivo) e a pesquisa participante (no segundo semestre letivo).
Nessa perspectiva, pode–se inferir que a linha de pesquisa tenha trabalhado
a formação do professor como compromisso político, como ensina Kincheloe
(1997) e, portanto, tenha contribuído para o empoderamento deste grupo de
licenciandos.

Conclusões

A formação docente dialógica (PESCE, 2004) cunha–se na ousadia de
se formar no devir, o que implica abertura para o novo e a premissa de que
aluno e professor constituem–se mutuamente, enquanto sujeitos sociais ina-
cabados. A partir da premissa de que se faz necessário formar–se no devir,
este texto convida os leitores a refletir sobre as possibilidades de desenvolvi-
mento  de uma proposta  de  formação inicial  de  professores  da Educação
Básica para incorporar, com leitura crítica, as TDIC ao seu cotidiano profes-
soral, percebendo o valor desta integração ao empoderamento dos grupos
sociais atendidos.
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Os princípios que norteiam a metodologia de formação devem con-
siderar  uma perspectiva  de  investigação,  que  valoriza  a  reflexão  sobre  a
prática docente, a partir de questionamentos que resgatam as realidades e
experiências dos participantes. No caso do presente trabalho, a práxis mani-
festa–se na experiência da pesquisa participante acerca da inclusão digital
nas escolas públicas brasileiras. Esta metodologia propõe pensar a prática
professoral, com base nas particularidades e nas potencialidades do uso pe-
dagógico das TDIC e na valorização da participação colaborativa dos sujei-
tos sociais envolvidos: professores, alunos e gestores escolares.

Vale lembrar que a articulação da percepção dos aspectos sociocultu-
rais da sociedade da informação e do conhecimento com a fluência tecnoló-
gica e com as reflexões educacionais sobre inclusão digital no contexto esco-
lar é basilar à defesa da centralidade do papel do professor nos processos
formativos, em convergência com as ideias do documento referência da CO-
NAE (2014).

Defende–se a ideia de que as ações de formação devem buscar uma
estrutura que propicie a leitura crítica das circunstâncias micro e macroes-
truturais do trabalho docente, com vistas a aproximar os alunos de Pedago-
gia,  mobilizando–os  ao  enfrentamento  conjunto  dos  desafos  que  se  lhes
apresentam, de modo a contribuir com o empoderamento deste grupo social.

Em face da relevância das ações de “formação de qualidade social”
(CONAE, 2014), resta aos cursos de Pedagogia o desafo de se criar circuns-
tâncias favoráveis ao empoderamento dos seus licenciandos, mediante cons-
trução de signifcações docentes críticas e reflexivas sobre o seu cotidiano
profssional, incluindo nesse processo a utilização pedagógica das TDIC.

Longe de pretender esgotar todos os aspectos atinentes ao universo
da formação inicial de professores da Educação Básica para o uso crítico e
consciente das TDIC em sua prática professoral, o presente texto tem o intui-
to de instigar o debate sobre os desafos que se impõem a essa arena de for-
mação docente. A integração de tecnologias e processos educacionais, assu-
mida como instrumento em favor da emancipação social, como ensina Bello-
ni (2005), ampara as premissas da linha de pesquisa relatada neste capítulo e
converge com o conceito de empoderamento freireano. 

No atual momento, em que vigoram políticas educacionais de fo-
mento à utilização das TDIC junto à formação inicial de professores da Edu-
cação Básica, faz–se mister este debate, para que se possa imprimir ações
convergentes com uma proposta de formação signifcativa e emancipatória
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aos licenciandos, em refuta à formação aligeirada e em busca da “formação
de  qualidade  social”,  conforme  anunciado  pelo  documento  referência  da
CONAE (2014). Esse é o sentido que se tem buscado auferir ao trabalho de-
senvolvido na linha de pesquisa “Inclusão digital e formação de educado-
res”.
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Pesquisa e elaboração de projetos articulando Música e
Tecnologia na formação inicial do Pedagogo

Vera Lúcia Gomes Jardim

Introdução

A disseminação das tecnologias de informação e comunicação, nas
últimas décadas, tem alterado as relações sociais cotidianas, facilitado o aces-
so a diferentes realidades e conteúdos e permitido que se ultrapassem fron-
teiras  de  tempo–espaço,  econômico–culturais  e  estético–flosófcas,  provo-
cando interações que demandam capacidades de interpretação e compreen-
são vinculadas ao domínio da cultura e do saber. Caracterizadas pela demo-
cratização do acesso às informações e conhecimentos e intensifcação dos
processos de autoaprendizagem, demonstram, por isso, o seu potencial para
serem utilizadas em ambientes que visam à formação do indivíduo e, cada
vez mais, são implantadas em instituições educacionais.

A relevância  da sua presença nos ambientes escolares deve–se ao
fato de que é na escola que os diferentes saberes necessários à vida social são
veiculados,  aprendidos,  propagados,  preparando os novos membros para
atender às condições requeridas, e também para que possam ingressar e par-
ticipar adequadamente nas diferentes esferas de atuação social e pessoal. No
entanto, apesar das inúmeras ações dirigidas para conduzir o Brasil em dire-
ção  ao  amplo  uso  das  tecnologias  digitais  da informação  e  comunicação
(TDIC), levantamentos recentes apresentam números insufcientes para a re-
alidade do país, com mais de metade da população sem acesso, embora o
crescimento dos últimos anos seja signifcativo e a projeção de aumento mos-
tre–se relevante:

Os resultados da pesquisa mostram que, em 2011, 77,7 milhões de
pessoas de 10 anos ou mais de idade acessaram a Internet no perío-
do de referência nos últimos três meses. Este contingente equivalia
a 46,5% do total da população de 10 anos ou mais de idade. Em
2009, o número de internautas foi estimado em 67,7 milhões, repre-
sentando 41,6% da população–alvo. Nos anos de 2008 e 2005, estes
totais foram estimados em 55,7 milhões (ou 34,7% da população–
alvo) e 31,9 milhões (ou 20,9% da população–alvo), respectivamen-
te (PNAD–IBGE, 2013, p. 32).
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É evidente o aumento constante de recursos disponíveis ao alcance
da população em geral, bem como a exigência do seu uso e aplicação nas si-
tuações da vida cotidiana e de lazer que assumem importância crucial na di-
nâmica das atribuições dos sujeitos. Esta possibilidade de uso e seus benefí-
cios, no entanto, não são recebidos automaticamente; é preciso adquirir com-
petências e recursos que permitam a sua incorporação nas atividades pesso-
ais, profssionais e sociais, sob pena de fcarem à margem da sociedade aque-
les que não conseguem superar os desafos desta conquista.

É na confluência destas questões que englobam a superação do indi-
víduo no acesso e aquisição do conhecimento em resposta à profssionaliza-
ção e às condições da vida moderna que, cada vez mais, se organizam por
meio do uso das TDIC, que procuramos tratar neste capítulo, mais particu-
larmente sobre os desafos de formação do Pedagogo, cujos requisitos profs-
sionais e legais obrigam–no a articular diferentes áreas do conhecimento, en-
tre elas a Música e a Tecnologia, nas suas ações didático–pedagógicas.

 O objetivo deste capítulo é relatar a experiência realizada no curso
de Pedagogia da Unifesp, EFLCH–Guarulhos, cuja proposta era apresentar
uma linha de pesquisa desenvolvida na Unidade Curricular (UC) Práticas
Pedagógicas Programadas (PPP) visando a, em primeiro lugar, favorecer e
ampliar a experiência interdisciplinar – articulando Música e Tecnologia ou
recursos tecnológicos – e, também, auxiliar o pedagogo nas suas escolhas di-
dático–pedagógicas, envolvendo as atividades musicais no processo educati-
vo e formativo, de modo que os alunos de Pedagogia – futuros professores –
apoiados nos  recursos tecnológicos,  percebessem  novas possibilidades  de
práticas de ensino da linguagem musical ao seu alcance e sua capacidade de
intervenção na realidade, por meio da educação musical.

Tal proposta, permeada pelo conceito de empoderamento de Paulo
Freire, opera na perspectiva da formação do pedagogo como sujeito ativo na
aquisição do conhecimento e capaz de pesquisar, elaborar e organizar ações
que promovam o uso consciente dos recursos para a consolidação de deter-
minados conhecimentos, na busca pelo crescimento pessoal e profssional,
que tenderá a repercutir de modo amplo no âmbito de sua ação profssional
e social.

Parte–se, aqui, do princípio que a formação do Pedagogo constitui–
se como importante espaço de experiência e vivência que refletirá na quali-
dade de suas ações futuras, objetivando a preparação profssional em dife-
rentes campos do conhecimento. Paulo Freire (1979) afrma que […] quanto
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mais me capacito como profssional, quanto mais sistematizo minhas expe-
riências, quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é patrimônio de
todos e ao qual todos devem servir, mais aumenta minha responsabilidade
com os homens (p. 20).

Tal responsabilidade, segundo Freire, implica em que os homens as-
sumam o papel de sujeitos conscientes capazes de promoverem sua liberda-
de e emancipação, cujo processo se dá por sua ação e transformação da reali-
dade. Emerge daí o conceito de empoderamento, em que os sujeitos tenham
acesso a e tomem posse das condições necessárias para favorecer as mudan-
ças requeridas no espaço de sua atuação social.

As exigências legais para a formação do Pedagogo – Música e
Tecnologia

De acordo com legislação vigente, por meio da promulgação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 19961, a educação em Arte –
e a Música como uma das linguagens artísticas – é reconhecida como área de
conhecimento,  com conteúdos específcos,  ocupando posição de igual  im-
portância à dos outros conhecimentos que compõem o currículo da Educa-
ção Básica. Uma vez estabelecida como conteúdo a ser aprendido, a Música
aparece como requisito de formação do Pedagogo, ou seja, como conteúdo
que deve ser ensinado, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Pedagogia2, em todas as suas atualizações. 

Reafrmada a obrigatoriedade de sua inclusão no currículo pela lei
11.7693, de 2008, a Música e os conteúdos musicais, ainda se mostram signif-
cativamente ausentes das práticas pedagógicas nas instituições escolares, no-
tadamente as instituições públicas de ensino.

A formação em Música no Brasil ainda é vinculada a um percurso
formativo elitizado, e gera baixa quantidade de professores especializados
para atuar e prover os quadros no setor educacional, principalmente no âm-
bito da educação pública. Tal circunstância reflete–se, também, no espaço da

1Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
2 Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia – Parecer CNE/CP n.º 1, de 15 de
maio de 2006.
3 Decreto–lei n. 11.769, de 18 de agosto de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música
na educação básica.
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formação do Pedagogo, que recebe pouca ou nenhuma habilitação para tra-
balhar com Música na esfera educativa, difcultando que tal conhecimento
seja disseminado e apropriado por todas as camadas da sociedade. Estabele-
ce–se aí um ciclo de perpetuação desta dinâmica. A ausência da linguagem
musical ao longo do percurso escolar de grande parte dos alunos que fre-
quentam o curso de Pedagogia justifca e gera um discurso, por parte deles,
de sua incompetência e incapacidade de aplicar modos de ensiná–la, confor-
me estabelecem as diretrizes ofciais.  A fm de romper essas concepções e
barreiras ao uso expressivo que a Música pode proporcionar no âmbito edu-
cacional torna–se necessário criar espaços e condições para que o futuro pe-
dagogo possa refazer seus processos de interação com a linguagem musical,
promovendo a reflexão, a observação e o exame de alternativas, tornando–o
consciente do potencial de possíveis práticas ao seu alcance. 

Sobre os requisitos de formação no âmbito da Tecnologia, o mesmo
documento, acima citado – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso
de Pedagogia, por meio do Parecer CNE/CP n.º 1, de 15 de maio de 2006 –
estabelece que o pedagogo deve demonstrar “domínio das tecnologias de in-
formação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens
signifcativas”  (Artigo  5º,  item VII).  Ressalta–se  que o Plano Nacional  de
Educação  (PNE  –  2001,  2002)  já  determinava,  desde  a  sua  promulgação,
como condição necessária à formação do pedagogo, o domínio das novas
tecnologias de comunicação e da informação, bem como a capacidade de in-
tegrá–las às práticas de ensino.

Verifca–se, no entanto, que o esforço empreendido para o cumpri-
mento da legislação nem sempre ocorre na inclusão desta área de conheci-
mento na forma de uma disciplina  específca  no currículo  da Pedagogia.
Muitas vezes, ele fgura como conteúdo distribuído nas diferentes discipli-
nas do curso, em atividades, projetos e programas de formação. 

 Embora o domínio dessa tecnologia seja o foco das competências a
serem adquiridas, constitui–se, também, como um dos principais entraves
para o desenvolvimento dos programas de formação e às ações futuras no
exercício da função, em virtude da inexperiência, do emprego inadequado e
do uso precário dos recursos. Por isso, muitas das estratégias dos cursos ou
disciplinas de formação concentram–se em proporcionar atividades aos alu-
nos/professores de modo a superar tais difculdades. Pode–se considerar que
nas situações de escolha de determinadas ferramentas as opções são feitas,
inúmeras vezes, ofuscadas por suas facilidades de uso e aplicação e permi-
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tem, dessa forma, a adoção de programas que, sem a devida análise e crítica,
ocultem práticas mecanizadas. Tais constatações encaminham para as ques-
tões de forma, dos conteúdos e dos usos dos materiais ou recursos. Encami-
nham, também, para as questões de empoderamento dos sujeitos, se consi-
derarmos que os elementos de aprendizado privilegiados para adquirir co-
nhecimentos se dirigem, em determinada estratégia, somente aos aspectos
de ordem técnica, estaríamos, apenas, adaptando o sujeito ao uso. É evidente
a necessidade de dominar o manejo, mas para além dele, é preciso vincular,
a este, o verdadeiro sentido do processo educativo, garantindo a capacidade
de articulação, decisão e ação. No dizer de Paulo Freire (1979):

Uma educação que pretendesse adaptar o homem mataria as suas
possibilidades  de ação,  transformando–o em abelha.  A educação
deve estimular a opção e afrmar o homem como homem. Adaptar
é acomodar, não transformar. O homem integra–se e não se acomo-
da. (p. 32)

Amplia–se,  assim,  a compreensão do processo de formação,  neste
caso, do pedagogo, que pretendemos trazer para esta discussão, ou seja, ga-
rantir, no pacto social que é a legislação, o reconhecimento das condições da
vida moderna que incorpora nas suas práticas cotidianas a tecnologia, e a
necessidade de incluir tal conhecimento e domínio na formação do futuro
professor. Uma vez estabelecido tal princípio, buscar e prover recursos para
assegurar o contato, o acesso e a interação com as TDIC, seja na forma de po-
líticas e investimentos, ações formativas e parcerias, mas também, e princi-
palmente,  estar  atento  e  refletir  sobre  os  modos  como a  relação  ensino–
aprendizado será organizada.

Articulando conceitos e referenciais teóricos – Tecnologia, Músi-
ca e Softwares Educativos

No caso específco do ensino de Música e Artes,  convém salientar
que a utilização das TDIC é vista com certa reserva por parte dos professores
especialistas, tanto pela ausência dessa modalidade de estudos no seu pro-
cesso de formação (KRÜGER et al., 2003), quanto pela ínfma quantidade de
pesquisas e discussões sobre as possibilidades educativas e formativas por
meio das TDIC nos conceitos e fundamentos da Música e das Artes. Entre-
tanto, o fato de os especialistas manterem–se, em grande parte, distantes do
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debate, não altera a crescente oferta de material disponível ao alcance de es-
tudantes e professores. 

A vantagem dos recursos tecnológicos é facilitar o acesso, o contato e
a experiência com conteúdos artísticos, principalmente musicais, antes cons-
trangidos pelos altos custos necessários para dotar os ambientes escolares
com os materiais adequados. As possibilidades que se abrem com tais supor-
tes de ensino podem viabilizar as recentes determinações legais sobre a obri-
gatoriedade do ensino de música nos currículos escolares. A utilização e cri-
ação de softwares, programas e aplicativos podem garantir um novo impul-
so ao ensino da música e difundir, assim, seu emprego nos conteúdos artísti-
cos. Porém, precisam ser tratados de forma crítica e reflexiva para não torna-
rem o aluno um mero reprodutor de esquemas computadorizados pré–esta-
belecidos ou favorecerem atividades sem fnalidades educacionais.

Tornam–se essenciais a investigação e a análise dos materiais veicu-
lados para verifcar se os mecanismos de aprendizagem e as interações soci-
ais dela decorrentes estão em consonância e se direcionam aos objetivos esti-
pulados, a fm de garantir que critérios pedagógicos e educativos – musicais
e artísticos – tenham a mesma relevância dos tecnológicos. Por mais que as
tecnologias, recursos virtuais e multimídias enriqueçam o ambiente escolar,
cabe ao educador organizar os processos formais de ensino.

Litwin (2001), Valente (2003), Demo (2006) e Almeida e Alonso (2007)
organizaram conceitualmente questões importantes na área da Educação e
Tecnologia sobre as defnições de espaço, situação de aula virtual e convenci-
onal, relação entre docentes e alunos, tempo, situações e controle de aprendi-
zagem, gestão, formação de professores, formação continuada e permanente.
Krüger et al. (2003) e Fritsch et al. (2003) seguem a mesma vertente de análi -
se, porém incorporando a questão da aplicação desses conceitos ao universo
do ensino musical.  Em todos os estudos, existe o constante alerta sobre a
produção de materiais para o ensino com TDIC e a necessidade de se operar
com a devida crítica e reflexão. No entanto, a maior preocupação da área,
demonstrada pela temática abordada nos estudos, refere–se aos processos e
impactos na formação dos professores, das políticas públicas,  da estrutura
organizacional dos programas (BELLO, 2008), e, portanto, a questão dos ma-
teriais de ensino continua em aberto.

Ressalta–se que as propostas educacionais abordam um conjunto de
elementos que se articulam em torno da expectativa de educar o homem, do-
tando–o, por meio da ordenação de procedimentos educacionais, de deter-
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minadas habilidades, concepções, percepções, sensibilidades, selecionadas e
organizadas para atingir tal objetivo idealizado: o resultado do seu processo
de formação.

Sacristán (2000) afrma que “quando há ensino é porque se ensina
algo ou se ordena o ambiente para que alguém aprenda algo” (p. 120) de
modo organizado e sistematizado, que se expressa em um material especiali-
zado. Ele e Choppin tecem considerações teóricas que nos dão suporte para
analisar a questão dos materiais didáticos, em especial o livro didático, res-
saltando que este constitui “suporte privilegiado dos conteúdos educativos,
o depositário dos conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo so-
cial acredita que seja necessário transmitir às novas gerações” (CHOPPIN,
2004, p. 553). Não se restringe, contudo, a essa função. Comporta, também,
os aspectos de dominação e controle que envolvem a seleção e a difusão de
determinados conteúdos; a padronização dos conhecimentos, os meios de
comercialização e inúmeros agentes envolvidos na sua elaboração (ibid.).

Nesta perspectiva,  os materiais didáticos  constituem instrumentos
que não apenas esclarecem os meios que operacionalizam os métodos para a
aquisição do conhecimento, o desenvolvimento das habilidades; mas tam-
bém articulam as fnalidades educacionais em suas relações extraescolares,
que comportam intervenções sociais e políticas, envolvendo aspectos ideoló-
gicos, morais e culturais.

Apoiando–me nestas reflexões, estabeleço o mesmo paralelo com os
softwares, observando que novas ferramentas envolvem suportes e usos di-
ferenciados, mas que usados no espaço educativo podem assumir a condição
de materiais didáticos–educativos e ferramentas de ensino. Pesquisadores da
área têm se empenhado na formulação de conceitos e defnições de softwa-
res educativos e partilham da ideia de que são programas de computador
com o propósito de ensinar algo, que incorporem um objetivo pedagógico
ou que possam ser utilizados para isso, mesmo sem terem sido criados para
tal fm (OLIVEIRA et al., 2001; GIRAFFA, 2009). Também são defnidos como
“ambientes computacionais interativos, desenvolvidos com o propósito de
auxiliar a aprendizagem de conceitos específcos” (LIMA et al., 2012, p. 2),
ou ainda, como afrmam os mesmos autores: 

O software educativo é um artefato que funciona como mediador
do processo de ensino/aprendizagem e possui atividades de aquisi-
ção ou estímulo ao conhecimento, podendo ser utilizado autono-
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mamente ou de forma colaborativa, com ou sem a presença de tuto-
res (p. 3).

De certo modo, as posições dos estudiosos confluem para o consenso
de  que  os  softwares  podem adquirir  objetivos  educativos,  independente-
mente da intenção para a qual tenham sido criados, destacando, entretanto,
que pela dinâmica de uso ou o uso que se faz deles, eles tendem a refletir a
concepção pedagógica de sua aplicação, ou seja, se valorizam a interação e
autonomia ou mecanização e reprodução. 

Assim, a linha de pesquisa para a PPP aqui descrita propunha–se a
investigar os softwares – termo que, na proposta da linha de pesquisa, englo-
ba programas, aplicativos ou outros recursos das TDIC – para o ensino de
Música e Artes, considerando–os como meios e agentes relevantes de apren-
dizagem. Por esta perspectiva,  tais  materiais não podem ser  analisados e
avaliados apenas  por  sua  aplicabilidade  e  facilidade  de utilização.  Como
produtos sociais não são neutros, carregam em si valores, expressam objeti-
vos e destinação, explícita ou implicitamente, e acarretam consequências na
esfera educacional. Por isso, torna–se necessária a compreensão sobre a con-
cepção, organização e utilização das ferramentas disponíveis para que os re-
cursos empregados tenham destinação adequada.

Articulando Música e Tecnologia na formação inicial do curso
de Pedagogia – Unifesp

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Unifesp (EFLCH)
propõe uma unidade curricular (UC) denominada Práticas Pedagógicas Pro-
gramadas (PPP), nos quatro primeiros semestres do curso, com a fnalidade
de proporcionar aos estudantes múltiplos espaços de aprendizagem, objeti-
vando “estimular vivências, reflexão e pesquisa” (UNIFESP, 2010), consoli-
dando as relações teórico–práticas. A cada semestre são apresentadas e ofe-
recidas para a escolha dos alunos um conjunto de linhas de pesquisa que
permitam experimentar uma diversidade de trajetórias profssionais.  Nor-
malmente, cada linha abriga cerca de dez alunos participantes.

Como representante da área de Fundamentos da Arte – Música – na
Educação4, o interesse norteador da linha de pesquisa proposta aos alunos e
4 A grade curricular do curso de Pedagogia da Unifesp conta com uma Unidade Curricular
(UC) obrigatória que trata, especifcamente, sobre os fundamentos teóricos e práticos do ensino
de Música na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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aqui descrita era buscar alternativas para o desenvolvimento de ações peda-
gógicas musicais e às possibilidades de trabalho com a música pelo pedago-
go, bem como a sua preparação profssional  qualifcada para desenvolver
ações formativas musicais e pedagógico–musicais.  Ressalta–se que, apesar
de todo o processo de democratização do acesso à Arte – como apreciação,
conhecimento e fazeres artísticos – permanece certa idealização sobre suas
práticas, relacionadas à necessidade de habilidades muito desenvolvidas, à
afnação perfeita,  ao domínio pleno do ritmo, enfm, ao talento nato, sem
considerá–las como prática humana presente em todas as épocas, lugares e
etnias, como forma de expressão, comunicação e linguagem. Parte–se então
desta premissa do potencial humano de musicalidade, cuja presença no cur-
rículo do pedagogo compreendida como a possibilidade de desenvolver sen-
sibilidade, percepção e imaginação, mobilizando habilidades e competências
de maneira idêntica a qualquer processo de aquisição e construção do conhe-
cimento.

Por seu potencial interdisciplinar, a música pode ser articulada a di-
versos  campos  do  conhecimento  e,  se  considerarmos,  como  alerta  Gohn
(2010), as profundas alterações dos modos de nos relacionarmos com a músi-
ca, quer seja na forma de acesso, de percepção, de apreciação, provocadas
pela intensa disseminação de conteúdos musicais pelos meios digitais, nem
sempre passíveis de escolha consciente, seleção e análise, seria pertinente,
então,  nos aproximarmos  da questão  pelo  viés  da atuação do pedagogo,
abrindo espaço para que se promova uma reflexão sobre estes novos recur-
sos e seus usos no âmbito educacional. Além disso, atenta também à deman-
da de formação profssional direcionada ao conhecimento e utilização peda-
gógica de tecnologias, procurei destacar o seu uso como meios de democrati-
zar  o  acesso  ao  conhecimento  musical  e  de  estabelecer  as  ligações  entre
música e tecnologia na formação do educador.

A linha de pesquisa “Softwares educativos de música – espaços
extracurriculares e extraescolares”

Delimitados os aportes conceituais, a linha de pesquisa proposta na
PPP denominada Softwares educativos de música – espaços extracurricula-
res e extraescolares foi desenvolvida no período de fevereiro a maio de 2013,
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com o primeiro grupo, e de outubro de 2013 a fevereiro de 20145, com o se-
gundo grupo; formados, por alunos pertencentes do 1º ao 4º semestres do
curso de Pedagogia.

A proposta da linha de pesquisa acima mencionada foi organizada
como um estudo sobre práticas de uso de tecnologias para o desenvolvimen-
to do conhecimento e expressão musicais em contextos extracurriculares e
extraescolares que propiciassem observação, desenvolvimento, formas varia-
das de registro para posterior análise e reflexão sobre a complexidade do fe-
nômeno educativo e das possibilidades de atuação profssional do pedago-
go.

Visava adotar um processo metodológico que abordasse a questão
sob o ponto de vista anteriormente esclarecido e favorecesse a discussão te-
órica e prática na formação inicial, permitindo a atuação do aluno de Peda-
gogia na experimentação dos recursos tecnológicos de modo que, além de
adquirir  habilidades e competências,  desenvolvesse atividades práticas de
pesquisa,  análise  (crítica/avaliação)  e  seleção  do material,  cujos  processos
pudessem auxiliá–lo em suas futuras escolhas.

Objetivos

O objetivo central desta UC foi discutir a inserção da Música na for-
mação dos professores e a possibilidade de utilização de recursos tecnológi-
cos aplicados à música. Esta primeira aproximação permite ampliar o pano-
rama e também estabelecer como meta a discussão sobre a inserção das tec-
nologias  digitais  na  Educação.  A  partir  desta  estrutura,  outros  objetivos
foram defnidos:

• Refletir sobre o tema (tecnologias digitais/ensino de música) e
analisar possibilidades de atuação profssional do pedagogo;

• Buscar,  levantar,  catalogar e analisar  softwares educativos de
música,  assim  como  outros  materiais  tecnológicos  disponíveis  online  –
freewares, sharewares, demos – considerando possibilidades de uso e ação
pedagógica;

5 A distribuição dos meses para o desenvolvimento do trabalho está relacionada ao calendário
escolar  de  reposição  da  greve  dos  alunos  da  instituição,  ocorrida  no  período  de  março  a
setembro de 2012.
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• Conhecer, experimentar, vivenciar, utilizar os recursos digitais
de informação e comunicação;

• Selecionar um software educativo de música; e
• Elaborar um projeto a ser desenvolvido em espaços extracurri-

culares ou extraescolares.

Referenciais teóricos

Papert (1994) fundamentou tanto as escolhas das estratégias como as
discussões centrais sobre o ensino das tecnologias versus o ensino pelas tec-
nologias, colaborando para a compreensão das diferenças entre o que ele de-
fne como “Instrucionismo” e “Construcionismo”, sendo que o primeiro ter-
mo designa um processo de informatização dos métodos de ensino tradicio-
nais em oposição ao segundo, em que ocorre a construção do conhecimento
por meio do computador.

Do mesmo modo, Valente (1999) destaca a importância da prepara-
ção docente para o uso das novas tecnologias em processos de ensino que fa-
voreçam a apropriação de conceitos, habilidades e atitudes. De acordo com
este autor é preciso:

[…] criar condições para que o professor saiba recontextualizar o
aprendizado e a experiências vividas durante a sua formação, para
a sua realidade de sala de aula compatibilizando as necessidades
de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir.
(p. 12).

Assim, buscou–se incorporar à rotina de trabalho dos alunos da PPP
aqui relatada atividades que permitissem a experiência e a vivência de modo
a possibilitar  a apropriação destes recursos como ferramenta de apoio ao
processo de aprendizagem, integrando as técnicas à aquisição e elaboração
de conteúdos.

Procedimentos e referenciais de análise

Os procedimentos de análise dos softwares seguiram critérios basea-
dos nas orientações sobre o ensino da Música estabelecidos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN, 1997) – Arte – MÚSICA e no Referencial Cur-
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ricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998), volume 3 – Conhe-
cimento do Mundo, capítulo Música, entre eles:

a) Apreciação, experimentação, contextualização.
b) Composição, improvisação e interpretação.
c) Conhecimento e identifcação de instrumentos musicais, materi-

ais sonoros, equipamentos e tecnologias.
d) Elementos da linguagem musical.
e) Reconhecimento e utilização das diferentes características gera-

das pelo silêncio e pelos sons: altura, duração, intensidade e timbre.
f) Organização das alturas e tempos dos sons.
g) Diferentes modos de registro e utilização progressiva da nota-

ção tradicional da música.

Além dos documentos ofciais, os tópicos levantados por Fonseca e
Araújo (2005) foram adotados como roteiro e compuseram o quadro de crité-
rios que embasaram a análise dos softwares selecionados pelos grupos:

a) Objetivo Educacional/ Vocabulário/ Conceitos Musicais presen-
tes no software. 

b) Conteúdos: quais foram evidenciados.
c) Usabilidade: clareza e facilidade de utilização. 
d) Interatividade: possibilidades de interação entre o software e o

usuário.
e) Desafos: o software possui um desafo e ele é adequado à faixa

etária proposta?
f) Aspectos Lúdicos:  o  aspecto de ludicidade,  como cores,  ima-

gens e sons é estimulante e divertido?
g) Aspectos  Pedagógicos:  quais  aspectos  pedagógicos  podemos

perceber no software?
h) Feedback: que retorno a criança tem da atividade?
i) Desempenho do usuário: como é mostrado o desempenho?
j) Exercícios: quais são os exercícios propostos?
k) Apresentação de problemas: como os problemas são apresenta-

dos ao usuário/jogador?
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Os tópicos acima balizaram a análise e comparação entre os softwa-
res coletados pelo grupo de alunos participantes da UC para auxiliar na sele-
ção e escolha de um, dentre eles, que apresentasse alguns dos requisitos aci-
ma descritos e condições didático–pedagógicas para a elaboração de um pro-
jeto de ação educativa.

Metodologia de ensino

Todas as informações, textos e materiais indicados ou levantados pe-
los alunos foram acessados virtualmente em sites de universidades. Do mes-
mo modo, toda a bibliografa utilizada foi acessada em revistas eletrônicas,
anais de congresso online e sites de pesquisa.

Os critérios estabelecidos para o levantamento de softwares foram o
uso de descritores, palavras–chave e sites de busca.

Enfm, a opção principal da PPP foi trabalhar apenas com recursos
disponíveis na web, que fossem de fácil acesso e ao alcance de qualquer pes-
soa. Por isso, partimos do conhecimento inicial dos alunos participantes e a
cada nova solicitação trocávamos e agregávamos novas técnicas de uso e no-
vos conhecimentos, em aulas presenciais, encontros virtuais e trabalho de-
senvolvido à distância.

Encontros presenciais

A disciplina foi desenvolvida por meio de leituras de textos e discus-
são sobre questões teóricas e conceituais em encontros presenciais. Nestas si-
tuações foram utilizadas a sala de aula e o Laboratório de Informática da
universidade.

O acesso ao Laboratório de Informática foi essencial para garantir
que os principais  meios  de acesso fossem dominados pelos  alunos e que
também pudesse  ser providenciado o cadastro no ambiente Moodle e no
blog do Grupo de Estudos em Educação Musical da Unifesp, cujos espaços
se constituiriam como ambiente de encontro e trabalho virtual.

Os encontros presenciais permitiram a discussão teórica, a experi-
mentação e análise em conjunto dos materiais levantados,  apresentação e
discussão das propostas e elaboração dos projetos em duplas.
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Encontros virtuais

Os encontros virtuais permitiram que a PPP pudesse ser expandida
para além dos limites de tempo destinados a ela na grade curricular. Os es-
paços virtuais, como o Moodle e o blog, incentivaram a comunicação e inte-
ração entre os participantes e estimularam o uso das ferramentas disponíveis
e, consequentemente, o desenvolvimento das habilidades exigidas para ope-
rá–las.

Os encontros virtuais foram utilizados para comentários, troca de in-
formações, sanar dúvidas por meio de listas de discussão ou para contatar os
colegas, individualmente, para acertos de encontros presenciais.

Trabalho desenvolvido a distância

Parte signifcativa do trabalho desenvolvido nesta PPP foi realizada
a distância e garantiu que as atividades fossem cumpridas respeitando o cro-
nograma defnido e também o tempo e necessidade individuais. Assegurou
a consistência das orientações, informações, organização dos trabalhos e dis-
tribuição de tarefas. Permitiu a inserção de dados de pesquisa, troca de ma-
teriais, resumos dos textos, comentários individuais e em grupo, facilitando
o acesso aos materiais levantados, bem como suas análises.

Espaços virtuais

Os espaços virtuais,  basicamente o Moodle e o blog, garantiram a
memória da evolução do trabalho e a organização e depósito dos arquivos
utilizados no processo, deixando–os disponíveis para acesso conforme ne-
cessidade e conveniência dos participantes. Permitiu, ainda, a disponibiliza-
ção das decisões tomadas, de comentários e análises do material levantado e
dos produtos realizados. Assim, o arquivo com a guarda de todo o material
utilizado não auxiliou apenas o desenvolvimento desta UC, mas também,
serve (e serviu) para a realização de iniciativas futuras, como novos olhares
para este processo, possibilitando a elaboração de Trabalho de Conclusão de
curso (TCC), iniciação científca (IC) ou artigos, como o capítulo aqui apre-
sentado.
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Ferramentas mobilizadas no processo

Foram utilizadas  várias  ferramentas  e  técnicas  necessárias  para  a
fluência no uso dos recursos tecnológicos, sem, contudo, terem um fm em si
mesmas, mas direcionadas para a utilização criativa na aquisição e constru-
ção de conhecimentos, explorando o potencial tanto dos recursos tecnológi-
cos quanto do futuro educador em concretizar suas ideias e propostas edu-
cativas. Entre as ferramentas mobilizadas no processo, podemos citar:

• Sistemas operacionais – Windows e Linux.
• Navegadores.
• Elaborar e digitar textos – Word.
• Enviar e receber e–mails – anexos.
• Participar no Moodle e blog – inserir e baixar arquivos – textos

ou imagens –, comentários.
• Bate–papos, lista de discussões, Wiki, Fóruns.
• Pesquisa – sites, bibliotecas, bibliografa, softwares.
• Elaboração de arquivos em Power Point – apresentações.
• Elaboração de pôsteres.

Produtos

Conforme a proposta da UC, o processo de trabalho, também como
produto de avaliação, incluía o levantamento de softwares educativos musi-
cais para, a partir deste conjunto de dados, proceder à breve análise, seleção
e escolha de um software para a elaboração de projeto que propusesse a in-
serção de uso de softwares educativos musicais em uma determinada insti-
tuição, explorando, preferencialmente, os contextos extraescolares ou extra-
curriculares,  ou seja,  projetos que pudessem ser elaborados fora da grade
curricular e para além do espaço escolar, mas contemplando ambientes edu-
cativos. A proposta de elaboração do projeto se consolidaria como forma de
exercitar a capacidade criativa e, além de experimentar as práticas vivencia-
das, aperfeiçoar tais experiências vinculadas às atividades de pesquisa e di-
recioná–las às ações educativas pertinentes ao pedagogo.

Desta forma, obtivemos como resultado do trabalho desenvolvido os
seguintes produtos:
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✔ Levantamento  Geral  de  57  softwares  (disponíveis,  gratuitos)  –
em processo de trabalho coletivo e colaborativo, disponibilizando informa-
ções preliminares sobre cada um deles e breve relato e apreciação pessoal de
experiência com o software. Não houve critério de análise a partir dos parâ-
metros estabelecidos. O objetivo do levantamento foi, apenas, o de localizar
e experimentar a atividade proposta nos softwares. A lista gerada pelo le-
vantamento (ver Anexo) demonstrou, numa pequena amostra, a diversidade
de recursos disponíveis e facilitou o processo de escolha pelos grupos, para
posterior seleção de um software para análise e elaboração do projeto.

✔  Foram elaborados oito projetos como propostas de ação educati-
va, abordando temática variada, como cultura musical, desenvolvimento e
aprimoramento de habilidades musicais, inclusão – Síndrome de Down e Pa-
ralisia Cerebral, brinquedoteca hospitalar. Tais propostas foram organizadas
levando em consideração diferentes faixas etárias e diferentes níveis de ensi-
no, como a educação infantil, o ensino fundamental e a educação de jovens e
adultos. Os projetos foram dirigidos para locais também diferenciados, como
laboratórios de informática de escolas, bibliotecas, salas especiais,  associa-
ções especializadas, brinquedotecas e brinquedotecas hospitalares. Demons-
traram, assim, amplas possibilidades de utilização dos recursos tecnológicos
aliados aos conteúdos musicais, além dos usos criativos que deles podem ser
feitos, na esfera da competência do pedagogo. Abaixo, síntese descritiva dos
projetos desenvolvidos pelos alunos participantes da UC:

 A inclusão da criança com Síndrome de Down através da uti-
lização  de softwares  educativos  –  A proposta,  desenvolvida  pelas  alunas
Ana Luiza Bueno e Sheila Bueno Peres, utilizou o software Jecripe – Jogos de
Estímulos Criados para Pessoas Especiais.  As atividades que compõem este
aplicativo foram estruturadas a partir das pesquisas realizadas pela equipe
multidisciplinar que integrou a sua criação e buscam atender, de modo pro-
gressivo, as necessidades desse grupo de pessoas que tem sido ignorado por
projetos de jogos eletrônicos. Visa a operações interativas e socializadoras,
por meio de controle motor e imitações de gestos, música e dança. Ressalta–
se que o personagem principal, para identifcação, tem feições de uma crian-
ça com a síndrome, aspecto inédito em jogos deste tipo. O Jecripe é utilizado
como ambiente de pesquisa para alunos de pós–graduação em computação
da UFF (Universidade Federal Fluminense).
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O projeto aqui apresentado tem por objetivo auxiliar o desenvolvi-
mento e a inclusão de crianças com Síndrome de Down, com acompanha-
mento do pedagogo, em unidade da APAE (Suzano), explorando os aspectos
musicais do software que permitem aprimorar a percepção, a sequência mu-
sical, a memória e a coordenação motora.

 No ritmo do baião – Elaborado pelos alunos Silvia Toshie Oda
Loreny e Stefan Barbosa de Oliveira. A proposta explora os recursos disponí-
veis no Portal de Educação Musical do Colégio Pedro II, realizado através do
seu departamento de Educação Musical. O objetivo do Portal, de acordo com
sua apresentação, “é pesquisar,  organizar e disponibilizar,  de forma livre,
materiais diversos em Educação Musical” baseados nos planos pedagógicos
do colégio. O projeto, organizado como ação cultural para os primeiros anos
do ensino fundamental, envolve toda a escola como atividade extracurricu-
lar. Objetiva proporcionar uma vivência musical–tecnológica da linguagem
musical brasileira, apresentando um panorama dos diferentes gêneros musi-
cais populares. As atividades, organizadas em horários extracurriculares, se-
rão desenvolvidas na sala de informática, estimulando a pesquisa, o acesso
às informações e a experimentação dos recursos musicais. Os produtos reali-
zados com os alunos serão socializados no pátio da escola, em forma de ex-
posições e apresentações musicais.

 Reconhecimento  sonoro  e  desenvolvimento  da  memória  na
Educação Infantil – Elaborado pelas alunas Amanda Sousa e Silva e Maria
Isabel Alves de Sousa Barbero, o projeto utiliza o software Brain Spa Audi-
tory Memory, cuja proposta é que a criança conheça o som dos instrumentos
musicais da orquestra e os reconheça, ou seja, ao acompanhar a música, a
criança vai indicando a ordem em que os instrumentos aparecem. Assim, de
forma divertida, a atividade colabora para desenvolver a percepção e memó-
ria. O projeto indica, para a sua execução, o acompanhamento do pedagogo
na área de informática da Biblioteca Infantil do CEU – Centro de Educação
Unifcado, no Bairro dos Pimentas – Guarulhos, entorno da EFLCH – Uni-
fesp. Considera, também, a possibilidade de desenvolver o projeto em espa-
ços lúdicos, como a Brinquedoteca, organizando as atividades individuais
ou em grupo. 
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 Musicalização no Acessa Escola – Desenvolvido pelas alunas
Delma Gomes Araújo e Elizabethe Yuri Xavier, a proposta articula os objeti-
vos do Programa Acessa Escola, do Governo do Estado de São Paulo, com os
objetivos do Portal Edumusical, criado pelo Laboratório de Sistemas Integrá-
veis, da Escola Politécnica da USP com apoio da Coordenadoria de Progra-
mas Educativos da OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo). O
Programa Acessa Escola visa a promover a inclusão digital e social, além de
estimular o uso da internet para enriquecimento da formação cultural, inte-
lectual e social dos usuários das escolas da rede estadual de ensino, enquan-
to o Portal Edumusical organiza as atividades educativas musicais, jogos de
apreciação musical, aspectos da música brasileira, instrumentos, timbres, so-
noridades, além da interação entre os usuários do portal. O projeto se orga-
niza como atividade extracurricular para o ensino fundamental I, na Sala do
Acessa Escola da Escola Estadual Prefeito Rafael Rodrigues Filho, Pimentas
– Guarulhos, entorno da EFLCH–Unifesp.

 Uso da Realidade Aumentada na Educação Musical de crian-
ças com paralisia cerebral – Elaborado pelas alunas Rosangela Rodrigues Vi-
eira e Thiana Carolina Romero Martinez, o projeto foi apoiado no uso do
software musical  GenVirtual,  implementado com tecnologia de Realidade
Aumentada e disponível para download, gratuitamente, no site da Prof.ª.
Dr.ª Ana Grasielle Dionísio Corrêa. O software foi elaborado durante pesqui-
sa de doutorado realizada na Escola Politécnica da USP, pela Prof.ª Dr.ª Ana
Grasielle Dionísio Corrêa, com a participação da gerente de projetos do La-
boratório de Sistemas Integráveis da USP Irene Karaguilla Ficheman, a musi-
coterapeuta e supervisora do setor de musicoterapia da Associação de Assis-
tência à Criança Defciente (AACD) Marilena do Nascimento e a Prof.ª Rose-
li de Deus Lopes. A proposta é difundir o uso do software como ferramenta
de estímulo ao conhecimento musical, provocar a participação ativa no com-
putador, auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora e tônus mus-
cular, assim como promover momentos de lazer e descontração que a músi-
ca pode proporcionar às crianças portadoras de paralisia cerebral. São diver-
sos recursos de atividades musicais que podem ser acompanhados pelo pe-
dagogo nas salas AEE – Salas de Atendimento Educacional Especializado, da
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos.
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 Projeto DO–RÉ–MI – Organizado pelos alunos Amanda Cristi-
na Lima de Oliveira, Sheila Reni Meirelles da Silva e Rogerio Raimundo da
Silva, a ser desenvolvido no Laboratório de Informática de escola municipal
em Guarulhos, como atividade extracurricular, com participação voluntária,
por meio de inscrição no projeto. A proposta objetiva  proporcionar experi-
mentações musicais por meio do contato básico com os sons musicais (notas)
e sua organização em diversas melodias. Além de propiciar apoio à aprendi-
zagem,  desenvolvimento  cognitivo  e  motor,  as  atividades  são  planejadas
para que haja continuidade em projetos em grupo, prevendo composição e
arranjo musical. O software utilizado é o Do Ré Mi, que proporciona aos par-
ticipantes a oportunidade de conhecer os sons das principais notas musicais
através de uma dinâmica brincadeira virtual  onde poderão manipular  os
sons musicais sem que seja necessária a utilização de um instrumento musi-
cal real.

 Música na EJA – Elaborado pelos alunos Adriele Cristine Es-
posito, Silvia Toshie Oda e Stefan Barbosa de Oliveira para encorajar o uso
de recursos tecnológicos e estimular o processo de alfabetização de jovens e
adultos, partindo de atividades interativas, sem requisitos de leitura e escri-
ta, mas que possibilitem a aproximação dos conhecimentos escolares e aqui-
sição de conteúdos culturais, de modo descontraído, lúdico e voltado para o
público adulto. O projeto apoia–se no software Fanfare Aude Picault, criado
em parceria com especialistas em design e a ilustradora e escritora de histó-
rias em quadrinhos Aude Picault. O software apresenta instrumentos carac-
terísticos de fanfarras compostas por sopros e percussão,  oferecendo uma
variedade de sons e modos de produção sonora, bastando clicar no músico
para que toque seu instrumento. A proposta parte desta característica – sim-
ples de executar com variedade de sons – para promover a oralidade, a ex-
pressão e organização das percepções, ideias e dos conhecimentos do grupo,
discussão das questões apresentadas destacando a importância de cada ele-
mento/parte do conjunto para a realização do trabalho coletivo e da impor-
tância do saber e participação de cada um. Pretende–se, assim, garantir a va-
lorização do aluno de EJA, dos seus saberes e da sua capacidade para de-
monstrar o que sabe e aprender coisas novas. 

 Softwares musicais nas brinquedotecas hospitalares – Propos-
to pelas alunas Maria das Dores da Silva Cruz e Poliana Cristina Xavier, con-
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siderando a quantidade de crianças que, por motivos de saúde, são privadas
do convívio da escola, da família, ou das atividades lúdicas fundamentais
para o universo infantil, o que pode afetar inclusive a sua recuperação, pois
é através do brincar que a criança interage,  se relaciona e se desenvolve.
Nesta perspectiva, o projeto visa à inserção de recursos tecnológicos lúdicos
nas brinquedotecas hospitalares, mais especifcamente, para crianças acama-
das, impossibilitadas de frequentar o espaço da brinquedoteca. A fm de ga-
rantir o brincar e aprendizagens signifcativas, a proposta utiliza o software
Castelo Musical, que permite a aquisição de vários conceitos musicais, ser
estruturado em vários níveis de difculdade, e, por não ser dirigido a uma
faixa etária específca, atende crianças de várias idades que eventualmente
estejam internadas na ocasião. O desenvolvimento do projeto prevê a utiliza-
ção de tablets com o software Castelo Musical para que as crianças possam
ter acesso às tecnologias e ao material de conteúdos educativos enquanto
brincam, mesmo hospitalizadas.

✔ Cinco textos, em forma de artigos analítico–descritivos do pro-
cesso (realizados em duplas) – Como comentado anteriormente, a organiza-
ção e arquivo do material em ambiente virtual permitiu revisitar e refletir so-
bre o processo, tornando possível o relato da experiência na forma de artigo
como proposta futura de serem apresentados em encontros ou seminários
das áreas envolvidas, quer sejam da área da Educação, da Educação Musical
ou Educação e Tecnologia.

✔ Um TCC – Realizado pelo aluno Rogerio Raimundo da Silva, in-
titulado  Música e Tecnologia na formação do Pedagogo e a viabilidade de
processos educativos por meio de softwares educativos musicais de acesso
livre na WEB – Levantamento, análise e reflexão,  cujo propósito foi utilizar
como cenário de pesquisa o trabalho desenvolvido nesta UC para discutir a
relação dos alunos, futuros pedagogos, com a tecnologia e as possibilidades
encontradas como formação profssional e ferramentas para o ensino.

Considerações fnais

O primeiro ponto que ressalto está relacionado ao percurso dos alu-
nos participantes da UC, em seu processo gradual de apropriação de concei-
tos e constante aprimoramento na utilização das ferramentas mobilizadas
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nas atividades propostas. Tal fluência pôde ser verifcada nas dinâmicas de
interação e comunicação, na participação e colaboração nas atividades con-
juntas, refletindo qualitativa e quantitativamente nos produtos desenvolvi-
dos.

Esta observação nos leva a ponderar sobre a importância de, cada
vez mais,  abrir  e  proporcionar tais  oportunidades que coloquem o aluno
como protagonista de seu processo formativo e de posse da aquisição de no-
vos conhecimentos, corroborando as assertivas que tecemos no início deste
trabalho sobre o conceito de empoderamento freiriano. No nosso caso, fcou
evidente a desenvoltura na percepção das questões referentes aos conceitos
de musicalização,  às estratégias  educativas  ou mecanicistas  presentes nos
softwares, ao uso da tecnologia.

Considera–se,  ainda,  que  a  inserção  de  recursos  tecnológicos  nas
práticas cotidianas dos alunos em formação inicial tem potencial para que si-
gam incorporados em suas futuras ações como pedagogos, pois as experiên-
cias e vivências tendem a preparar e encaminhar o perfl profssional.

É preciso salientar, contudo, que o esforço para articular tais proces-
sos não se restringe à esfera do planejamento didático e pedagógico, mas
passa também pela esfera institucional e pela responsabilidade administrati-
va e gestora dos espaços e infraestrutura das universidades, que precisam
garantir o acesso, de imposição legal e de direito, aos equipamentos, aos la-
boratórios e recursos necessários que assegurem as condições adequadas de
ensino e aprendizagem, de pesquisa e de trabalho, tanto para alunos em for-
mação quanto para professores.
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Anexo6 

A lista a seguir  foi  elaborada pelo grupo de alunos participantes da PPP
“Softwares educativos de música – espaços extracurriculares e extraescola-
res” em processo de trabalho coletivo e colaborativo, mediante pesquisa na
Web. O objetivo do levantamento foi, apenas, o de localizar e experimentar
as atividades propostas nos softwares. Não houve critério de análise a partir
dos  parâmetros  estabelecidos  na  proposta  da  UC.  Esta  lista  demonstrou,
numa pequena amostra, a diversidade de recursos disponíveis e facilitou o
processo de escolha de um software pelos grupos que, posteriormente, em-
preenderam análise  e  elaboração de seus  projetos  visando  a  desenvolver
ações educativas. 

1. Analisador de acordes – análise harmônica de acordes e tonalidades
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/

2. Aprenda a tocar Piano 
http://jogarjogosdabarbie.uol.com.br/aprender–a–tocar–teclado–online–
gratis.html

6 Este anexo representa um “retrato” do momento da pesquisa,  com a devida verifcação e
atualização  dos  dados  e  endereços  aqui  apresentados,  na  organização  da  sua  publicação.
Contudo, considere–se que os endereços indicados podem sofrer alterações. 

http://jogarjogosdabarbie.uol.com.br/aprender-a-tocar-teclado-online-gratis.html
http://jogarjogosdabarbie.uol.com.br/aprender-a-tocar-teclado-online-gratis.html
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/
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3. Banda da Turma – acompanhando a música
http://www.jogosdaturmadamonica.net/a–banda–da–turma–tmj/

4. Banja Band – arranjo musical com os músicos e instrumentos
http://www.ojogos.com.br/jogo/banja–band

5. Beat–melody – Sinta a melodia e as batidas da música
http://www.clickjogos.com.br/jogos/beat–melody/

6. Berimbau Hero – acerte as notas musicais no Berimbau
http://www.clickjogos.com.br/Jogos–online/Acao–e–Aventura/Berimbau–
Hero/

7. Boogie Bones – Ritmo com bateria
http://www.agame.com/game/boogie–bones

8. Brain spa auditory memory – reconhecer o som dos instrumentos de or-
questra e acompanhar a ordem que eles aparecem na música
http://www.didigames.com/pt/brain–spa–auditory–memory.html

9. Castelo Musical – Jogos de percepção musical
http://www.crie.min–edu.pt/fles/@crie/magalhaes/castelo_musical.zip

10. Click – Jogos Musicais
http://www.clickjogos.com.br/Jogos–de–musica

11. DJ Sheepwolf Mixer – Use trilhas e faça sua própria música
http://www.clickjogos.com.br/Jogos–online/Acao–e–Aventura/Dj–
Sheepwolf–Mixer/
http://www.clickjogos.com.br/jogos/dj–sheepwolf–mixer–3/
http://www.clickjogos.com.br/jogos/dj–sheepwolf–mixer–4/

12. Dora’s Music Maker – Experimente os sons dos instrumentos, toque e
crie sua música
http://ultradownloads.com.br/jogo–online/Infantil/Musical–da–Dora–
Aventureira/

13. Dó, Re, Mi – Descobrindo as notas musicais.
http://www.escolagames.com.br/jogos/doremi/

14. Escalas musicais – conhecer, compreender e estudar escalas musicais
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/

http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/
http://www.escolagames.com.br/jogos/doremi/
http://ultradownloads.com.br/jogo-online/Infantil/Musical-da-Dora-Aventureira/
http://ultradownloads.com.br/jogo-online/Infantil/Musical-da-Dora-Aventureira/
http://www.clickjogos.com.br/jogos/dj-sheepwolf-mixer-4/
http://www.clickjogos.com.br/jogos/dj-sheepwolf-mixer-3/
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/Dj-Sheepwolf-Mixer/
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/Dj-Sheepwolf-Mixer/
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-de-musica
http://www.crie.min-edu.pt/files/@crie/magalhaes/castelo_musical.zip
http://www.didigames.com/pt/brain-spa-auditory-memory.html
http://www.agame.com/game/boogie-bones
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/Berimbau-Hero/
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/Berimbau-Hero/
http://www.clickjogos.com.br/jogos/beat-melody/
http://www.ojogos.com.br/jogo/banja-band
http://www.jogosdaturmadamonica.net/a-banda-da-turma-tmj/
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15. Escute e escolha – Você sabe que instrumento é este?
http://www.thirteen.org/publicarts/orchestra/

16. E–Som – programa de atividades educativas musicais.
http://e–som.net/comunidades/page/Jogos

17. Estação Musical – Orquestra Sinfônica
http://www.estacaomusical.com.br/aprendendomusica/25/os–instrumentos–
da–orquestra–sinfonica

18. Faça sua Música
http://youpix.virgula.uol.com.br/artedesign/faca–sua–musica/

19. Fanfare Aude Picault – conhecendo estilos e instrumentos de fanfarra –
sopros e percussão
http://www.audepicault.com/fanfare/fanfare.htm

20. GenVirtual – ferramenta de apoio em sessões de musicoterapia para a re-
abilitação de membros superiores e inferiores. Disponível no site da autora
Prof.ª Dr.ª Ana Grasielle Dionísio Corrêa:
https://sites.google.com/site/anagrasi/genvirtual/download 

21. Get Instinct – Learn Guitar/Love Guitar – Tocando guitarra
https://getinstinct.com/

22. Guitar Hero – acompanhando as notas da guitarra
http://www.clickjogos.com.br/Jogos–online/Acao–e–Aventura/Guitar–Hero–
2/

23. Incredibox – musical composition
http://www.clickjogos.com.br/jogos/incredibox/

24. Jecripe – Jogos de Estímulos Criados para Pessoas Especiais
http://jecripe.wordpress.com/

25. Musical Examiner – Testar a percepção e conhecimentos musicais – me-
mória, escalas, notas, sequencias, ritmo.
http://ultradownloads.com.br/download/Musical–Examiner/

26. Music Catch – Seguindo as notas de Músicas Clássicas
http://www.clickjogos.com.br/jogos/music–catch/

http://www.clickjogos.com.br/jogos/music-catch/
http://ultradownloads.com.br/download/Musical-Examiner/
http://jecripe.wordpress.com/
http://www.clickjogos.com.br/jogos/incredibox/
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/Guitar-Hero-2/
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/Guitar-Hero-2/
https://getinstinct.com/
https://sites.google.com/site/anagrasi/genvirtual/download
http://www.audepicault.com/fanfare/fanfare.htm
http://youpix.virgula.uol.com.br/artedesign/faca-sua-musica/
http://www.estacaomusical.com.br/aprendendomusica/25/os-instrumentos-da-orquestra-sinfonica
http://www.estacaomusical.com.br/aprendendomusica/25/os-instrumentos-da-orquestra-sinfonica
http://e-som.net/comunidades/page/Jogos
http://www.thirteen.org/publicarts/orchestra/
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27. Music Memory – memorizando sequenciais musicais
http://www.sheppardsoftware.com/braingames/musicmemory/musicmemor
y.htm

28. Musical Piggy – brincando de tocar e compor
http://www.ojogos.com.br/jogo/musical–piggy

29. Mixer Guri – Faça sua música
http://www.mixerguri.org.br/

30. Notessimo – componha sua música no seu instrumento musical favorito
http://www.funnygames.com.br/jogo/notessimo.html

31. O incrível Músico das Neves – conceitos musicais, modo História, modo
Desafo
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/

32. Orquestra Sinfônica de São Paulo – informações sobre atividades e pro-
gramas educativos
http://www.osesp.art.br/

33. Overture 1812 – Acompanhe a orquestra
http://www.clickjogos.com.br/Jogos–online/Acao–e–Aventura/1812–
Overture/

34. Plink – Jogo de composição Musical – colaborativo – experiência musical
multiplayer
http://labs.dinahmoe.com/plink/

35. Pixeltonic Music – experimentação em composição musical – gráfcos
http://e–som.net/comunidades/esompics/HTML/jogos/Pixeltonic_music.html

36. Piano dos bichinhos – tocando piano com som dos bichinhos
http://www.ojogos.com.br/jogo/piano–dos–bichinhos

37. Portal da Música – informações, reportagens, discussões, músicas, dicas
http://www.portalmusica.com.br/

38. Portal de Educação Musical do Colégio Pedro II – propostas e atividades
educativas
http://  www.portaledumusicalcp2.mus.br  

http://www.portaledumusicalcp2.mus.br/
http://www.portaledumusicalcp2.mus.br/
http://www.portalmusica.com.br/
http://www.ojogos.com.br/jogo/piano-dos-bichinhos
http://e-som.net/comunidades/esompics/HTML/jogos/Pixeltonic_music.html
http://labs.dinahmoe.com/plink/
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/1812-Overture/
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/1812-Overture/
http://www.osesp.art.br/
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/
http://www.funnygames.com.br/jogo/notessimo.html
http://www.mixerguri.org.br/
http://www.ojogos.com.br/jogo/musical-piggy
http://www.sheppardsoftware.com/braingames/musicmemory/musicmemory.htm
http://www.sheppardsoftware.com/braingames/musicmemory/musicmemory.htm
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39. Portal do Professor – MEC – aulas de música
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html?
busca=Musica&x=19&y=2&tipopesquisa=1&modalidade=&componente=&te
ma=&uf=&ordem=0&ba=false#resultado

40. Portal EduMusical – Telemática aplicada à Educação Musical – USP
http://edumusical.org.br/

41. Revista Escola – conteúdos sobre música na escola
http://revistaescola.abril.com.br/arte/musica/

42. Rhythm– Fireworks –2 – seguindo o ritmo
http://www.clickjogos.com.br/jogos/rhythm–freworks–2/

43. Roxy Instrument Store – experimentando instrumentos na loja da Roxy
http://www.clickjogos.com.br/jogos/roxy–instrument–store/

44. Solfege – Apure a sua sensibilidade musical
http://www.solfege.org/

45. Sue Rithym – Acompanhe a Sue na bateria
http://www.clickjogos.com.br/Jogos–online/Meninas/Sue–Rithym/

46. The Sound Walk – Jogo de ritmo – dar o passo no tempo da música
http://www.addictinggames.com/action–games/sound–walk–game.jsp

47. T–acordes – montagem de acordes – também em versão jogo para celula-
res 
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/T–Acordes.php

48. T–escalas – trabalha a leitura e percepção das escalas musicais
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/

49. T–intervalos – diversas combinações de intervalos musicais – percepção e
estudo
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/

50. T–notas – leitura, memória, treino e exercícios
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/

51. Tom do Pantanal – projeto de educação ambiental e musical – percepção
sonora e preservação
http://www.tomdopantanal.org.br

http://www.tomdopantanal.org.br/
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/T-Acordes.php
http://www.addictinggames.com/action-games/sound-walk-game.jsp
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Meninas/Sue-Rithym/
http://www.solfege.org/
http://www.clickjogos.com.br/jogos/roxy-instrument-store/
http://www.clickjogos.com.br/jogos/rhythm-fireworks-2/
http://revistaescola.abril.com.br/arte/musica/
http://edumusical.org.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html?busca=Musica&x=19&y=2&tipopesquisa=1&modalidade=&componente=&tema=&uf=&ordem=0&ba=false#resultado
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html?busca=Musica&x=19&y=2&tipopesquisa=1&modalidade=&componente=&tema=&uf=&ordem=0&ba=false#resultado
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html?busca=Musica&x=19&y=2&tipopesquisa=1&modalidade=&componente=&tema=&uf=&ordem=0&ba=false#resultado
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53. Uma odisseia de acordes – aprendendo, percebendo, diferenciando
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/

54. Virtual DJ – no comando da música
http://virtual–dj.softonic.com.br/

55. Virtual Keyboard – crie sua música no teclado
http://www.clickjogos.com.br/Jogos–online/Acao–e–Aventura/Virtual–
Keyboard/

56. Zac – Zone for Autistic Children – Cantar, tocar, descobrir – atividades
musicais para crianças autistas.
http://zacbrowser.com/

57. Z–Drums – criando ritmos na bateria
http://pt.y8.com/games/z–drum_3003

58. Zorelha – Musicalizador Infantil
http://rived.mec.gov.br/atividades/concurso_2007/zorelha/

http://rived.mec.gov.br/atividades/concurso_2007/zorelha/
http://pt.y8.com/games/z-drum_3003
http://zacbrowser.com/
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/Virtual-Keyboard/
http://www.clickjogos.com.br/Jogos-online/Acao-e-Aventura/Virtual-Keyboard/
http://virtual-dj.softonic.com.br/
http://educacaomusical.sead.ufscar.br/jogos/




69

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação
(TDIC) e a formação de professores que ensinam

geografa nos anos iniciais do ensino fundamental

Jorge Luiz Barcellos da Silva
Jerusa Vilhena de Moraes 

Introdução

Os dados do IBGE de 2010 acerca do número de computadores exis-
tentes nos domicílios nacionais e do uso de internet apontam um descom-
passo existente entre as regiões brasileiras. Enquanto as regiões Sul e Sudes-
te possuem maior número de computadores por domicílio (46,1% e 48% res-
pectivamente), as regiões Norte, Centro–Oeste e Nordeste o número é menor
(22,7%; 39,2% e 22,7%). A variação também pode ser observada no número
de computadores com internet desses domicílios. Nas regiões Sul e Sudeste
os índices são, respectivamente, 35,5% e 39,6% e, nas regiões Norte, Centro–
Oeste e Nordeste os índices são: 16,8%; 31,4% e 15,4%.

Para muitas cidades brasileiras, a conexão com a internet se dá de
fato nos ambientes escolares e em lan houses. Quando se fala, portanto, que
a internet está presente no cotidiano dos nossos alunos e que isso traz, de
certa forma, impactos para o trabalho do professor em sala de aula, tais da-
dos devem ser levados em consideração no sentido de procurar entender as
especifcidades dos lugares, em não generalizar informações que nem sem-
pre retratam a diversidade dos diferentes espaços e regiões.

Se há diversidade, não se pode negar que, mesmo em municípios
que apresentam escassez no acesso à internet, o cotidiano dos alunos e pro-
fessores é permeado por outros recursos que se constituem como desafos ao
trabalho educacional. Assim, recursos audiovisuais,  telefonia celular, note-
books, redes de conexão da rede mundial de computadores mais velozes,
imagens, mp3, televisão, videogames etc. são Tecnologias Digitais da Infor-
mação e Comunicação (TDIC) que estão, de maneira geral, mais presentes na
escola. 

Se por um lado a difusão das TDIC assume uma espantosa acessibi-
lidade, como demonstram as pesquisas de Fantin e Girardello (2009), Almei-
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da (2009) e Nejm (2012), cujos resultados demonstram que o acesso a essas
tecnologias ocorre para jovens de diferentes classes sociais,  por outro elas
expõem uma face perversa no que tange às difculdades da escola em acom-
panhar e utilizar pedagogicamente esses artefatos tecnológicos. 

O uso das  TDIC por parte de crianças e adolescentes no dia a dia
tem impactos que repercutem na escola. Nesse sentido, observamos um des-
compasso entre o que acontece nos ambientes escolares e fora deles.

Como salienta Assis (2013), muitas vezes, por exemplo, a presença
de um equipamento como o da telefonia celular ou mesmo a conexão com a
internet estão presentes na instituição escolar, mas se constituem muito mais
em problemas do que em ferramentas para o desenvolvimento das aulas.
Primeiro pelas condições operacionais de funcionamento, desde precarieda-
des como, por exemplo, a velocidade da rede, que impede que uma ativida-
de proposta seja executada e fundamentalmente permita aos alunos recons-
truírem seus saberes, até situações em que os equipamentos estão disponí-
veis na escola, mas não há profssionais que façam as ponderações necessá-
rias sob o ponto de vista pedagógico para o seu uso efetivo. 

Nesse sentido, o objetivo desse artigo, pautado em nossas práticas
como formadores de professores que atuarão nos primeiros anos de escolari-
zação de crianças de 6 a 10 anos é, em primeiro lugar, indagarmos como os
locais de formações iniciais de professores dos primeiros anos iniciais do en-
sino fundamental dimensionam o uso e a presença das TDIC nos espaços es-
colares. Pretendemos apresentar, para isso, dados acerca do lugar que lecio-
namos, curso de Pedagogia na Universidade Federal do Estado de São Paulo
– Unifesp. Em segundo lugar, nosso intuito para este artigo é o de discutir os
possíveis encaminhamentos para os problemas encontrados, com o foco na
disciplina Fundamentos Teóricos e Práticos do ensino de Geografa. A pers-
pectiva a ser apresentada para este ponto é a de formadores dos profssio-
nais que serão responsáveis pelo ensino de Geografa. 

Vale  ressaltar,  ainda,  que  nesse  contexto  temos como perspectiva
pensar a formação de professores mediados por uma formulação de Paulo
Freire, o conceito de empoderamento. 

Consideramos que a constituição identitária do professor que ensina
Geografa (e/ou outros componentes curriculares) nos anos iniciais do ensino
fundamental deve ter também como princípio a reflexão e tomada de cons-
ciência, processos que se dão considerando o sujeito – o professor – como
um elemento ativo.
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Desse  modo concordamos com Schivo e Moreira (2005 apud VA-
LOURA, 2005), que assinalam a importância do professor ter clareza da sua
condição profssional em seu meio social, do que deseja construir com seus
alunos e de quais são as condições objetivas (e subjetivas) em que está inseri-
do. Esses pesquisadores ainda ponderam que a essas preocupações deve–se
somar ao professor, por parte do grupo ou instituição, uma alteração de pos-
tura que o fortaleça na direção de intervenções práticas, metódicas e siste-
máticas no que se refere aos objetivos e metas delineadas.  Espera–se que
dessa maneira o professor ultrapasse aquelas posturas identifcadas como
reativas ou receptivas. Como abordaremos mais adiante, trata–se do profes-
sor se apropriar de questões, inclusive políticas, que lhe são pertinentes no
seu exercício profssional. 

De onde falamos 

Tomamos como balizamento de ponderação nossa atuação como do-
centes no departamento de Educação, curso Pedagogia, da Escola de Filoso-
fa, Letras e Ciências Humanas da Unifesp localizada no campus situado no
município de Guarulhos7.

O Curso de Pedagogia da Unifesp tem como princípio uma forma-
ção abrangente para o profssional de Educação, envolvendo a docência, a
gestão  dos  processos  educativos  em ambientes  escolares  e  não  escolares,
além da disseminação dos conhecimentos da área da Educação para vários
setores da sociedade. Visa a formar um profssional apto para atuar na socie-
dade considerando a docência na educação infantil, nos anos iniciais do ensi-

7 O município de Guarulhos tem a segunda maior população do estado de São Paulo,  sendo
superada apenas pela capital.  Em 2009, o Instituto Brasileiro de Geografa e Estatística (IBGE)
contou  1.324.823  habit3antes.  No  plano  econômico,  seu  crescimento  foi  impulsionado  com  a
instalação, em 1985, do maior complexo aeroportuário do país, o Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos. O empreendimento, somado aos três eixos rodoviários que cortam seu território
–  Rodovias  Fernão Dias,  Presidente  Dutra e  Ayrton Senna –,  tornou o município um espaço
estratégico para as relações entre o Brasil e o mundo. Se até pouco tempo Guarulhos era uma
grande  periferia  encravada  na  Região  Metropolitana  de  São  Paulo,  hoje,  pela  sua  situação
geográfca  privilegiada,  transformou–se  em  importante  polo  potencial  de  investimentos  de
capitais  nacionais  e  estrangeiros  (SANTOS,  2006).  Um  município  com  grande  dinamismo
econômico  e  baixo  desenvolvimento  social;  uma  cidade  que  conta  igualmente  com  regiões
urbanizadas, com infraestrutura e serviços públicos, e muitas regiões periféricas desprovidas de
qualidade de vida.
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no fundamental, na educação de jovens e adultos (EJA), na gestão e nas mo-
dalidades não formais da educação (UNIFESP, 2010a).

Como ampla maioria de cursos de formação de professores similares
espalhados pelo Brasil, caracteriza–se, na primeira metade de seu trajeto for-
mativo, por apresentar a matriz curricular majoritariamente com disciplinas
identifcadas por fundamentos. Nesse movimento há uma nítida preocupa-
ção, exposição e equacionamento de importantes debates teóricos existentes
no campo da Educação. A segunda metade do percurso acadêmico na Uni-
fesp apresenta duas vertentes que convergem: de um lado a imersão, de fato,
na escola, por meio das residências pedagógicas (UNIFESP, 2010b), que são
momentos de vivência in loco; de outro, a aprendizagem da docência por
meio dos diferentes fundamentos e metodologias dos componentes curricu-
lares,  como Artes,  Ciências,  Cultura  Corporal,  Geografa,  História,  Mate-
mática e Português.

Nesse contexto inserem–se, além das aulas ministradas na unidade
curricular Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de Geografa na gra-
duação, nossas atividades de pesquisa, monitoria e extensão. 

Quem são os alunos 

Os alunos do curso de Pedagogia são, em sua maioria, trabalhado-
res, desenvolvendo o curso paralelamente às inúmeras atividades profssio-
nais. Grande parte deles – quadro observado nos alunos do período noturno
– ingressou tendo concluído o ensino médio nas escolas públicas do municí-
pio de São Paulo ou EJA há alguns anos, não sendo recém–formados. Em re-
lação ao uso das TDIC observamos, a partir de um levantamento por meio
de registro escrito, que todos possuem computador em casa, embora a gran-
de maioria não possua conexão com a internet dentro de seus lares, realizan-
do atividades que exijam internet na universidade, no trabalho e em lan hou-
se (de um total de 42 alunos do período noturno, 28 não possuem conexão
com internet em casa; já no vespertino, do total de 54, mais da metade de
alunos possui conexão com internet em casa). Pudemos perceber, nas duas
turmas em que essa pesquisa foi realizada, a familiaridade com que os alu-
nos utilizam os demais recursos das TDIC e se sabem fazer uso básico deles,
embora o nosso objetivo não tenha sido pedagógico e sim operacional (e sa-
biam, conheciam; o que faziam e o que conheciam)– quando da realização da
pesquisa. 
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Ressaltamos o quão importante é saber o que nossos alunos conhe-
cem das TDIC e o que fazem com elas para podermos cultivar um ensino e
aprendizagem de Geografa, área do nosso estudo, coerente com o que acre-
ditamos. Na perspectiva que trabalhamos, a ciência Geográfca permite uma
compreensão  das  relações  presentes  no  espaço  geográfco,  permeadas  de
conflitos. Entender as TDIC e saber manipulá–las é essencial para a forma-
ção do pensamento espacial, que será realizado nos anos iniciais do ensino
fundamental e na EJA por parte destes futuros docentes.

Assim, investigar o que os alunos fazem e como fazem com as TDIC
é ter dados que nos autorizam não apenas avaliar o uso das ferramentas em
si, mas como operacionalizam as ações intelectuais que decorrem dessa utili-
zação e permitem a compreensão do espaço. Trata–se, portanto, de possibili-
tar o entendimento do mundo vivido pelo aluno e que deve ser compreendi-
do a partir dos suportes teóricos da Geografa escolar. 

Professores  em  formação:  ensinar  e  aprender  Geografa  nos
anos iniciais do ensino fundamental e o recurso às Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação

a) Um breve comentário sobre o Ensino de Geografa na formação de
professores dos anos iniciais: dilemas e possibilidades

Ao dialogarmos com os alunos sobre os contatos com a Geografa
nos seus percursos escolares no ensino fundamental e médio, os registros
têm se mostrado bastante contundentes. Os dois grupos (vespertino e notur-
no) expressivamente têm identifcado a presença desse componente curricu-
lar em quase todas as etapas da escola básica. Alguns com mais experiências
e outros com menos, o resultado que se pode enfatizar é que esse saber não
passou despercebido. As consignas da tradição desse saber na escola foram
aos poucos sendo verbalizadas. Na conversa aberta antes de redigirem algu-
mas linhas sobre suas experiências com esse campo de conhecimento na es-
cola básica,  em especial  nos primeiros anos de escolarização,  assinalaram
que eram aulas de decorar nomes de tipos de rochas, capitais de países e es-
tados do Brasil, estudo sobre vegetação, mapas, população, renda per capita,
capitalismo, meio ambiente, natureza…

Quando adentramos na questão sobre o que se lembravam das aulas
de Geografa da escola básica as respostas são muito signifcativas. Nome de
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Florestas, de desertos, montanhas, cópia de trechos de livro na lousa, tipos
de clima, estações do ano, Fusos Horários, responder questionários, decorar
nome de países e capitais, continentes, rosa dos ventos, regiões do Brasil, co-
piar e pintar mapas, identifcação da cultura de outros povos, difculdade
em compreender os símbolos do mapa, meio ambiente, estudo do espaço,
planetas, fronteiras… enfm, uma lista de tópicos bastante conhecidos no ce-
nário do ensino de Geografa. Cabe lembrar que, ainda que de forma muito
pontual, também apareceram relatos de participação em seminários, traba-
lhos em grupo, construção de maquetes, estudos do meio, assim como uso
de documentários.

A leitura das anotações desses futuros professores dos anos iniciais
do ensino fundamental nos permite inferir, em diferentes momentos, que a
Geografa que aprenderam na escola básica  esteve pautada pela retenção
mnemônica dos conteúdos. Na explicitação dessas falas, fca evidente que os
assuntos foram apresentados de forma desencadeada, lembrando o formato
de que esse campo do conhecimento se assemelha a um almanaque, com cu-
riosidades pontuais sobre determinados assuntos. As defnições vão surgin-
do para os alunos sem que os signifcados destas sejam construídos. Apre-
senta–se, por exemplo, a ideia de relevo para as crianças dessas séries inici-
ais sem que as mediações dessa abstração sejam minimamente apontadas e
assim dê novos signifcados a esses conteúdos. 

O uso das TDIC é visto por grande parte dos alunos como essenciais
para a localização e orientação. 

Este dado é interessante na medida em que é possível observar ain-
da uma disparidade entre novos conhecimentos e a forma com que se tem
trabalhado Geografa na educação básica. Assim, os recursos audiovisuais,
por exemplo, acabam sendo utilizados pelo professor como um meio mais
fácil de encontrar dados sobre as localidades, mas não para auxiliar o aluno
a compreender o lugar onde vive. Este fato reforça a ideia de que apesar dos
recursos estarem disponíveis e atualmente ser mais fácil acessá–los, indepen-
dentemente das disparidades nacionais existentes, tal como apontado no iní-
cio do texto, é importante verifcar como se dá de fato a compreensão da
ciência Geográfca por parte dos docentes. 

Em nossa prática como formadores de professores, verifcamos mui-
tas vezes que os conteúdos passam a ser o ponto de partida e o ponto de che-
gada das práticas pedagógicas. A transmissão de saberes estanques, separa-
dos – portanto, que não dialogam entre si – reforça um problema apontado
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por muitos professores em diversas etapas da educação básica (e aqui esta-
mos destacando os anos iniciais): o distanciamento existente entre as compo-
nentes curriculares e seus desdobramentos (SILVA, 2013).

Enraizada a essa perspectiva, outra questão se apresenta. Na medida
em que os comentários dos alunos foram se desdobrando “[…] parece que
português  e  matemática  são  as  disciplinas  mais  importantes  do primeiro
momento de escolarização […]” fcou patente que existe uma compartimen-
tação entre as diferentes componentes curriculares. Esses comentários identi-
fcam a hierarquização curricular dos anos inicias do ensino fundamental.
Ao desenvolver as inúmeras aulas de Português e Matemática, o professor
articula um processo de educação. O que está em questão é a aquisição por
parte do aluno de linguagens, e por meio delas o desenvolvimento de racio-
cínios lógicos. 

Tacitamente, o papel que o ensino da língua portuguesa exerce junto
ao da matemática está consagrado: essas disciplinas se constituem na centra-
lidade do processo de ensino–aprendizagem. 

Uma visão de educação se alinhava derivado desse processo: ao se
dar ênfase a componentes curriculares considerados mais importantes, como
Português e Matemática, o processo de ensino e aprendizagem tende a fcar
exclusivo a essas duas componentes curriculares. Diante desta situação de
hierarquia criou–se um verdadeiro fosso, apartando o que é inseparável. No
que se refere à componente curricular Geografa (e outras, como Artes, Ciên-
cias, História…) os planos de curso, programas de ensino, as propostas pe-
dagógicas, fcam pautados em grande parte pela visão consagrada de serem
elementos complementares e secundários na formação do aluno. Embora es-
sas  componentes  curriculares  preteridas  (como  Geografa  e  outras)  colo-
quem princípios específcos,  ordens conceituais e  estabeleçam linguagens,
além de atuarem na perspectiva da construção de leituras de mundo, o fato é
que elas assim não são reconhecidas. 

Enfatizam–se as informações, as noções, os conteúdos, mas não se
busca ressignifcá–los,  assim como não se estimula o desenvolvimento de
linguagens que permitam compreender as potencialidades da educação geo-
gráfca (e também das Artes, de Ciências, da Educação Física, da História), e
assim os encaminhamentos pedagógicos na perspectiva do desenvolvimento
de raciocínios lógicos do aluno.

Nesse processo de hierarquização salta aos olhos outro ponto de in-
flexão: o caráter disciplinar que as componentes curriculares assumem. Cada
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compartimento vai ponderando sobre seus conteúdos, sem que as vincula-
ções se estabeleçam. Esse cunho reforça junto aos professores a impossibili-
dade de reconhecer, discutir e ponderar sobre o signifcado de se ensinar os
diferentes conteúdos em função dos sujeitos e suas respectivas capacidades
de aprendizagem. Essa impossibilidade relacionada à falta de discussão so-
bre os fundamentos teórico–metodológicos também repercute nas difculda-
des que envolvem a própria construção identitária do profssional. Em ou-
tras palavras, a construção de sua identidade como docente se realiza a par-
tir do reconhecimento do sentido de sua atuação profssional. Esta, por sua
vez, está diretamente relacionada ao grau de aprofundamento de suas dis-
cussões sobre o signifcado de seus fundamentos e práticas pedagógicas. 

Ainda a respeito da questão do caráter disciplinar assumido pelas
componentes curriculares é possível pensarmos nas repercussões na escala
dos alunos, ao problematizar os tipos de vínculos que estes estabelecem com
os conteúdos. Muitas vezes a falta de motivação, maneiras como se relacio-
nam entre si e com os professores estão ligadas ao não entendimento daquilo
que está sendo ensinado. Ou seja, para o aluno o conteúdo ministrado não
apresenta nenhum vínculo com sua experiência pessoal de vida. 

Da mesma forma, é uma preocupação central de análise identifcar
como os alunos interagem com os conteúdos da Geografa, levando em conta
que portam experiências sobre as coisas do mundo e, portanto, buscam en-
contrar alguma vinculação entre o que está sendo ministrado e a vida que
pulsa nas suas práticas educativas. Contudo, nesse ponto, vale o registro de
que nada adianta executar o movimento assinalado nas linhas anteriores se
não houver o processo de apropriação, isto é, que o aluno possa efetivamen-
te tomar para si aquilo que está sendo ensinado e assim reorganizar o que
pensa a respeito do que está sendo estudado. Nesse movimento, identifcar
com os futuros professores o que é pensar geografcamente e como eles po-
dem organizar as suas intervenções pedagógicas de Geografa é de vital im-
portância. 

Para que os professores em formação aprendam a pensar geografca-
mente, vale o esclarecimento de que se trata de uma maneira de interpretar o
mundo. Consideramos que as práticas sociais (que envolvem objetos e pro-
cessos) que acontecem no dia a dia se expressam também pela dimensão es-
pacial. É necessário entender que vivemos espacialidades muito complexas e
contraditórias; cada lugar do mundo expressa signifcados distintos para as
pessoas e, portanto, para os alunos. O professor deve, neste sentido, auxiliar
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o aluno a construir suas próprias referências para que ele consiga, por sua
vez, compreender o lugar em que vive e o espaço. Por exemplo: o que, de
seu contexto social, influencia na aprendizagem da cidade que ele vivencia?
Como ele entende as formas de organização de sua cidade? 

Trata–se de um encaminhamento que vai além da compreensão da
Geografa escolar que tem uma de suas bases na perspectiva de que apren-
der é decorar o nome dos lugares ou, ainda, conceber os lugares de forma
isolada. O que está em pauta é o entendimento de que o ensino da Geografa
escolar é uma ferramenta que potencializa a apropriação de “maneiras de
pensar” que fazem com que os chamados “conteúdos que caracterizam as
aulas” passem a ter um amplo conjunto de signifcados para os alunos. 

Uma proposição pedagógica, por exemplo, do professor do 4º ano
do ensino fundamental visando demonstrar como o aluno responde pergun-
tas como: onde ele está? Onde estão as coisas que me ajudam a entender
onde eu estou, entre outras questões, pode permitir aos professores (em for-
mação ou em serviço) dimensionarem como o aluno pensa e dialoga com o
mundo. À descrição do lugar, identifcação dos elementos, assim como a lo-
calização  e  o  estabelecimento  de  relações  entre  esses  elementos  que
compõem o lugar em discussão, se somam os cuidados de relacionar esse lu-
gar a outros, assim como o reconhecimento das noções de identidade e alte-
ridade do aluno. 

Nesse sentido, no contexto de formação de professores, considera-
mos ser fundamental chamar atenção para o papel que os conteúdos adqui-
rem no processo de desenvolvimento de raciocínios geográfcos na escola. É
importante dispor aos alunos um conjunto de conteúdos – com suas infor-
mações, vocabulários, abordagens – associados a uma ampla gama de proce-
dimentos – exercícios, demonstrações, explicações. 

Esse movimento de compreensão de que uma das dimensões consti-
tutivas da realidade pode ser investigada pela Geografa que os objetos e
processos possuem exige por parte do aluno o desenvolvimento de capaci-
dades intelectuais, isto é, o estabelecimento de raciocínios geográfcos que
deverão pautar como o professor seleciona e dá tratamento aos conteúdos
que farão parte de suas intervenções pedagógicas. Nesse sentido, deve fcar
claro que os conteúdos que serão elencados não podem ser o objetivo de tra-
balho, mas sim o veículo no qual a discussão mais profunda (relacionada à
aprendizagem dos alunos) está inserida. 
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Por essa razão, vale destacar que são os objetivos pedagógicos de se
ensinar Geografa na escola que orientam as escolhas e sistematizações dos
assuntos que serão mobilizados para que ocorra o ensino. Nesse contexto o
zelo, o cuidado e o rigor com os fundamentos e as metodologias a serem de-
senvolvidas adquire uma posição ímpar para alcançar os resultados almeja-
dos. 

Acreditamos que para desenvolver raciocínios geográfcos é necessá-
rio entender que o intelecto é construído a partir de conceitos. O conteúdo
no processo cognitivo importa não como fatos a serem memorizados, como
na tradição de uma geografa descritiva, mas – como assinala Young (2011, p.
401) – porque sem ele os alunos não podem adquirir conceitos e, logo, não
desenvolverão a compreensão e não progredirão na sua aprendizagem. 

Nesse  sentido  o  ensino  de  Geografa  busca  olhar  para  o  mundo
como um “objeto de pensamento”: é ele que é identifcado, descrito, compa-
rado, sintetizado, analisado etc. 

A Geografa, nos anos iniciais do ensino fundamental, ao tratar dos
conteúdos do mundo (por exemplo: o córrego, a ocupação da Serra do Mar,
o êxodo rural, as massas de ar, a avenida Paulista, o meu bairro, o rio Paraí-
ba do Sul, os brinquedos no pátio da escola, a Zona Franca de Manaus, a soja
no centro–oeste brasileiro, o relevo do agreste e da zona da mata na região
Nordeste do Brasil etc.), transforma esses conteúdos em conjunto de concei-
tos vinculados entre si.

Quando o aluno chega à escola, ele é detentor de um conjunto de ex-
periências de várias ordens. Ao longo de suas vivências foram incorporadas
aprendizagens que por sua vez subsidiam a construção de seus conceitos co-
tidianos, caracterizando um tipo de conhecimento.

Os conceitos científcos de disciplinas como Geografa e os conceitos
cotidianos que compõem a experiência dos alunos são diferentes. Por essa
razão, é importante proporcionar, dia após dia, a oportunidade aos alunos
de serem confrontados, isto é, expostos a outras situações que exijam o diálo-
go com o que já é sabido. Os conceitos, a relação entre eles e com o mundo
da vida cotidiana fornecem os modos mais poderosos (YOUNG, 2011) que
temos de generalizar para além da nossa experiência de mundo. 
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b) TDIC na formação de professores que ensinam Geografa para cri-
anças de 6 a 10 anos

Além das considerações sobre os objetivos pedagógicos e  o papel
dos conceitos,  evidenciadas nas linhas anteriores,  outra questão surge no
contexto de formação de professores para a escola básica: os conteúdos sem
procedimentos pouco ou nada signifcam. O grande diferencial didático de
se ensinar um componente curricular como o da Geografa para crianças de
6 a 10 anos é que ele pode dar as condições para que exista a superação das
descrições e constatações, buscando atingir a possibilidade de associar fenô-
menos e explicar as dinâmicas que caracterizam os lugares estudados8.

 Sob o ponto de vista dos fundamentos teóricos da ciência geográf-
ca,  esse encaminhamento  é de fundamental  importância pois exigirá que,
para além de se observar o mundo e se apropriar do nome de cada lugar, se
evidencie que os lugares estão relacionados uns aos outros e, assim, poder
compreender como eles se articulam. Sob o ponto de vista metodológico do
professor, concordamos com Rios (2008, p. 52), que afrma: 

[…] na relação com seus alunos, proporciona a eles, num exercício
de mediação, o encontro com a realidade, considerando o saber que
já possuem e  procurando articulá–lo  a  novos saberes e práticas.
Possibilita aos alunos a formação e o desenvolvimento de capacida-
des e habilidades cognitivas […] […] e com isso estimula–os a posi-
cionar–se  criticamente  diante  do  instituído,  transformando–o,  se
necessário […].

Há  nas  colocações  anteriormente  apresentadas  uma  preocupação
com o ensinar e o aprender. Entendemos que nesse movimento central é ne-
cessária a proposição, por parte do professor, de ações nas quais os alunos
sejam protagonistas do processo. O professor ao ensinar coloca–se como me-
diador cujo objetivo é criar as condições para os alunos sentirem–se elemen-
tos constituintes de seus processos de construção dos saberes.

Na busca de maior fundamento acerca das questões relacionadas ao
ensino e aprendizagem de conceitos, tal como apontado anteriormente, as
tecnologias da informação apresentam um grande potencial. 

8 Alguns materiais podem auxiliar nessa discussão, embora não tenham o enfoque da ciência
geográfca, e qe estão presentes nas referências bibliográfca. São as obras de: Almeida (2005),
Assis (2013), Fanti e Girardello (2009).
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É importante identifcar que as entendemos como instrumentos de
que os professores podem lançar mão para colaborar nos processos de de-
senvolvimento da aprendizagem de seus alunos. Isso signifca que elas de-
vem ser compreendidas não como um fm, ao ensinar o aluno a utilizar algu-
ma mídia, nem como facilitadoras do uso de algum dispositivo que ilustra a
aula. O que estamos sinalizando, de acordo com inúmeros pesquisadores,
como Moran (1994), Valente (1998), Orofno (2005) e Barreto (2004), entre ou-
tros, é que essas TDIC necessitam ser incorporadas, isto é, estarem a serviço,
de uma ação mais adensada. Em suma, são meios utilizados para contribuir
em processos de aprendizagem e devem estar articulados a um processo de
ensino também mais denso. 

No que se refere ao ensino de Geografa, a discussão sobre tornar en-
sino e aprendizagem mais densos ganha força na medida em que considera-
mos o letramento cartográfco como parte importante para a leitura e com-
preensão do espaço. Por meio das TDIC, em especial o uso de jogos e simu-
lações  eletrônicas,  as  noções  de  proporção,  lateralidade,  visão  vertical  e
oblíqua tornam–se menos distanciadas da realidade vivenciada pelo aluno e
ele pode assim compreender e dar sentido ao lugar que vivencia.

Essas ações são mediadas pelo professor, que deve ter em mente a f-
nalidade do jogo em si, propulsor de habilidades que auxiliam na produção
lógica do conhecimento e, concomitantemente, da própria ciência Geográf-
ca, ao escolher conteúdos e temas a serem aprendidos (CASTELLAR; MO-
RAES; SACRAMENTO, 2011).

Esse encaminhamento revela a compreensão de que a aprendizagem
implica o estabelecimento de relações que se desdobram no sentido do de-
senvolvimento humano e cognitivo. Auxilia–nos, além disso, a subsidiar a
afrmação, tal como afrma Vigostki: 

[…] qualquer função no desenvolvimento cultural da criança apa-
rece duas vezes, ou em dois planos. Primeiro, aparece no plano so-
cial e, depois, no plano psicológico. Primeiro, aparece entre pessoas
como uma categoria interpsicológica  e,  depois dentro da criança
como uma categoria intrapsicológica. Isso é igualmente verdadeiro
no que diz respeito a atenção, memória lógica e formação de con-
ceitos, e […][o][…] desenvolvimento da volição. Podemos conside-
rar esta posição uma lei no sentido pleno da palavra, mas nem é
preciso dizer que a internalização transforma o processo mesmo e
muda sua estrutura e funções.  Relações sociais ou relações entre
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pessoas geneticamente subjazem a todas as funções superiores em
seus relacionamentos […]. (VIGOTSKI apud DANIELS, 2002, p. 8)

Nessa passagem existe a concordância de que o homem é um agre-
gado de relações sociais. Depreende–se que o ser humano, para conhecer o
mundo, realiza mediações (por exemplo, o uso da percepção, da memória e
das conceituações) envolvendo sistemas simbólicos. O desenvolvimento do
homem fca então imbricado à apropriação da cultura. Nesse sentido, o co-
nhecer o mundo e dele fazer parte e localizar–se (isto é: tomar uma posição
política) é uma construção social dimensionada pelas relações que o homem
estabelece com outros homens e com o meio em que vive. 

Em outras palavras, os homens enfrentam desafos de toda ordem
na produção das condições materiais e simbólicas da vida. Nesses processos
sociais há aprendizagens que são realizadas envolvendo as dimensões objeti-
vas e subjetivas, oportunizando as mediações pedagógicas.

O conceito de mediação pedagógica aqui utilizado toma como base
as pesquisas de Pérez e Castillo (1999) e Masseto (2009), os quais assinalam
tratar–se de uma maneira de trabalhar um assunto e maneiras como se apre-
sentam diferentes temáticas objetivando a realização do ato educativo numa
perspectiva de uma prática pautada por participação, criação, expressão e re-
lações.

É nesse  contexto de mediação pedagógica  que dimensionamos os
usos das tecnologias digitais da informação e comunicação. As TDIC não de-
vem ser entendidas como ferramentas no sentido de que podem ser utiliza-
das e posteriormente colocadas de lado pelo sujeito, como se desprendessem
do processo de ensino–aprendizagem. O que estamos ponderando é que se
trata de artefatos que devem ser utilizados como mediadores pedagógicos
com potencial de mudar as relações entre os alunos e professores e, funda-
mentalmente, incrementar a maneira como os sujeitos se posicionam e pen-
sam a construção de seus saberes.

Quando o professor propõe uma intervenção pedagógica mediada
pelo uso de jogos numa turma de 5º ano, por exemplo, pode estimular a ade-
são dos alunos a um processo mais amplo de aprendizagens. Embora tenha-
mos clareza de que se trata de situações virtuais ou faz–de–conta, com o uso
de jogos busca–se  proporcionar  aos  alunos  diferentes  tipos  de  interações
com o objetivo de que a bagagem resultante desse movimento possa ser co-
locada em outras situações. Especialmente porque, no que se refere ao traba-
lho com as noções cartográfcas que podem ser mobilizadas nos jogos, é im-
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portante considerar que perceber o espaço não signifca necessariamente sa-
ber representá–lo. Isso está ligado a toda uma discussão relacionada à capa-
cidade da criança de conseguir realizar operações mentais e saber represen-
tar o espaço vivido (CASTELLAR; MUNHOZ, 2011), e a mediação do pro-
fessor é essencial nesse processo. 

Alguns  autores  que  trabalham com a geografa  escolar  (CALLAI,
2009; CAVALCANTI, 1998) reforçam a ideia de que o conhecimento deve es-
tar acompanhado por concepções teóricas e metodológicas a respeito do en-
sino e da aprendizagem de conceitos e de como se dá a apropriação indivi-
dual e coletiva nesse processo. 

O uso das TDIC é pensado também nessa concepção. Assim, na for-
mação de professores que ensinam Geografa (ou qualquer outra componen-
te curricular), o uso de TDIC pode ser entendido como um expediente adici-
onal de mediação pedagógica no processo de aprendizagem. As interven-
ções pedagógicas devem buscar construir conhecimentos que permitam ao
aluno ler o mundo numa perspectiva em que os conhecimentos geográfcos
desvendem o caráter multiescalar que caracteriza cada lugar estudado.

Conclusões provisórias

As ponderações apresentadas ao longo dessa reflexão a respeito dos
professores que ensinam Geografa nos anos iniciais do ensino fundamental
e o recurso às tecnologias da comunicação e da informação e sobre as TDIC
na formação docente destacam a pertinência desse componente curricular e
o relacionam ao que Silva assinala a respeito do papel do professor:

[…] que pode deixar de ser um transmissor de saberes para conver-
ter–se em formulador de problemas, provocador de interrogações,
coordenador de equipes de trabalho, sistematizador de experiên-
cias e memória viva de uma educação que, em lugar de prender–se
à transmissão, valoriza e possibilita o diálogo e a colaboração […].”
(SILVA, 2005, p. 64)

Além disso, gostaríamos de enfatizar que nesse processo de se inda-
gar o sentido de se estar localizado e o que isso signifca para o professor e o
aluno frente ao mundo na formação docente é necessário incluir a discussão
a respeito das TDIC – como anunciado anteriormente – na perspectiva freiri-
ana do empoderamento do professor. 
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O empoderamento que dimensionamos é a possibilidade do profes-
sor no seu processo de formação apropriar–se de conhecimentos que possi-
bilitem,  de acordo com Freire (1987,  p.  138),  “ações  em que determinada
classe social através de suas próprias experiências,  sua própria construção
de cultura, se empenha na obtenção do poder político”. 

Baquero (2012, p.181) reforça esta dimensão política do ato de ensi-
nar e de aprender ao afrmar que:

[…] o empoderamento, como processo e resultado, pode ser conce-
bido como emergindo de um processo de ação social no qual os in-
divíduos tomam posse de suas próprias vidas pela interação com
outros indivíduos, gerando pensamento crítico em relação à reali-
dade, favorecendo a construção da capacidade pessoal  e social e
possibilitando a transformação de relações sociais de poder […].

Em outras palavras, nas práticas de formação, portanto formações
humanas, a identifcação das tensões e potencialidades dos diálogos entre o
componente curricular Geografa e as TDIC pode possibilitar a ampliação da
perspectiva de construção identitária de quem é o professor, quem é o aluno
e de onde esses sujeitos falam e agem no mundo. 

Esse processo educacional associado a uma rigorosa avaliação da re-
alidade social e, fundamentalmente, as aprendizagens que daí emanam, re-
presentam vinculações estreitas com as necessidades de transformações mais
profundas da sociedade, e nesse contexto se caracterizam pela perspectiva
freiriana do empoderamento como uma ação coletiva.

Em suma,  na proposição de práticas  educativas que envolvem as
TDIC – entendendo–as como no campo do progresso científco e tecnológico
e, portanto envolvendo racionalidades econômicas e tecnocientífcas (SAN-
TOS, 2011) – é importante demarcar, como assinala Freire (1997), que não é
possível estarem descoladas dos interesses humanos. É necessário ao profes-
sor em formação e em serviço vincular o sentido pedagógico ao político de
sua prática profssional.
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Reflexões sobre práticas de letramento digitais nos
livros didáticos de Português para o Ensino

Fundamental II

Clecio Bunzen

A educação e a formação de leitores e espectadores críticos costu-
mam frustrar–se pela persistência das desigualdades socioeconômi-
cas, e também porque as políticas culturais se desdobram num ce-
nário pré–digital. Insistem em formar leitores de livros, e, à parte,
espectadores de artes visuais (quase nunca de televisão), enquanto
a indústria está unindo as linguagens e combinando os espaços: ela
produz livros e também áudio–livros, flmes para o cinema e para o
sofá e o celular. (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 18). 

Abrindo o arquivo

No presente capítulo, objetivo trazer algumas reflexões sobre como
recentes livros didáticos de Português (doravante LDP), aprovados nas duas
últimas  edições  do  Programa Nacional  do  Livro  Didático  (PNLD  2011  e
2014), tratam as práticas de letramento digitais. Meu interesse pelo tratamen-
to das práticas de letramento digitais surge relacionado a pesquisas que te-
nho desenvolvido ou orientado sobre a construção dos projetos didáticos au-
torais das coleções didáticas produzidas no Brasil para o ensino da língua
portuguesa (cf. BUNZEN, 2005, 2009; BUNZEN e ROJO, 2005; BUNZEN e
MÁXIMO, 2013). 

Uma das questões centrais para compreender um projeto didático
autoral é o processo de seleção curricular, que envolve a escolha de saberes,
conhecimentos, práticas, textos e discursos que são legitimados e transfor-
mados em objetos a ensinar. Defendo que o LDP (BUNZEN, 2009; BUNZEN
e ROJO, 2005) é uma produção discursiva em que determinados objetos a en-
sinar (e não outros) são selecionados e organizados, levando–se em conside-
ração a avaliação apreciativa (VOLOCHINOV, 1988) dos interlocutores e da
própria disciplina escolar. Já se sabe que o processo de seleção curricular
está imbricado em processo de seleção cultural, que implica quase que ne-
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cessariamente “a constituição de saberes escolares formalizados,  delimita-
dos, codifcados, concernentes tanto ao que é ensinado quanto à maneira de
ensinar, tanto às prática dos alunos quanto à prática dos mestres” (VICENT;
LAHIRE; THIN, 2001, p.28). 

Se  os  LDPs  escolhem  trabalhar  com  a  leitura  de  obras  literárias
clássicas,  com a literatura de cordel ou com adaptações dos clássicos para
quadrinhos, tal decisão envolve um processo de seleção cultural, assim como
um processo de objetivação, objetivação e codifcação das próprias práticas e
saberes  escolares.  A  escolha  de textos  impressos  e  clássicos  da  literatura
aponta necessariamente para uma forma escolar que prioriza um ensino do
“ler” sistematizado, formalizado, obrigatório, que leva em consideração de-
terminados gêneros, textos e autores (e não outros!), enfocando necessaria-
mente atividades e tarefas específcas. 

Assim como em épocas anteriores ao advento da escola moderna e
do ensino obrigatório da leitura e da escrita, estamos vivenciando um marco
histórico em que os sujeitos interagem com diferentes tecnologias, mídias e
gêneros  sem  quase  nenhuma  interferência  do  processo  de  escolarização.
Muitas crianças, jovens e adultos utilizam e–mail, consultam sites,  produ-
zem blogs, postam comentários em redes sociais, utilizam mapas virtuais em
aplicativos ou no GPS, compram passagens áreas, declaram imposto de ren-
da, guardam dados em pen drives e chips,  fazem sexo virtual ou “batem
papo” em diferentes ferramentas, fazem reunião por Webconferência, com-
partilham inúmeras imagens e textos, organizam seus arquivos em pastas
eletrônicas, fazem pesquisa para a escola ou universidade, procuram empre-
go, vendem objetos, respondem e–mails e outros tipos de mensagens ele-
trônicas, divertem–se jogando os mais diferentes jogos, assistem a vídeos e
programas específcos, agendam e recebem informações de exames médicos,
assim como consultam a previsão do tempo, o horóscopo ou um tradutor
eletrônico. Muito provavelmente grande parte de tais aprendizagens ocorre-
ram de forma pouco sistemática e fora do contexto escolar, isto é, em certo
sentido distante das práticas,  eventos,  crenças e valores que perpassam o
processo de escolarização. Ao mesmo tempo, os sujeitos podem usar compu-
tadores, celulares, controle remoto, tablets/ipads, caixas eletrônicos e máqui-
nas fotográfcas digitais de maneira pouco crítica e sem uma reflexão mais
sistemática e consciente sobre o papel das múltiplas linguagens nos diversos
tipos de interação (não) humana de que participam. 
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Assim, longe de propor um ensino mecânico e escolarizado de práti-
cas de letramento digitais, com pouca alteração nos modos de construir co-
nhecimentos na escola, como ocorrem em muitos laboratórios de informática
em que as crianças jogam com softwares de inspiração behaviorista, entram
em sites para realizar pesquisas com poucas orientações e/ou digitam textos
sem reflexões sobre o processo de edição, formatação revisão e design, gosta-
ria de refletir sobre a possibilidade (ou não) de integração das práticas de le-
tramento digitais extraescolares com o tipo de reflexão consciente e sistema-
tizada proposta pelo processo de escolarização. Para tanto, escolhi como ob-
jeto de estudo as propostas dos recentes livros didáticos para os professores
e alunos das escolas públicas brasileiras, especialmente na disciplina de Por-
tuguês. 

Como esta disciplina escolar trabalha necessariamente com a leitura,
produção textual e análise linguística de forma mais orgânica e central, po-
demos supor que os jovens podem refletir sobre as práticas de letramento di-
gital como objetos de ensino, transformando algumas facetas de tais práticas
em saberes escolares. Na tentativa de conhecer mais de perto qual o trata-
mento dado às práticas de letramento digitais nas recentes propostas que cir-
culam nas escolas públicas do século XXI, orientei–me pelos seguintes ques-
tionamentos, que serão retomados ao longo do texto: 

a) As  mudanças  nas  formas  de  interação  entre  os  sujeitos  que
ocorrem fora da escola têm impactado de alguma forma o currículo prescrito
em relação às práticas de letramento digital? 

b) De que forma as mídias e tecnologias digitais – cada vez mais
comuns nas casas dos brasileiros de diferentes classes sociais – são tratadas
nos LDPs? 

c) Há alguma proposta com leitura nos LDPs que leve em conta o
internauta e seus modos de ler os textos multissemióticos que circulam na
rede digital, com destaque para o hipertexto e a hipermídia1? 

d) Há propostas de produção de textos (escritos, orais, visuais ou
híbridos) que explorem diferentes programas e aplicativos, especialmente os

1Santaella (2008) apresenta uma boa discussão sobre os traços defnidores do hipertexto (ex: o
seu caráter  não–linear,  o  processo  de interatividade)  e  sua  transmutação em  hipermídia na
primeira metade dos anos 90. Para a autora, dois fatores principais levaram à emergência da
hipermídia: (a) a hibridização das tecnologias e (b) a convergência das mídias. Sobre hipertextos
e a sua possível inserção na prática escolar, sugiro também a leitura de Costa (2006), Coscarelli
(2012) e Gomes (2011).
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que possibilitam novas formas de produção textual colaborativa2, comparti-
lhamento de informações e de revisão textual? 

e) As atividades dos LDPs levam os jovens a refletirem de forma
consciente sobre a língua (gem) utilizada nas diversas situações interativas,
levando em consideração questões éticas (como a violência verbal em redes
sociais, o uso da “cópia oculta” nos e–mails ou a circulação de vídeos casei-
ros) e estéticas3 (apreciação de vídeos, fotografas, ciberpoemas etc.)? 

f) As ferramentas que envolvem questões linguísticas, como o cor-
retor/revisor ortográfco, o uso de dicionário para sinônimos ou tradutores
eletrônicos, são problematizadas e trabalhadas em atividades de forma siste-
mática? 

g) O processo de produção, circulação, recepção de textos multis-
semióticos na esfera digital tem dialogado de alguma forma com o trabalho
escolar centrado na leitura de textos impressos (livros, revistas, jornais, gibis,
panfletos etc.) e na produção manuscrita (cadernos, cartazes, jornal mural)?

h) Como os novos gêneros (e–mail, homepages, chats, posts, blogs,
wiki,  fanfcs)  e  as  novas  formas  de  circulação  de  gêneros  já  conhecidos
(como a propaganda, os jogos, a notícia e a canção, por exemplo) – que im-
pactaram as formas de relação entre os sujeitos nos últimos dez anos – são
explorados do ponto de vista didático e metodológico nas coleções?

Algumas pesquisas sobre livros didáticos de Português revelam que
estamos tratando ainda de uma temática nova e complexa para autores, edi-
tores e comissão avaliadora do PNLD. Coscarelli e Santos (2010), ao analisar
LDPs de Ensino Fundamental I e II  aprovados respectivamente no PNLD
2007 e 2008, chegam à conclusão de que há presença de alguns elementos do
mundo digital, porém as práticas de letramento digitais não confguravam
ainda como um objetivo traçado pelas coleções. Comentam que várias obras
abordam as novas tecnologias de forma “esporádica e superfcial” (p.187) ou

2Azzari e Custódio (2013) discutem, por exemplo, a possibilidade de um trabalho na escola com
Fanfcs ou Google Docs. Já Ribeiro (2012) dedica parte da sua obra para discutir novas formas
de  escrever  com tecnologia,  explorando também o  Google  Docs,  compreendido como  “um
pacote  de  ferramentas  de  edição,  com  planilha,  editor  de  apresentação  (slides)  e  outras
possibilidades” (p.86). Outros autores enfatizam também as mudanças que têm ocorrido nos
processos editoriais, como o jornalismo baseado em tags e a produção coletiva e colaborativa no
Wikipedia (cf. Ribeiro et al., 2010). 
3As obras “Leitura e escrita em movimento” (Ribeiro et al., 2010) e “Livros & Telas” (Martins et.
al, 2011) trazem uma diversidade de artigos que abordam de forma privilegiada a relação da
literatura com a internet, passando pelo processo de formação de leitores
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analisam alguns gêneros digitais pela “identifcação dos recursos formais”,
sem levar em consideração “sua função social, objetivos, público–alvo, usos
e linguagem” (p.178). 

Resultados semelhantes foram encontrados nas pesquisas de Caiado
e Moraes (2010) e Bunzen (2011). Ao examinar todas as coleções aprovadas
no PNLD 2005 e 2008, os pesquisadores identifcam apenas oito que traz
possíveis  situações  que envolvem as  novas  tecnologias  digitais.  Caiado e
Moraes (2010) informam que há um predomínio de textos extraídos de sites
da internet nos LDPs, assim como indicações de sites para pesquisa. Bunzen
(2011), ao analisar 04 coleções de alfabetização aprovadas no PNLD–2010, re-
vela também que o tratamento das TICs é mais evidente no trabalho de indi-
cação de sites (sem uma maior orientação) e no trabalho de pesquisa na Web
ainda  “de  modo  ingênuo  e  acrítico  das  ferramentas  de  busca”  (BRAGA,
2007). Neste sentido, todas as pesquisas mencionadas aqui indiciam que há
uma presença muito reduzida de práticas de letramento digitais nas propos-
tas, com pouca discussão, produção dos gêneros digitais e da própria lingua-
gem digital e hipermidiática. Segundo Caiado e Morais (2010, p. 10), “os da-
dos apontam, que a realidade digital apresenta, ainda, baixa representativi-
dade nos manuais didáticos que acompanham o cotidiano do trabalho do
professor e do aluno em nossas escolas”. 

Como as práticas de letramento digitais alteraram de forma signif-
cativa a vida cotidiana pública e privada dos sujeitos de diferentes idades,
culturas e identidades4, parece–me inevitável que os projetos políticos peda-
gógicos das escolas, os currículos prescritos pelos estados e municípios, as-
sim como os livros didáticos, apresentem cada vez mais propostas pedagógi-
cas de forma crítica, reflexiva e aprofundada sobre o que implica (con) viver
com as novas tecnologias e com o texto contemporâneo, compreendido como
multissemiótico e multimodal (cf. SANTAELLA, 2008; ROJO, 2013; DIONÍ-
SIO e VASCONCELOS, 2013). Ao assumir tal posição, passo a discutir  na
próxima seção do artigo como duas coleções lidam com tais demandas/pres-
sões curriculares, sociais e políticas.

4Basta olharmos atentamente as manchetes das capas das revistas semanais dos últimos anos,
assim como as propagandas e seus produtos, o nome das seções, os textos e o próprio  layout
para descobrimos como as novas tecnologias influenciam nossas representações, disposições e
ações  sociocognitivas.  Há  inúmeras  referências  diretas  e  indiretas  ao  mundo  digital,
especialmente ao uso de computadores e celulares. 
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Apresentando os dados e o recorte da pesquisa

As duas  coleções  que analiso  neste  trabalho foram aprovadas  na
avaliação institucional do Ministério da Educação, no âmbito do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD). Desta forma, ambas as coleções de LDP
passaram por uma avaliação ofcial com critérios defnidos por uma comis-
são. O PNLD, ao estabelecer critérios para avaliação dos LDP, traça e legiti-
ma alguns caminhos teóricos e metodológicos relacionados ao tratamento
dos eixos e objetos de ensino, integrando, assim, um campo de atuação po-
lítica para mudanças em relação ao currículo prescrito de língua materna. 

Como não temos um currículo prescrito fxo, com uma lista de “con-
teúdos” ou “objetos de ensino” para cada ano escolar que compõe o ensino
fundamental de nove anos, cada coleção de LDP aprovada pelo PNLD apre-
senta para seus potenciais leitores (professores e alunos) uma seleção de te-
mas, textos, exercícios, ilustrações, avaliações e objetos de ensino intercala-
dos em um conjunto determinado de páginas, que compõe unidades ou ca-
pítulos para serem utilizados em um determinado ano letivo (cf. BUNZEN e
MÁXIMO, 2013). Nesta conjuntura, Batista e Costa Val (2004, p.18) comen-
tam que a avaliação ofcial atua como uma faceta importante do currículo
prescrito em determinados aspectos: (i) “através da seleção dos conteúdos”;
(ii) “por meio dos critérios de natureza conceitual e política”; (iii) “por meio
dos critérios de natureza metodológica”. 

Neste quesito, vale salientar que há pouca indução/sinalização por
parte da avaliação ofcial para que os LDPs ofereçam objetos de ensino ou
práticas de letramento digitais5. Os critérios de avaliação, as explicações e re-
senhas que compõem o Guia de Livros Didáticos do PNLD 2011 e 2014 fa-
lam muito pouco do trabalho com as novas tecnologias, com o hipertexto e a
hipermídia. Em pesquisa anterior, Coscarelli e Santos (2010, p.177, negrito
das autoras) já sinalizavam que não havia “entre os critérios elencados, nada
que demande explicitamente a entrada das novas tecnologias nos LD”, ape-
sar de alguns critérios sugerirem uma ampliação das práticas e eventos de
letramentos dos jovens, com destaque para exploração de textos multissemi-
5Vale  fazer  uma ressalva de que o edital  do PNLD–2014 solicitou obras que apresentassem
Objetos Educacionais Digitais em DVD. Tal discussão e aprofundamento não é objetivo desse
trabalho,  porém é importante  destacar  que o  próprio Guia  Nacional  de Língua Portuguesa
comenta que apenas três coleções (25% da amostra) apresentam objetos educacionais digitais
para cada ano, com destaque para jogos (semelhantes a games eletrônicos) para o ensino da
leitura e dos conhecimentos linguísticos (cf. BRASIL, 2013, p.28). 
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óticos. A leitura do Guia do PNLD–2014, por exemplo, demonstrou clara-
mente que existem poucos comentários sobre o trabalho com práticas de le-
tramento digitais nas coleções aprovadas. Quando aparecem, não raro são
seguidos de ressalvas que focalizam o fato de as coleções não aprofundarem
o estudo da esfera digital (ver Exemplo 01) ou a necessidade de uma infra–
estrutura adequada para uma boa utilização das propostas  didáticas  (ver
Exemplo 02): 

Exemplo 01: 

Há também textos que circulam na vida cotidiana, na esfera publi-
citária e escolar e na internet, embora estes não sejam explorados
em suas especifcidades. (BRASIL, 2013, p.66).

Exemplo 02: 

Para desenvolver o trabalho pedagógico proposto pela coleção para
o letramento audiovisual,  por meio da leitura e da produção de
curtas, trailers, documentários e videopoemas, é preciso que pro-
fessor e alunos tenham facilidade de acesso à internet e aos equipa-
mentos necessários (principalmente câmeras, projetores multimídia
e microcomputadores). (BRASIL, 2013, p. 84).

Por observar uma quase invisibilidade do trabalho com práticas de
letramento digital no Guia Nacional, o qual em tese serviria de base para au-
xiliar  as  escolhas  docentes,  tornou–se  necessário  recorrer  diretamente  às
obras ou a seus sumários6 no intuito de verifcar melhor se haveria ativida-
des de análise e produção de gêneros e/ou ambientes digitais ou até mesmo
a exploração de temáticas ou da linguagem utilizada em tais práticas sociais.

De forma também pontual e esparsa, foi possível localizar alguns ob-
jetos de ensino e temas de forma não sistemáticos ao longo de algumas cole-
ções. A Unidade 4 do livro de 7º Ano da coleção Português nos dias de Hoje,
aprovada no PNLD–2014, explora, por exemplo, a relação entre os gêneros
carta pessoal e e–mail; assim como a Unidade 12 – Boca no Trombone –, do
7º ano da coleção Universos, apresenta como objeto de ensino a carta (e–
mail) de reclamação. O diário impresso e o virtual (blog) também foram alvo
de atenção e comparação em algumas propostas de LDPs. Na terceira unida-

6Analisei  algumas  obras  aprovadas  no  PNLD–2011  que  compõem  o  corpus  de  pesquisas
anteriores  (cf.  BUNZEN  e  MÁXIMO,  2013),  assim  como  consultei  os  links  das  coleções
aprovadas no PNLD–2014, disponibilizados no próprio Guia como elemento facilitador para os
professores terem uma visão do conjunto da coleção (cf. BRASIL, 2013). 
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de do 8º ano da coleção Viver Juntos, intitulada de Diário Íntimo e Diário
Virtual, os alunos são convidados a explorar trechos do Diário de Zlata: a
vida de uma menina na Guerra de Zlata Filippovic7 e o Blog do Fininho8, do
ex–tenista  profssional  e  comentarista  esportivo  Fernando  Ariel  Meligeni.
Em outras coleções, encontramos atividades em que os alunos são convida-
dos a produzirem seus próprios blogs.

Após essa visão mais panorâmica, tornou–se importante investigar
mais apuradamente como determinadas coleções organizam as atividades
pontuais que contemplam facetas de práticas do letramento digital. A partir
das questões (a – h) apresentadas na seção anterior, selecionei duas coleções
de LDPs para uma análise descritiva de cunho interpretativista, a saber: Co-
leção Tudo é Linguagem, aprovada no PNLD–2011; e Coleção Singular &
Plural: leitura, produção e estudos da linguagem, aprovada no PNLD–2014. 

PNLD–2011 PNLD–2014

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Coleção: Tudo é Linguagem
Autores:  Ana  Borgatto,  Terezinha  Bertin  e
Vera Marchezi
Editora: Editora Ática

Coleção: Singular & Plural
Autores: Laura de Figueiredo, Marisa Baltha-
sar e Shirley Goulart
Editora: Moderna

A escolha das duas coleções específcas deve–se a uma tentativa de
estabelecer um critério longitudinal, levando em consideração o tempo de
uso das coleções nas escolas públicas brasileiras (03 anos). Assim, priorizei
as escolhas realizadas por docentes de uma escola pública do interior de São
Paulo para o trabalho com jovens do 6º ao 9º ano; almejando projetar quais
atividades e reflexões são propostas para o trabalho com práticas de letra-
mento digital ao longo do Ensino Fundamental II nos LDPs aprovados pelo
PNLD e escolhidos pelos professores. 

7O livro foi traduzido no Brasil pela Companhia das Letras e conta o registro pessoal da autora
com onze anos que ao longo de dois anos 1991 e 1993 convive com a guerra em Sarajevo na ex–
Iugoslávia.
8http://fernandomeligeni.uol.com.br  

http://fernandomeligeni.uol.com.br/


95

Práticas de letramento digitais na coleção Tudo é Linguagem
(2011–2013) 

A coleção Tudo é Linguagem encontra–se organizada em torno de
oito Unidades Didáticas principais (geralmente duas por bimestre), além de
uma Unidade Suplementar de ensino de gramática e um Projeto de Leitura
ao fnal de cada volume. A coleção prioriza a formação do leitor literário, es-
colhendo como objeto de ensino para a leitura e a produção textual gêneros
determinados gêneros do discurso: conto popular, conto fantástico, crônica,
poemas, epopeias, trechos de romance etc. O modelo retórico–literário pre-
sente nas coleções desde o século XIX divide espaço nos quatro volumes
com alguns  gêneros da esfera  jornalística:  reportagem,  notícias,  artigo  de
opinião, editorial. As propostas de leitura e produção textual – com destaque
para o Projeto de Leitura – priorizam o trabalho com materiais impressos da
cultura literária e jornalística. A escola enquanto uma agência de letramento
acaba em certo sentido normatizando e estabilizando, como bem descreveu
Buzato (2009, p.08), algumas práticas de letramento e “certas possibilidades
de acesso do cidadão a espaços de participação política”. Se por um lado a
coleção possibilita o acesso à cultura letrada em que livros, jornais e revistas
impressos são centrais, por outro as práticas de letramento digitais, apesar
de essenciais para cidadania e formação política, são marginalizadas, visto
que não se confguram como objeto de ensino nas 32 Unidades Didáticas que
compõem a coleção. 

A presença de elementos que apontam para determinadas práticas
de letramento digitais são silenciadas na proposta, uma vez que são esparsas
as referências à cultura digital, ao hipertexto ou à hipermídia. O Quadro 1
sintetiza algumas informações sobre o tratamento dado ao longo das unida-
des e projetos de ensino dos quatro volumes:
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Ano Quantida-
de de Uni-

dades e
Projetos

Quantidade
de páginas

Quantidade de ativi-
dades que exploram
o letramento digital

Quantidade de
textos ou refle-
xões sobre o le-
tramento digi-

tal 

Quantida-
de de pági-

nas

6º
ANO

10 304 01 03 04

7º
ANO

10 352 – 04 04

8º
ANO

10 320 – 02 02

9º
ANO

10 304 – 02 06

Total 40 1280 03 11 16

Quadro 1 – Visão geral da coleção Tudo é Linguagem.
 

A coleção Tudo é Linguagem prioriza falar sobre o letramento digi-
tal de forma rápida e pontual em algumas situações ao longo da obra, com
maiores referências no volume do 7º Ano. De forma geral, apresento aqui
três formas de tratamento presentes em 11 situações didáticas em que há al-
guma referência ao nosso objeto de estudo:

a) Indicação de sites para pesquisas ou livros que discutem de al-
guma forma as práticas de letramento digital. Indica–se, por exemplo, os si-
tes do Procon (www.procon.df.gov.br) ou do Instituto de Defesa do Consu-
midor (www.uol.com.br/idec) em uma seção chamada “Veja Mais” que tem
como objetivo de ampliar os conhecimentos dos alunos. 

b) Utilização de textos (especialmente propagandas comerciais ou
institucionais) que circularam em materiais impressos,  mas mantêm uma re-
lação direta com indicação de sites para venda de produtos ou divulgação de
ideias. São textos que servem como exemplos de possíveis usos da língua
(personifcação, metáfora etc.), mas que não discutem nenhum aspecto do le-
tramento digital, apesar da divulgação explícita de endereços eletrônicos. 

c) Explicação didática de aspectos que envolvem o uso de tecnolo-
gias ou do hipertexto, com destaque em dois volumes para comentários so-
bre o fato de que a tela do computador pode ser compreendida como um
“veículo portador do texto”. Há também uma notícia veiculada em um jor-
nal eletrônico em que é possível verifcar uma exposição do layout da página
eletrônica, mas sem maiores reflexões, visto que o foco é na estrutura compo-
sicional. O objetivo principal era demonstrar que há elementos da diagrama-

http://www.uol.com.br/idec
http://www.procon.df.gov.br/
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ção que se mantêm na circulação da notícia no jornal impresso, na revista e
na tela do computador.

Infelizmente, as três formas de tratamento encontradas não garanti-
ram nenhum tipo de atividade  escolar  reflexiva e  sistematizada  sobre  as
práticas de letramento digitais. Sites são indicados sem nenhum objetivo de
consulta ou reflexão metacognitiva sobre os percursos de leitura do hipertex-
to, assim como a notícia do jornal eletrônico – que poderia constituir um rico
objeto de discussão crítica na esfera escolar9 – ainda não é trabalhada. A notí-
cia “Clean up Day une mergulhadores para limpeza do fundo do mar”, pu-
blicada no webventure.estadao.com.br, é transcrita para o LDP e as questões
não exploram qualquer elemento da prática de letramento da esfera digital,
dando prioridade à localização de elementos explícitos no texto “Como você
já sabe, há elementos que não podem faltar numa notícia. Localize–os nessa
notícia sobre o Clean up Day” (p.196). Navegar e ler jornais digitais pode
constituir em práticas de letramento digitais possíveis  de ser trabalhadas,
comparando de fato versões impressas das notícias com as versões digitais.
Ribeiro (2013) relata experiências com alunos que mostraram facilidade na
navegação em jornais digitais, mas algumas difculdades para interpretar os
textos noticiosos que leram. Conforme a autora: “não basta navegar, é preci-
so ler. (…) E a escola, até hoje, tem feito poucas incursões no campo da nave-
gação (impressa também), presumindo que isso seja “natural” ou um passo
que o leitor dá sem a necessidade de ajuda” (p.84). 

A única atividade que sugere de forma mais explícita o uso do com-
putador com Internet é uma pesquisa de dois textos curtos – “em jornais, re-
vistas, publicações para jovens, livros ou sites” (6º ano, p.55). O uso da Inter-
net aparece duas vezes no volume do 9º ano. A primeira vez é como temática
da  letra  da  canção  “Pela  Internet”,  do  compositor  Gilberto  Gil.  O  livro
propõe atividades que exploram o léxico da canção, os neologismos (infor-
mar), as metáforas e rimas; mostrando, inclusive, a relação intertextual com
a canção Pelo Telefone, escrita por Donga em 1917. No entanto, não há ne-
nhuma reflexão discursiva da canção ou mesmo atividades que possibilitem
elaboração de apreciações relativas a valores éticos e/ou políticos, com possi-
bilidades de discutir elementos que se relacionem com: website, homepage,
informação,  e–mail,  hot–link,  site,  internet,  hacker,  Macmilícia.  Sem  uma
compreensão (inclusive conceitual) de tais elementos, o aluno difcilmente
conseguirá compreender e replicar de forma ativa a letra da canção. Tais ter-

9 Ver, por exemplo, a recente discussão de Rojo e Barbosa (2014). 
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mos são tratados em um “pequeno glossário de termos da informática” que,
infelizmente,  não  encoraja  que os  alunos  discordem,  concordem ou criti-
quem as posições assumidas na canção. Por exemplo, todos concordam/com-
preendem a relação proposta entre a milícia e a linha de computadores da
marca Apple? Como os alunos compreendem “Macmilícia”, por exemplo?

Práticas  de  letramento  digitais  na  coleção  Singular  &  Plural
(2014–2016) 

A coleção Singular & Plural organiza–se em torno de três eixos de
ensino: leitura, produção de textos e estudos de linguagem. Todos os volu-
mes encontram–se organizados em três Unidades Temáticas (Unidade 1 –
Mudanças e Transformações; Unidade 2 – Diversidade Cultural e Unidade 3
– Problemas Nacionais e Internacionais), que, por sua vez, são constituídas
por dois capítulos. Além disso, cada volume apresenta dois capítulos espe-
cífcos para práticas de leitura literária e três unidades de conhecimentos de
língua(gem). Os temas apresentados nos 24 capítulos priorizam a formação
de jovens para o uso e reflexão de diversos gêneros do discurso: diário, ro-
mance,  esquete,  reportagens,  entrevistas,  gráfcos,  tabelas,  exposição  oral,
debate, carta de reclamação e solicitação, crônica, cordel, poema, currículo,
entrevista profssional etc. A literatura recebe destaque nos capítulos temáti-
cos, mas também é contemplada no Caderno de Práticas de Literatura. As-
sim, percebe–se que há um projeto didático que prioriza o trabalho com a di-
versidade de temas, textos e gêneros ao longo da coleção. 

Em relação à coletânea de textos para leitura, chama atenção o fato
de que há uma grande quantidade de textos (quase 50% da coletânea) que
foram retirados de sites da Internet, especialmente daqueles que tratam de
elementos da cultura juvenil. Quando isso acontece, é comum que o projeto
gráfco–editorial mantenha a confguração e o design das páginas da Web,
como uma estratégia discursiva de mostrar que aqueles textos circulam na
sociedade em outros formatos e mídias. Muitas atividades, inclusive, procu-
ram contextualizar que o texto que será lido foi produzido para/na esfera di-
gital: “o texto que você acabou de ler é um artigo de opinião, escrito por um
estudante de jornalismo, e foi retirado da revista eletrônica Teen, do portal
Guia da Semana” (7º ano, p.43). Neste sentido, encontramos, nos quatro vo-
lumes que compõem a coleção, algumas reflexões e/ou possibilidades de um
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trabalho (ainda que pontual) com determinadas práticas de letramento digi-
tal.

Ano Quantidade de Unidades
e Projetos

Quantidade de páginas

Quantidade de ati-
vidades que explo-
ram o letramento

digital

6º ANO 11 300 01

7º ANO 11 348 04

8º ANO 11 308 03

9º ANO 11 304 02

Total 44 1260 10
Quadro 2 – Visão Geral da Coleção Singular & Plural.

Em comparação com as possibilidades de contato com práticas de le-
tramento digital, podemos levantar a hipótese de que os alunos que estuda-
rão com a coleção Singular & Plural têm mais chances de refletir ou usar gê-
neros digitais pelas propostas que aparecem ao longo dos volumes. O maior
destaque é para as propostas de produção de texto e divulgação em blogs ou
sites, além de exploração de programas para organização de slides para ex-
posição oral. Um bom exemplo desse trabalho pedagógico é a discussão so-
bre mensagens em ambiente de discussão na internet no 7º Ano. O livro in-
forma que “muitos blogs de revistas ou jornais digitais destinados ao públi-
co jovem têm uma coluna especial para tratar destes assuntos e um canal
aberto para que seus leitores e suas leitoras possam participar, opinando so-
bre o que leram” (p.49). Partindo desta afrmação, as atividades: (i) retomam
os conhecimentos prévios e as práticas de letramento dos alunos em relação
à discussão na internet (“você já participou de alguma discussão na internet?
Sabe em que tipos de ambiente e com qual fnalidade elas acontecem?); (ii)
possibilita a leitura de textos de diferentes sites, inclusive um deles discutin-
do  sobre  o  uso  de  software  livre  e  recursos  educacionais  abertos;  (iii)
propõem uma discussão sobre os diferentes perfs de internautas e as dife-
renças de linguagem; (iv) faz análise de algumas mensagens em fórum de
discussão sobre o primeiro beijo, discutindo o papel do moderador e do ad-
ministrador dos fóruns virtuais (ex: deletar mensagens ou fnalizar participa-
ções); (v) propõe um quadro de discussão sobre questões de ética e regras de
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participação em ambientes virtuais de discussão etc. Todas essas ações di-
dáticas são seguidas por uma cadeia de atividades que permitem algumas
reflexões metacognitivas sobre a participação em fóruns, ampliando a dis-
cussão sobre a linguagem utilizada pelos jovens no fórum. A título de exem-
plifcação, transcrevo aqui duas atividades que permitem uma visualização
da escrita digital como integrante de ferramentas sociais portadoras de senti-
do, com propósitos comunicativos:

5. Para um participante que tivesse acabado de entrar neste fórum e
que se interessasse por ler as mensagens, por qual delas ele deveria
começar, para entendê–las melhor? Explique como você chegou a
essa reposta. 

6.  O que você observa sobre a linguagem usada nas mensagens
deste fórum:

a) É uma linguagem mais formal ou informal? Justifque a sua res-
posta com elementos da mensagem. 

b) Todas as mensagens são parecidas em relação à linguagem em-
pregada? Explique. 

c)  A  linguagem  usada  na produção  das  mensagens  é  adequada
para o contexto? Por quê? (7º ano, p.53). 

Em outro capítulo, os alunos do 7º ano são convidados a refletir so-
bre uma carta de reclamação enviada para o site www.reclameaqui.com.br,
solicitando que os alunos discutam a função desse site e o porquê de as pes-
soas publicarem cartas nele. A sequência de atividades trabalha com ques-
tões de interlocução em um site específco, assim como do uso de letras mai-
úsculas em mensagens digitais: “por que provavelmente o autor usou letras
maiúsculas em uma parte da carta?” (p.122). Percebe–se assim que há ativi-
dades de leitura de textos que circulam na esfera digital (cartas, fóruns, notí-
cias, reportagens, postagens), assim como há algumas propostas de produ-
ção para além dos muros da sala de aula. 

Ao trabalhar  com o gênero  depoimento,  por  exemplo,  as  autoras
propõem que os jovens enviem comentários para blogs ou sites de revistas
juvenis10, entre outras). Indica–se também a possibilidade da sala ou do pro-
fessor ter um weblog, pois assim os jovens “poderão divulgá–los para seus
amigos  e  familiares,  que  poderão conhecer  o  resultado  do seu  trabalho”
(p.35). No âmbito da leitura, encontrei propostas que solicitam comparação
10(http://atrevida.uol.com.br; http://todateen.uol.com.br, http://atrevidinha.uol.com.br

http://atrevidinha.uol.com.br/
http://todateen.uol.com.br/
http://atrevida.uol.com.br/
http://www.reclameaqui.com.br/
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entre uma reportagem impressa e a versão online do jornal no intuito de fa-
zer com que os alunos observem semelhanças e diferenças da funcionalida-
de, do design e da relação com os interlocutores: “por que você acha que a
versão on–line e a impressa são tão diferentes? Você acha que essa diferença
acrescenta ou limita informatividade e atrativos ao texto?” (p.49). As ativida-
des encontradas se caracterizam por pensar os letramentos digitais em rela-
ção com outras práticas de leitura e escrita, escolhendo determinadas facetas
e  saberes  para  serem explorados  na escola.  Já  é  possível  vislumbrar  nos
LDPs um maior espaço para “novos escritos” e “novas tecnologia e ferra-
mentas de leitura–escrita”, convocando “novos letramentos” (ROJO, 2013). 

Outro conjunto de estratégias didáticas e editoriais ainda colabora
com essa relação entre o trabalho com novas práticas de letramento, pois in-
dicam blogs, sites ou links de vídeos. Ao ler uma crônica do Marcelo Rubens
Paiva,  a  contextualização  indica  aos  alunos  que  o  escritor  tem  um  blog
(http:blog.estadao.com.br/marcelo–rubens–paiva/) e que eles podem explo-
rá–lo. Em alguns volumes, algumas orientações em boxes ou atividades ori-
entam sobre a pesquisa na escola mediada pela Internet, tais como a impor-
tância de compreender a qualidade das palavras–chave para uma busca em
determinados sites, assim como as diferenças entre usar as palavras entre as-
pas para refnar a pesquisa. A questão da confabilidade das fontes de pes-
quisa emerge também no trabalho sobre a pesquisa e o resumo para apre-
sentação oral no 9º ano. 

Por fm, citamos a escolha de Singular & Plural de discutir, por meio
de debates ou reflexões de caráter mais crítico, alguns usos da tecnologia e
sua relação com as culturas juvenis e o seu cotidiano. No 6º ano, os alunos
discutem o uso do internetês e se as novas formas de escrita na internet pre-
judicam ou não a escrita dos adolescentes; a Geração Y ou Mobile e as diver-
sas atividades realizadas na internet são alvo de um conjunto de atividades
no 8º ano que envolve leitura de gráfcos e dossiês para conhecer as práticas
culturais de diferentes classes sociais e localizações geográfcas; já no 9º ano
a questão da pirataria de livros na internet é um dos temas em destaque. A
proposta pedagógica em análise contempla, em certo sentido, um posiciona-
mento crítico do aluno leitor–escritor–internauta, fazendo com que se torne
sujeito de sua ação. 
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Fechando o arquivo 

Ao longo do texto,  a  questão das escolhas  curriculares  dos LPDs
aprovados nas últimas edições do PNLD e sua inter–relação com as práticas
de letramento digitais foram alvo da análise de duas coleções no intuito de
compreender o tratamento editorial e pedagógico, levando em consideração
as escolhas de uma escola pública para jovens que frequentam o Ensino Fun-
damental II. Como não há objetos de ensino pré–defnidos pelo Ministério
da Educação para cada ano escolar, as propostas didáticas dos livros didáti-
cos acabam constituindo como um referencial comum para todo o território.
Levanto, então, a hipótese de que a diferenciação das coleções ocorre no tra-
tamento didático, metodológico e editorial dado a cada objeto de ensino no
âmbito de seu projeto didático autoral, além do projeto gráfco. As resenhas
do Guia Nacional do Livro Didático apresentam de forma bastante geral e
abrangente os eixos de ensino, trazendo poucas informações sobre o trata-
mento dado aos objetos de ensino. Tal efeito de homogeneidade é bastante
visível ao lermos os comentários sobre as práticas de letramento digitais nas
coleções sobre a forma como são tratados.

Guiado  mais  por  perguntas/inquietações  (a–h),  procurei  indícios
desse tratamento no Guia Nacional do Livro Didático, nos sumários e links
disponíveis das obras, assim como na análise mais detalhada de duas cole-
ções, compostas por 04 volumes. As análises demonstraram – especialmente
no caso da coleção Tudo é Linguagem (PNLD–2011) – que as mudanças nas
formas de interação que ocorrem fora da escola ainda têm impactado pouco
o currículo prescrito para o ensino de língua portuguesa, cujo foco central
continua sendo as obras impressas com destaque para a literatura e o campo
do  jornalismo.  O  hipertexto  e  a  hipermídia  quase  não  foram destacados
como objetos de ensino, com exceção de um início de discussão sobre as di-
ferenças e semelhanças entre os jornais impressos e digitais em ambas as co-
leções. No caso da coleção Singular & Plural, algumas atividades de produ-
ção textual são sugeridas para que utilizem o weblog como forma de amplia-
ção da circulação dos enunciados, além de uma reflexão mais sistemática so-
bre o uso de fóruns de discussão na internet. Ao fazer tal aposta curricular,
algumas questões éticas (moderação dos fóruns, por exemplo) ou linguísti-
cas (uso da linguagem em sites voltados para o jovem) emergem, ainda que
de forma muito situada e pontual. 
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No entanto, se levarmos em consideração toda a produção acadêmi-
ca dos últimos 15 anos em torno da relação entre as questões de língua (gem)
e a educação formal, especialmente no campo da Linguística, da Linguística
Aplicada e da Educomunicação, fca visível que há lacunas na própria avali-
ação ofcial dos LDPs, uma vez que não avalia de forma explícita o uso das
novas tecnologias e/ou reflexões sobre o impacto delas no nosso cotidiano;
mantendo critérios mais amplos que podem silenciar determinados objetos
de ensino. 

Se levarmos em consideração que selecionar é imprescindível, pois
não podemos ensinar tudo na escola, torna–se central a escolha dos objetos
de ensino em uma disciplina em que as práticas de letramento da cultura im-
pressa são prioritárias e hegemônicas. Acredito que as decisões sobre quais
práticas de letramento digitais enfocar, quais temáticas trazer e quais ferra-
mentas podem ser exploradas, levando em consideração a realidade das es-
colas públicas – torna–se um desafos para professores, autores de livros di-
dáticos impressos/digitais e para as próprias políticas públicas. Ao mesmo
tempo, ao tomar como referências as práticas sociais em que os alunos se en-
gajam no cotidiano, levando em consideração o hipertexto e a hipermídia,
possivelmente teremos um ensino mais crítico e reflexivo das práticas dis-
cursivas de linguagem. Com bem defende Rojo (2013), torna–se necessário
tentar  compatibilizar  as  exigências  sociais  da contemporaneidade com as
práticas  escolares,  mesmo sabendo que os processos  de aprendizagem se
dão de formas diferentes, mas complementares. De um lado é importante le-
gitimar, conhecer e validar as experiências de letramento digital que os alu-
nos trazem para escola; por outro é importante também construir conheci-
mentos,  metalinguagem e  relações  curriculares  que desafem  os  jovens  a
construir redes mais sólidas e ações conscientes de suas atividades no âmbi-
to complexo da esfera digital. 

REFERÊNCIAS

BATISTA, Antônio Augusto; COSTA VAL, Maria da Graça. Livros didáticos, 
controle do currículo, professores: uma introdução. In: Antônio Batista e Ma-
ria da Graça Costa Val (Orgs.) Livros de alfabetização e de português: os 
professores e suas escolhas. Belo Horizonte: Ceale/Autêntica, 2004. 

BRAGA, Denise. Letramento na internet: o que mudou e como tais mudan-
ças podem afetar a linguagem, o ensino e o acesso social. In: KLEIMAN, Ân-



104

gela B.; CAVALCANTI, Marilda C. (orgs.). Linguística aplicada: suas faces e 
interfaces. São Paulo: Mercado de Letras, 2007. 

BUNZEN, Clecio. O tratamento das TICs nas coleções de alfabetização.. Tra-
balho apresentado no IV Encontro Nacional de Hipertexto e Tecnologias 
Educacionais. Anais... Sorocaba, 2011. 

______. Dinâmicas discursivas na aula de Português: usos do livro didático
e projetos didáticos autorais. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – 
Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2009. 

______. Livro didático de Língua Portuguesa: um gênero do discurso. Dis-
sertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Instituto de Estudos da Lin-
guagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.

BUNZEN, Clecio; MAXIMO, Jéssica. O gênero “debate” em três coleções de
Língua Portuguesa aprovadas no PNLD–2011. Eutomia, Recife, 11 (1): p. 
362–385, jan./jun. 2013. 

BUNZEN, Clecio; ROJO, Roxane. Livro didático de língua portuguesa como 
gênero do discurso: autoria e estilo. In: VAL, Maria da Graça Costa; 
MARCUSCHI, Beth (Orgs.). Livros didáticos de língua portuguesa: letra-
mento e cidadania. Belo Horizonte: CEALE/Autêntica, 2005.

CAIADO, Roberta; MORAIS, Artur. Livros Didáticos de Língua Portuguesa: 
tratamento dado aos materiais textuais relacionados às Novas Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação. In: 3º SIMPÓSIO HIPERTEXTO E 
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, 2010, Recife. Anais..., 2010. Disponível 
em: <http://www.ufpe.br/nehte/simposio/anais/Anais–Hipertexto–
2010/RobertaCaiado&Artur–Morais.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2015. 

COSCARELLI, Carla Viana. Hipertextos na teoria e prática. Belo Horizonte: 
Editora Gutemberg, 2012. 

COSCARELLI, Carla; RIBEIRO, Ana Elisa. (orgs.). Letramento digital: as-
pectos sociais e posssibilidades pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 
2011. 

COSCARELLI, Carla; SANTOS, Else. O livro didático como agente de letra-
mento digital. In: VAL, Maria da Graça Costa (org.) Alfabetização e língua 

http://www.ufpe.br/nehte/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2010/RobertaCaiado&Artur-Morais.pdf
http://www.ufpe.br/nehte/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2010/RobertaCaiado&Artur-Morais.pdf


105

portuguesa: livros didáticos e práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autênti-
ca, 2010, p. 171–188. 

COSTA, Sérgio Roberto. Leitura e escrita de hipertextos: implicações didáti-
co–pedagógicas e curriculares. In: FREITAS, Maria Teresa de Assunção; 
COSTA, Sérgio Roberto (orgs.). Leitura e escrita de adolescentes na internet
e na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2006, p. 37–44.

DIONISIO, Angela; VASCONCELOS, Leila. Multimodalidade, gênero tex-
tual e leitura. In: BUNZEN, Clecio; MENDONÇA, Márcia (orgs.) Múltiplas 
linguagens para o Ensino Médio. São Paulo: Parábola, 2013. 

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Leitores, espectadores e internautas. São Pau-
lo: Iluminuras, 2008. 

GOMES, Luiz Fernando. Hipertexto no cotidiano escolar. São Paulo: Cortez,
2011. 

MARTINS, Aracy; MACHADO, Maria Zélia; PAULINO, Graça; BELMIRO, 
Célia (orgs.). Livros & Telas. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2011. 

RIBEIRO, Ana Elisa. Novas Tecnologias para ler e escrever: algumas ideias 
sobre ambientes e ferramentas digitais na sala de aula. Belo Horizonte: RHJ, 
2012. 

RIBEIRO, Ana Elisa. A importância do Design na leitura. In: COSCARELLI, 
Carla (Org.) Leituras sobre a leitura. Belo Horizonte: Vereda, 2013. 

RIBEIRO, Ana Elisa; VILLELA, Ana Maria; SOBRINHO, Jerônimo; SILVA, 
Rogério. (orgs). Leitura e escrita em movimento. São Paulo: Peirópolis, 2010.

ROJO, Roxane. Gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin e Multiletramen-
tos. In: ______. (org.) Escol@ Concectada: os multiletramentos e as TICs. São 
Paulo: Parábola, 2013, pp. 13– 36. 

ROJO, Roxane; BARBOSA, Jaqueline. Gêneros jornalísticos e novos letra-
mentos: novo ethos, curadoria, redistribuição. In: SEIXAS, Lia; PINHEIRO, 
Najara (orgs.) Um diálogo entre Comunicação e Linguística. São Paulo: Edi-
tora Insular, 2014. 

SANTAELLA, Lucia. O novo estatuto do texto nos ambientes de hipermídia. 
In: SIGNORINI, Inês (org.). [Re]discutir texto, gênero e discurso. São Paulo: 
Parábola, 2008, pp. 47–72. 



106

VINCENT, Guy; LAHIRE, Bernard; THIN, Daniel. Sobre a história e a teoria
da forma escolar. Educação em Revista, Belo Horizonte, n. 33, jun/2001.

VOLOCHINOV, V. N. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 3. ed. São Pau-
lo: HUCITEC, 1988.



107

A interatividade nos Museus Virtuais de Artes 

Betania Libanio Dantas de Araujo

Escrever sobre museus é vagar sobre fechamentos e aberturas deste
espaço ora privado, ora público.  É lembrar que outrora suas portas eram
abertas a uma minoria aristocrática, mas em 1870 foram abertos para todos
os cidadãos pela Comuna de Paris, sob o comando do artista Gustave Cou-
bert, Conselheiro das Artes. Nos séculos XX e XXI os museus franceses são
abertos a todos, mas mediante cobrança de ingressos. No século XXI os mu-
seus brasileiros aspiram à formação de um público em atividades de media-
ção da ação educativa e, contudo, são desconhecidos de muitas escolas.  É
neste panorama que tentamos entender a mudança que um museu, abrindo
as suas portas virtuais, pode gerar no público.

Com os museus virtuais de arte1, refletimos sobre a presença/inexis-
tência da comunicação interativa: a interatividade nos sítios eletrônicos2 para
aprendizagem e o percurso virtual construído pelo visitante. Para compreen-
der o impacto dessas imagens no espaço virtual, é preciso pensar sobre a re-
lação com estas materialidades presenciais e virtuais, o design de interfaces e
a usabilidade do ciberespaço. A experiência de interação e a visita dirigida
são funções importantes de um museu que interesse o retorno do visitante.
A perspectiva deste texto é compreender a comunicação interativa em mu-
seus virtuais de artes visuais. 

A metodologia empregada foi um estudo exploratório amparado em
pesquisa bibliográfca e análise documental nos sítios (museus virtuais). Este
estudo preliminar utilizou uma pequena amostra de sítios e autores que ava-
liam a temática em questão defnindo o problema da pesquisa “a interativi-
dade nos museus virtuais de arte” e a formulação da hipótese sobre a ausên-
cia de interações virtuais. Selecionamos museus virtuais de São Paulo, Ams-
terdam e de países de língua inglesa (sendo dois países do continente ameri-
cano e dois do continente europeu: Irlanda, EUA, Reino Unido e Canadá). 

1Existem diversas designações: museus virtuais, museu on–line, museu eletrônico, hipermuseu,
museu digital, cibermuseu ou web museu (In: SCHWEIBENZ apud CARVALHO, 2008). Utiliza-
remos o termo museu virtual para o sítio com galeria de imagens sugerindo ou não interativida-
de do internauta.
2Utilizaremos o termo sítio para designar sítio eletrônico, site.
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O ciberespaço é uma representação física e multidimensional do uni-
verso abstrato da 'informação' (GIBSON apud PIAZZALUNGA, 2005, p.17).
Piazzalunga analisa que a interação entre espaço virtual e espaço físico cons-
trói uma realidade ampliada, signifcada pela relação de complementaridade
e correspondência (Ibid., p.32). 

Compreendemos que o ciberespaço não é um espaço de aspiração
celestial, da resolução de todos os problemas do espaço real, “lugar em que
seremos libertados em concepções quase–religiosas  do ciberespaço” como
questiona Margaret Wertheim em Uma História do espaço: de Dante à Inter-
net (2001, p.14). Por representar outra linguagem que agrega relações como a
interatividade, interessa estudar e construir ações educativas que interfram
na relação que o público estabelece com a internet3. 

Muchacho (2005, p.1544) questiona: “Será que os museus virtuais sa-
tisfazem as necessidades dos seus visitantes? Estarão os nossos utilizadores
satisfeitos  com a experiência  virtual  proporcionada por  estas  interfaces?”
Acrescenta que os museus virtuais apresentam uma excessiva quantidade de
informações confundindo o visitante que abandona o acesso e não retorna
mais, pois o excessivo cuidado artístico sem o planejamento da usabilidade
não constrói um sítio interessante – a arte precisa obter um equilíbrio evitan-
do excesso de informações visuais, percursos muito alongados quando um
breve acesso resolveria, uma vez que o visitante busca termos familiares e
não termos museológicos. O acesso virtual complementa a visita presencial
ao museu.

 Pensar sobre visitas conduzidas e projetadas pelo sítio, ajudando o
visitante a buscar novos conhecimentos, permitirá o seu futuro retorno. Ain-
da sobre a usabilidade é preciso pensar na didática da construção do sítio as-
sim como defne Libâneo: a teoria do ensino (1990, p.25). Segundo essa pro-
posta, a construção do sítio envolve o modo de mediação visitante–conheci-
mento proposta em sua estruturação virtual e as concepções de ensino con-
duzem o formato (formal ou criativo). Este espaço deve prever autonomia de
aprendizagem, independência de pensamento dos visitantes virtuais e medi-
ação de conhecimento. 

Com os sítios, os museus apresentam o acervo completo e incluem
vídeos, arquivos de áudio digitais – podcasts, interação e eletrônicos avança-

3Consideramos também o público diverso que necessita das mais distintas propostas para um
mesmo acervo.



109

dos – high–tech4. Estes acessos motivam o aumento de visitas pessoais. Al-
guns museus possibilitam que o visitante  descarregue tours  em ipods.  O
Museu de Arte Moderna de San Francisco oferece uma série de podcasts que
inclui entrevistas em áudio e vídeo com artistas, curadores e visitantes que
explicam ou reagem a obras expostas no museu. 

Marmie Bittner, vice–diretora do IMLS (Institute of Museum and Li-
brary Services)  explica que “Os internautas visitam museus pessoalmente
2,6 vezes mais que os não internautas5”. A pesquisa realizada pelo Instituto
mostra que o acesso ao museu na internet faz dobrar a quantidade de visitas
presenciais. Os museus percebem que a internet aumenta o número de visi-
tas seja pelo acesso ao acervo ou ainda pela conexão em redes sociais, como
facebook, youtube e flickr, pois o museu propaga as programações para os
visitantes, entre museus. Segundo o IMLS, 45% dose adultos entrevistados
fzeram visitas presenciais e remotas, somente 5% fzeram apenas visitas ao
sítio do museu e 50% só visitaram pessoalmente. Em 2006, 701 milhões visi-
taram pessoalmente o museu e foram registradas 524 milhões de visitas re-
motas: um total de 1,2 bilhão de visitas. 

Sobre o design, temos experiências muito interessantes nos sítios dos
museus de arte de São Paulo. MAC, Bienal, MAM, Pinacoteca, MASP, Lasar
Segall e Itaú Cultural apresentam materiais para professores e público em
geral. São artigos e materiais didáticos com diversas sugestões. O sítio da Bi-
enal produz um conteúdo a partir da curadoria da mostra. Como a exposi-
ção ocorre a cada dois anos, o educativo6 criou uma formação continuada
aos professores que ocorre também nos anos em que não há exposição. Além
disso, visitamos museus virtuais estrangeiros e brasileiros de tráfego simples
no ciberespaço, mas sem propostas que agregariam novos conhecimentos.
Não há interações, exceto pelo “caminhar virtual” pelos corredores, um ví-

4Apesar  do  desejo  em  incluir  apenas  expressões  da  língua  portuguesa,  os  museus  virtuais
utilizam termos ingleses a seguir  que aparecem neste texto: podcast– áudio digital  em mp3;
high tech– alta tecnologia;  tours em ipods–navegação virtual no mapa do museu;  site– sítio
eletrônico; 
5ZEIDLER, Zue. Museus apostam na interatividade para atrair público maior. Disponível em
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,museus–apostam–na–interatividade–para–
atrair–publico–maior,146970,0.htm Acesso em: 3 de setembro de 2012
6Os museus  brasileiros  possuem um núcleo  de educação intitulado educativo.  O educativo
fomenta cursos, prepara a recepção do grupo visitante à exposição e promove encontros aos
educadores. 

http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,museus-apostam-na-interatividade-para-atrair-publico-maior,146970,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,museus-apostam-na-interatividade-para-atrair-publico-maior,146970,0.htm
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deo de acesso ao museu ou um documentário televisivo seriam mais dinâmi-
cos.

Entre o real e o virtual

É mesmo impactante encontrar a obra de arte, face a face, naquela
experiência que Vik Muniz relata em Lixo Extraordinário: quem se aproxima
do quadro só vê mancha. Quando se distancia, surge a imagem. Chega mais
perto: vê–se a tinta, materialidade da cor e textura, enquanto ao longe obser-
vamos a paisagem, a cena. Decerto não há como repor essa experiência das
materialidades, do corpo que se relaciona com a obra no museu, contudo as
imagens virtuais  ampliaram enormemente  o nosso  acesso  à produção da
arte. Mais limitada, no que diz respeito à experiência sensorial, a virtualida-
de fornece novas relações com a galeria.

Até a década de 90 tínhamos apenas uma coletânea brasileira de li-
vros cujas reproduções das obras mais se aproximavam das cores originais.
A inexistência de lentes  fotográfcas atuais impedia  que enxergássemos a
pincelada na tela. Portanto, na história da impressão gráfca, era grande a di-
ferença entre os resultados obtidos por editora ao imprimir a fotografa da
obra original, de maneira que uma mesma cor variava do verde ao magenta.
Imagine construir um diálogo sobre uma imagem não conhecida a olho nu.
Ou quantos textos foram construídos sem a obra original?

Com o avanço das lentes fotográfcas, as imagens ganharam maior
qualidade de resolução e impressão. Os professores passaram a acessar e im-
primir imagens de difícil acesso. A criação de uma galeria própria torna–se
possível, uma galeria não pré–determinada pelas editoras em suas publica-
ções.

Antes do computador, nosso remoto acesso às obras de Arte dava–
se apenas por meio de livros caríssimos, que no Brasil eram produ-
zidos principalmente pelos bancos para presentear clientes no fm
do ano, pois até os catálogos eram raros e em preto e branco. Nós,
professores e alunos de Arte, fcávamos a ver navios. Que professor
tem capital sufciente para ser considerado bom cliente de institui-
ções  fnanceiras,  tão  bom que justifque  ganhar  um presente  do
banco no fm do ano? (BARBOSA, 2005, p. 105).

As imagens virtuais resolveram problemas como acessibilidade, cus-
to e qualidade. E assim como as antigas impressões, encontraremos sítios
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que apresentam problemas textuais, da qualidade da imagem ou do design
gráfco da página. 

Os museus virtuais são pouco conhecidos nas escolas7 e são suportes
que propagandeiam o acervo institucional, mas muitas vezes não apresen-
tam uma proposta educativa, de interação com o acervo, sugerindo novas
práticas de leitura e apropriação. Muitos respondem mais a uma perspectiva
de galeria e certamente a internet proporcionou a apresentação do acervo ao
público. 

Ademais, a inclusão digital é insufciente sem uma alfabetização tec-
nológica. Os usos comuns do computador e da internet não geram conheci-
mento sufciente para a elaboração do novo. Para Rattner8 (2002), 

“Não basta pesquisar e construir teorias para induzir ações trans-
formadoras. Os eventuais resultados terão que ser combinados com
um aprendizado social que incorpore elementos de ação coletiva,
experimentação social e políticas públicas inovadoras. Os projetos
serão estendidos a todos os grupos sociais a fm de melhor com-
preender como eles elaboram a construção de conhecimentos e va-
lores nas práticas sociais. Outro componente importante será a ava-
liação das respostas do poder público às pressões crescentes por
participação democrática e a demanda universal pelos direitos da
cidadania…”

Visitando museus virtuais

O uso da tecnologia pelos museus denotou maior conhecimento do
acervo pelo público, ressignifcando a visita ao espaço físico. A visita virtual
não substitui a experiência presencial ao museu, entretanto amplia as pes-

7Dados da Pesquisa Nacional por amostra em domicílio, feita pelo IBGE em 2011 aponta que em
2005, 24,3% das crianças acessavam a internet, proporção que saltou para 63,6% em 2011, levando
em consideração apenas o uso do computador, não inclusos tablets e telefones celulares. Contudo
metade da população não acessa computadores. Disponível em
<http://economia.estadao.com.br/noticias/economia–brasil,mais–da–metade–da–populacao–nao–
tem–acesso–a–internet,153863,0.ht  m  >. Acesso em 01 set. 2015.  Apesar do aumento de acessos, a
visita ao museu virtual é orientada pelo educativo da Fundação Bienal prevendo incursões no sí-
tio.
8 Excertos oriundos de sítios nem sempre vêm acompanhados de paginação, por isso algumas
citações apresentam referência de ano e não de página. 
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quisas sobre as obras realizadas pelo visitante sempre a seu tempo; é a ex-
ploração de tecnologias de interação, integrando virtual e real. 

A imagem digitalizada, modelada e projetada em objetos 3D aproxi-
ma a vivência no espaço físico do museu, motivando o reconhecimento das
mesmas obras.

Apresentamos alguns museus virtuais que sugerem interatividade
ou detalhamento nas obras por meio de animação ou recortes. Observamos
que um caminho planejado como ocorre nos games poderia incentivar novas
buscas e ações. O Museum of Modern Art, o Moma é um dos primeiros mu-
seus do mundo a ter videogames como parte do acervo permanente de obras
de arte.

No Fine Arts Museums of San Francisco, as coleções apresentam mi-
niaturas e seus respectivos vídeos que preparam o olhar para o todo e para
as partes da obra. É possível criar uma coleção de arte. Diminuindo a distân-
cia entre os museus do mundo, o Google Art Project9 propõe a criação de um
acervo particular e o seu compartilhamento. Essa ação constitui a experiên-
cia de autonomia e autoria, podendo estendê–la a curadoria. Coleções, artis-
tas, obras de arte e galerias de usuários são as suas possibilidades. 

À medida que aumenta o acesso nas galerias virtuais de arte, perma-
nece a questão: a criança ou adolescente retornarão ao sítio? De que modo há
interatividade e o encontro entre pedagogia e arte? As galerias sugerem no-
vas visitas? É imprescindível que ocorra a interatividade no espaço virtual?
Existem museus virtuais colaborativos? É possível criar o seu próprio acer-
vo? Alguns museus preveem espaços virtuais de construção autônoma e au-
toral? Como a internet é utilizada pelos museus? 

Os anos 90 ampliaram o uso de computadores e internet no Brasil,
em escolas públicas10 e universidades, além da apropriação deste mecanismo
por diversas empresas. Hoje o acervo dos museus é auxiliado e expandido
pelas tecnologias digitais.

O Eravirtual11 museus é uma rede de museus virtualizados (Goiás,
Minas Gerais, Rio de Janeiro Santa Catarina) com plataforma interativa de
visita virtual para divulgar e promover museus brasileiros:

9http://www.googleartproject.com  
10Com  a  inclusão  de  projetos  educativos  (a  ver:  POIEs  e  Informatica  educativa  nas  escolas
municipais de São Paulo)
11 http://www.eravirtual.org/pt/

http://www.eravirtual.org/pt/
http://www.googleartproject.com/
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A estratégia  baseia–se  em dois  pilares:  modernizar  a  linguagem
com intuito de potencializar a comunicação com as crianças e jo-
vens e democratizar o acesso utilizando–se da internet e da distri-
buição gratuita de dvd–roms. No processo de transposição do real
para o virtual sempre quisemos e buscamos um modelo de visita-
ção em que o internauta pudesse “entrar” no espaço a ser experen-
ciado, além de brincar e jogar. Um videogame do mundo real com
conteúdo educativo.

O Itaú Cultural12 (Arte e Tecnologia): arte cibernética apresenta os
ícones programe se, conheça, explore, participe e meu Itaú cultural. No ícone
explore faremos um recorte nas áreas de expressão: Artes Visuais, Arte e Tec-
nologia. 

O material  educativo “Moderna para sempre” disponibiliza  obras
dos artistas Geraldo de Barros, German Lorca e José Yalenti. Sugere modos
bem diferentes para brincar com os pedaços da obra e elaborar outras ima-
gens. Seria uma desconstrução da representação. Para esta temática veicu-
lam os produtos relacionados a estas imagens para pesquisa. 

“Percursos educativos” relaciona conceitos de artes como a fotogra-
fa sugerindo ao visitante conhecimentos da história do objeto artístico. Arte
efêmera, Isto é uma foto, Academismo: missão imperdível, Isto é Arte, Mo-
dernismo passo a passo e Artistas viajantes são os seis ambientes interativos
de  temáticas  de  Arte  Contemporânea,  Arte  Moderna  e  Fotografa.  Ações
como montar fotos online com imagens e descobrir depois a fotografa cria-
da por um artista é uma das novas possibilidades de interação. A relação en-
tre obras, fazeres e contexto histórico num modo brincante cria o desejo do
visitante retornar diversas vezes e conhecer o acervo. Como o Itaú Cultural
propõe também instalações contemporâneas, neste caso, o acesso será ape-
nas por fotografas, vídeos e sons.

Em ambiente colaborativo do Itaú Cultural, o ícone enciclopédia é
voltado para a arte contemporânea e/ou arte tecnológica. 

Ao visitar o MUVA13 – Museo Virtual de Artes14 conseguimos agre-
gar  obra,  ver  coleção,  análises,  entrevista  com o  artista,  análises  de  suas
obras e memória de montagem de bienais de arte. Conseguindo agregar e
eliminar obras expondo uma comparação entre elas, o internauta possibilita
uma leitura compartilhada. 
12 Disponível em: http://novo.itaucultural.org.br/explore/educacao/projetos/hotsite/?id=65340
13 Disponível em: http://muva.elpais.com.uy/
14 Arte Contemporânea Uruguaia. O museu só existe na internet.

http://muva.elpais.com.uy/
http://novo.itaucultural.org.br/explore/educacao/projetos/hotsite/?id=65340
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Museu virtual, museu eletrônico, museu digital, museu online, mu-
seu hipermédia, meta–museu, museu cibernético, cibermuseu e museu do ci-
berespaço (SCHWEIBENZ, 1998) signifcam as mesmas coisas?

O Museu Virtual pode estruturar projetos educativos arrojados. Ber-
nard Deloche, in “Le Musée virtuel” (HENRIQUES, 2004, p.9), propõe o mu-
seu como espaço privilegiado das experiências sensoriais e o modelo de mu-
seus de arte explora o conceito de museu: estético (sentir), museal (expor) e
virtual (substituir), um museu sem lugar e sem paredes. A fluidez crescente
da imagem que circula no Museu Virtual colocaria em cheque a ideia do mu-
seu enquanto “valor”, não importando neste momento as diferenças entre
original e cópia. Utilizar os recursos da internet enquanto projeto educativo
interativo é o contraponto ao limite da apresentação das obras.

Os sítios podem informar sobre o museu na função de folhetos ele-
trônicos, propor visitar virtuais em 3D, mas os museus interativos são a mai-
or expectativa para a educação. Como a interatividade poderá sugerir novas
aprendizagens? 

A Pinacoteca15 do  Estado  de  São  Paulo  apresenta  o  NAE Digital
(Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo). O Museu para to-
dos oferece o aprender brincando com três propostas interativas intituladas
Símbolos, Dominó interpretativo e Palavras. A criação do título da obra e a
interpretação da imagem são jogos de criação do participante. Para se diver-
tir e aprender, o dominó tradicional, jogo da memória, cadáver esquisito e
quebra–cabeça  são  jogos para  observar  detalhes,  sempre manipulando  as
obras do acervo da Pinacoteca.  Acessamos também textos de referência e
materiais de apoio à prática pedagógica entre outras referências para pesqui-
sa. 

A Pinacoteca dispõe de três acervos16 de natureza artística,  arqui-
vística e bibliográfca que não apresentam interatividade, são galerias com as
fotografas das obras e respectivas fchas técnicas. O acervo artístico serve de
consulta a imagens, o bibliográfco apresenta o acervo geral, coleções especi-
ais, assuntos e dossiês de artistas, enquanto o arquivístico apresenta todas as
fchas das obras da coleção. Este espaço do museu é reservado para o acervo.

15 Disponível em: http://www.museuparatodos.com.br/museuparatodos/
16 Produção brasileira de Artes Visuais do século XIX até a contemporaneidade.

http://www.museuparatodos.com.br/museuparatodos/
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É exatamente no ícone educativo que teremos o NAE17 Digital criando ações
educativas no museu virtual da instituição18. 

A internet facilitou a divulgação da programação do museu, a cria-
ção de redes de conexão que acompanham esta programação, boletins, catá-
logos, folhetos, conexão entre diversas instituições da área por meio de fó-
runs, lista de discussões.

É possível conhecer os acervos sem precisar viajar o mundo, visuali-
zando ângulos nem sempre observados presencialmente. O acesso aos mu-
seus e a democratização deste acesso pela via digital contribuem para a am-
pliação das vivências artísticas. Alguns museus virtuais são lentos ou apre-
sentam um design confuso, outros contam com uma visualidade e proposta
de interações bem construídas, que suscitam visitantes frequentes. Espada19

sugeriu que algumas futuras experiências seriam exposições montadas ape-
nas para a rede, “a visita virtual permite uma experiência única de imersão
na instituição”, contudo acrescenta “mas nunca substituirá a presencial”.

Visitamos dez museus20 virtuais de língua inglesa, sendo que apenas
o National Gallery of Art dos EUA oferece jogos para as crianças interagirem
com a arte de forma divertida. Não intencionam o reconhecimento da obra,
propõem brincadeiras com a galeria criando animações, composições. Seme-
lhante ao sítio de Jackson Pollock, oferecem o brushster,21 uma máquina inte-
rativa de pintura abstrata para crianças, com mais de 40 pincéis reguláveis
em tamanhos, traçados e efeitos que consegue gerar variações como transpa-
rências, misturas, manchas, ondulação. Convidam a criar:

Você ama rabiscos aleatórios e gestos dramáticos, ou você é mais
feliz quando tudo está limpo e arrumado? Você gosta de cores vi-
brantes  ou pastéis  suaves?  Você  gosta  de desenhar  imagens,  ou
você pode expressar–se melhor através da cor e textura? Brushster
pode fazer tudo. Pintura abstrata é como a música visual. Ele per-

17 Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de São Paulo.
18Disponível em: http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca  –pt/default.aspx?   
mn=545&c=1031&s=0&friendly=acervo–on–line
19 Grandes  museus  são  clonados  na  internet.  Tecnologia.  29  de  janeiro  de  2008.
http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI2288828–EI12884,00–
grandes+museus+sao+clonados+na+Internet.html
20 Irlanda: Irish Museum of Modern Art.  EUA: Metropolitan Museu mor Art,  Art  Institute  of
Chicago, National Gallery of Art, Detroit Intitute of Arts. Reino Unido: National Portrait Gallery,
Tate Modern. Canadá: Vancower Art Gallery, National Gallery. Coleta: Beatriz Libanio. Tradução:
autora deste artigo.
21 http://www.nga.gov/kids/zone/brushster.htm

http://www.nga.gov/kids/zone/brushster.htm
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=545&c=1031&s=0&friendly=acervo-on-line
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=545&c=1031&s=0&friendly=acervo-on-line
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca
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mite que você compartilhe o seu humor ou expresse uma ideia sem
pintar um quadro parecido com o mundo real.

Esse sítio possibilita  a criação de imagens fgurativas ou abstratas
empregando imagens fotográfcas de madeiras velhas e sucatas com criações
de animações a partir da composição. É possível construir retratos e paisa-
gens com pedaços de 100 obras da arte popular americana dos séculos XVIII
e XIX da coleção permanente da National Gallery. As crianças modifcam
penteados, expressões e incluem adereços em Caras. As crianças são incluí-
das nos fundamentos da paisagem e pintura de gênero, música popular tra-
dicional e animações experimentando perspectiva, composição, cor e escala.
As pinturas são da galeria americana intitulada artistas ingênuos. 

Personagens coloridos modifcam o ambiente, alterando tonalidades
de clima e luz. O botão Auto gera composições aleatórias. Jungleé é inspira-
da nas pinturas do artista francês Henri Rousseau e designa uma paisagem
imaginária. 

Arranjo espacial, perspectiva, proporção e equilíbrio, são opções que
permitem misturas de objetos cotidianos e elementos emprestados de obras
de arte, arranjos complexos e manipulação de “pinceladas” texturizando ou-
tra qualidade pictórica. Proporcionam também combinações e composições
interativas com pinturas dos velhos mestres, fotografas de naturezas mortas
e objetos de arte e artistas no sítio principal da Galeria. 

Oferece pinturas de artistas conhecidos, como Pieter de Hooch, Ge-
rard ter Borch, Jan Steen e Johannes Vermeer, propondo misturas combina-
das de personagens e objetos decorativos, e explorar espaços como o estúdio
do artista. 

A atividade interativa ajusta a fotografa digital e a edição de fotos.
Com a câmera virtual é possível criar snapshots e explorar iluminação, foco,
velocidade do obturador e os efeitos de composição. Depois de ter tirado al-
gumas fotos, você pode transformá–las em algo completamente diferente,
por exemplo, tirar fotos simples ou criar composições artísticas complexas
por camadas, aplicação de fltros, experimentando vários efeitos especiais,
iluminação e misturas. 

Diversos arranjos de colagens são sugeridos no museu virtual. Flow
é uma máquina de movimento e pintura com padrões e cores em mudança e
mistura de fotos em duas camadas sobrepostas. É possível fazer o uso de
lápis para criar os seus próprios projetos. Também estão disponíveis um pin-
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cel e cores para a criação de pintura online com efeitos especiais como urdi-
dura e mistura de diferentes matizes, tons, valores. 

É possível fazer o giro da forma em diversos ângulos, aproximando
e distanciando, incluindo padronagens, modifcando linhas e sombras, auxi-
liando na modelagem da imagem. Esta ferramenta permite a criação de mo-
vimento de um móbile virtual ajustando a velocidade de órbita, impulsio-
nando o movimento das peças, lança sombras na parede, muda o ponto de
vista criando padrões espirográfcos movendo–se através do espaço. 

O retrato interativo com prancheta virtual de criação oferece 49 cores
e 24 pincéis para brincar, construindo um retrato no estilo e na resolução es-
colhido por você. 

O Van Gogh Museum Amsterdam22 na Holanda oferece uma galeria
de obras de Van Gogh que recortadas e combinadas formam novos quadros.
Outra interação disponível é mover a imagem transformando–a por diversos
ângulos. Infelizmente o museu possui uma galeria de imagens desenhadas a
partir dos quadros de Van Gogh, utilizadas para que a criança pinte o dese-
nho.

O Art  Museum da  Rússia23 apresenta  galerias  expositivas  de  arte
russa do século XVIII início do XX e arte Bielorussa, entre outras exposições
do programa interativo. 

Considerações fnais

Ao pensarmos a natureza do espaço, compreendemos que os confli-
tos de utilização nos espaços cibernéticos e físicos apontam sempre para dif-
culdades de participação. A interatividade é o grande problema nos espaços
presenciais e virtuais. A descoberta dos modos de participação é ainda muito
recente para um país que sofreu vinte e um anos de ditadura militar. As ex-
periências participativas são conhecidas por poucos grupos e não consegui-
ram disseminação. Vivências de emancipação individual, na busca de novos
conhecimentos por meio de ferramentas virtuais que facilitem o acesso, auxi-
liam na superação da dependência à educação bancária, conceito discutido
por Paulo Freire (1998). São emancipatórias as ações de compartilhamento
na ocupação do espaço público. 

22 http://www.vangoghmuseum.nl/kijkdoos/index.html?id=&lang=en 
23 http://artmuseum.by/ru/virtual

http://artmuseum.by/ru/virtual
http://www.vangoghmuseum.nl/kijkdoos/index.html?id=&lang=en
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O tempo do folhear papéis não se aplica ao tempo do rolar do mou-
se. O design de interfaces deve propor outra relação com o ciberespaço. So-
bre isso, Edgar Franco (2013), pioneiro na investigação intermídia no Brasil
observou em sua pesquisa no mestrado que a migração dos quadrinhos do
suporte de papel para a internet não utilizava apenas HQs escaneadas, e sim
hibridizava as hipermídias: descobriu quadrinhos que substituíam onomato-
péias por som, e sequências em que um dos quadrinhos é animado. Para
Franco a linguagem hipermídia agrega a interação à linguagem tradicional
do papel. Pensando que as hqtrônicas têm apenas 16 anos, imaginamos que
a interatividade nos museus virtuais também está em fase de expansão e es-
tudo. A intermídia e pesquisas de convergências intermidiáticas são investi-
gações importantes. 

Pensamos que experiências criativas qualifcariam o que Habermas
intitulou como a descentralização dos acessos (2006). Interações de boa qua-
lidade planejadas pelos sítios orientariam as visitas. A relação entre espaço
virtual e presencial sugere maior qualidade de acesso (ARAUJO, 2011). Para
pensar a descentralização dos acessos  não podemos esquecer  que apenas
20% da população mundial24 acessa a internet de sua casa, o que redimensio-
na aqui a discussão sobre acesso e comunicação. No Brasil, apenas 2% dos
professores25 utilizam tecnologias em sala de aula, dadas as difculdades de
acesso a equipamentos (projetor de multimídia entre outros), 92% dos pro-
fessores têm conexão à internet em casa, 99% são usuários em rede, o uso ao
computador muitas vezes é esporádico e 99% das escolas têm computador,
sendo que 92% acessam a internet. Logo, o acesso a museus virtuais envolve
a formação continuada dos professores com propostas de organização de
acervo como o googleart, a inclusão de equipamentos nas escolas, entre ou-
tras medidas que assegure a descentralização do espaço. 

Visitamos museus virtuais  estrangeiros e brasileiros,  e parece–nos
que a TV pode ser mais efciente do que algumas visitas a museus virtuais,
pois a televisão conta com mixagem e edição. A lentidão de acesso em deter-
minados sítios ou ainda a repetição do livro impresso determina o baixo
acesso, uma vez que o único objetivo parece ser a divulgação de acervo. Ou-

24 Fonte: Folha de São Paulo. Apenas 20% da população mundial acessa a internet, diz fundador
da web. 15 de setembro de 2010.
25 Fonte: O Estado de São Paulo. Só 2% dos professores usam tecnologia. Davi Lira. 24 de maio
de 2013.
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tros sítios influenciam o aumento do público, que na atualidade acessam ci-
berespaços interativos do acervo em visita. 

Nas pesquisas  realizadas,  encontramos interatividades  que envol-
vem aprendizagem apenas nos seguintes museus virtuais brasileiros: MAC,
Bienal, MAM, Pinacoteca, MASP, Lasar Segall e Itaú Cultural. O museu de
Amsterdam apresenta as obras de Van Gogh numa versão desenhada para
que crianças e os diversos visitantes preencham com cores, retirando a capa-
cidade de autoria. O National Gallery of Art dos EUA foi o único museu de
língua inglesa pesquisado que sugere inúmeras interatividades. Contudo es-
tas ações artísticas não agregam novos conhecimentos sobre o acervo. 

A continuidade desta pesquisa aponta para estudos sobre comple-
mentaridade e correspondência entre museu e ciberespaço.
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Museus Virtuais

ART Museum da Rússia – <http://www.artmuseum.by/ru/virtual>

ERA VIRTUAL. – <http://www.eravirtual.org/pt/> 

FUNDAÇÃO Bienal – <http://www.bienal.org.br>

GOOGLE Art Project. – <http://www.googleartproject.com> 

INSTITUTE of Museum and Library Services. – <http://www.imls.gov/> 

IRISH Museum of Modern Art. Irlanda. – <http://www.imma.ie>

ITAÚ Cultural. – 
<http://novo.itaucultural.org.br/explore/educacao/projetos/hotsite/?
id=65340> 

MAC – <http:// www.mac.usp.br>

MAM – <www.mam.org.br>

MASP – <www.masp.art.br>

METROPOLITAN Museu mor Art, Art Institute of Chicago, National Gallery
of Art, Detroit Intitute of Arts, EUA – <http://a  rtic.edu     >

MUSEU de Arte Moderna de San Francisco. – <http://www.sfmoma.org/>

MUSEU Lasar Segall – <www.museusegall.org.br>

MUSEO Virtual de Artes – 
<http://www.museuparatodos.com.br/museuparatodos/>

MUVA – <http://muva.elpais.com.uy/> 

NATIONAL Portrait Gallery, Tate Modern, Reino Unido. National Gallery of
Art – <http://www.nga.gov/kids/zone/brushster.htm>

PINACOTECA – <http://www.museuparatodos.com.br/museuparatodos/> 

VANCOUVER Art Gallery, National Gallery, Canadá – 
<htpp://www.npg.org.uk>

VAN Gogh Museum Amsterdam – <http://www.vangoghmuseum.nl/kijk-
doos/index.html?id=&lang=en>

http://artic.edu/
http://www.vangoghmuseum.nl/kijkdoos/index.html?id=&lang=en
http://www.vangoghmuseum.nl/kijkdoos/index.html?id=&lang=en
htpp://www.npg.org.uk
http://www.museuparatodos.com.br/museuparatodos/
http://www.nga.gov/kids/zone/brushster.htm
http://muva.elpais.com.uy/
http://www.museuparatodos.com.br/museuparatodos/
http://www.museusegall.org.br/
http://www.sfmoma.org/
http://www.masp.art.br/
http://www.mam.org.br/
http://www.mac.usp.br/
http://novo.itaucultural.org.br/explore/educacao/projetos/hotsite/?id=65340
http://novo.itaucultural.org.br/explore/educacao/projetos/hotsite/?id=65340
http://www.imma.ie/
http://www.imls.gov/
http://www.googleartproject.com/
http://www.bienal.org.br/
http://www.eravirtual.org/pt/
http://www.artmuseum.by/ru/virtual
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Ensino Superior a distância: abordagens críticas e
emancipadoras

Maria Teresa Meirelles Leite
Alda Luiza Carlini

Concepções de Educação e a Pedagogia Histórico–Crítica

A Educação é discutida nos dias de hoje pelas várias esferas da soci-
edade: na família, na escola, na universidade, na saúde, nas mídias, nas ati-
vidades culturais, nos espaços profssionais. Parece consensual a necessida-
de de informar, capacitar, atualizar ou formar integralmente indivíduos de
todas  as  idades,  níveis  de  escolaridade  e  classes  sociais.  Na  família,  por
exemplo, educar pode signifcar transmitir princípios e padrões de conduta
sociais. Nas mídias, como na televisão, pode signifcar sensibilizar e infor-
mar um grande número de pessoas para questões de meio ambiente, cidada-
nia ou saúde. Na educação corporativa, interessa capacitar indivíduos para
atividades profssionais específcas e atualizar conhecimentos. A gestão do
conhecimento é hoje uma área de atuação importante em corporações de
médio e grande porte, que percebem a urgência de gerir habilidades e com-
petências construídas no trabalho (LEITE, 2013).

Na educação formal, ou seja, nas escolas de educação básica ou su-
perior, educar deve corresponder a formar cidadãos com foco em suas atua-
ções sociais, entre outras dimensões, além do ensino e da aprendizagem dos
conteúdos formais. O relatório para a Unesco da Comissão Internacional so-
bre Educação para o século XX (DELORS et al., 1999) identifca essas dimen-
sões como: ética e cultural; científca e tecnológica; econômica e social. As-
sim, não bastaria à universidade dar conta de transmitir um vasto rol de con-
teúdos. Sua missão deve ir além, formando para a construção de uma socie-
dade mais justa e democrática, com cidadãos conscientes de seu papel social
e capazes de atitudes, ações e decisões pautadas em sólidos critérios técnicos
e morais.

No entanto, no ensino superior brasileiro, a Educação é frequente-
mente restrita aos processos de ensino e aprendizagem de que se utiliza para
transmitir conteúdos construídos historicamente, de modo muitas vezes des-
contextualizado da prática social. As instituições e os professores, em geral,
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desconhecem a existência de dimensões e concepções de Educação ou abor-
dagens pedagógicas. Isso se deve ao fato de que, no Brasil, não se exige for-
mação pedagógica para a docência em nível superior, prevalecendo a ideia
de que “quem sabe, sabe ensinar”, o que pode determinar a reprodução por
décadas dos mesmos conteúdos e procedimentos de ensino utilizados na for-
mação escolar ou profssional desses docentes (MASETTO, 2003). Entretanto,
mesmo que não explicitadas, as concepções de educação presentes e continu-
amente reiteradas na prática educativa aparecem subjacentes às atitudes, à
forma como se estabelece a relação professor–aluno e às formas de ensinar e
de avaliar escolhidas pelo professor. Segundo Zabala, qualquer ação peda-
gógica pressupõe uma tomada de posição ideológica. Nesse caso, um profes-
sor que age de forma autoritária tende a crer que esta é a forma adequada
das relações sociais e políticas, por exemplo (ZABALA, 1998).

É possível observar a existência de diferentes modos de compreen-
der a ação educativa a partir de seus pressupostos, ou seja, conforme dife-
rentes concepções de Educação. Cada uma delas sintetiza e engloba concei-
tos e práticas pedagógicas em relação ao ensino, à aprendizagem, aos objeti-
vos da ação educativa, às relações entre professor e aluno, entre alunos e en-
tre aluno e objeto do conhecimento,  entre outras.  Analisar e  explicitar os
componentes da ação educativa pode fornecer subsídios teóricos para o pla-
nejamento dos processos de ensino–aprendizagem. As concepções de educa-
ção também podem ser identifcadas, segundo alguns autores, como aborda-
gens pedagógicas (LEITE, 2008). 

Dentre os autores que descrevem as abordagens pedagógicas,  um
dos mais conhecidos é Mizukami (1986), que classifca as concepções de edu-
cação com base nas teorias psicológicas. Assim, Mizukami descreve as con-
cepções como: Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e
Sociocultural.

A concepção Tradicional, embora sem fundamentação teórica empi-
ricamente validada e consolidada, predomina no contexto educacional brasi-
leiro desde o Império, tendo sido inspirada pelo modelo francês (napoleôni-
co), e até hoje influencia fortemente o ensino superior. Nela, o aluno é consi-
derado receptor passivo de informações pré–estabelecidas pelo sistema ou
instituição educacional. A avaliação da aprendizagem baseia–se na capacida-
de de reprodução fel das informações recebidas. A relação professor–aluno
é marcada por forte hierarquização e autoritarismo. O professor toma todas
as decisões relativas ao processo ensino–aprendizagem e exerce a função de
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conduzir  seus  alunos  a  adaptarem–se  ao  contexto  cultural  vigente,  tido
como referência. Não se verifca incentivo ao pensamento crítico e criativo, à
autonomia do aluno, à colaboração entre pares ou à democracia nas tomadas
de decisões (MIZUKAMI, 1986).

Na concepção comportamentalista, o conhecimento é externo ao in-
divíduo e deve ser por ele descoberto como resultado direto de sua expe-
riência. Cabe à Educação o papel de estabelecer um roteiro de ações rigoro-
samente controlado, que conduza o aluno a atingir objetivos de ensino pré–
determinados. A transmissão dos conteúdos deve levar ao desenvolvimento
de habilidades e competências. O papel do professor, nessa concepção, é o
de planejador e estrategista do processo  ensino–aprendizagem, e ainda o
responsável por manter sobre ele um rigoroso controle. O professor deve re-
forçar os aspectos positivos do comportamento do aluno e evitar castigos e
punições, práticas toleradas no ensino tradicional. O comportamentalismo,
como o nome indica, postula que o comportamento humano é ordenado e
determinado,  não havendo lugar  para  o  livre  arbítrio.  Também pode ser
identifcado por Tecnicismo. 

A abordagem humanista privilegia os aspectos da personalidade do
sujeito que aprende. O conhecimento, para essa concepção, existe no âmbito
da percepção individual e não se reconhece objetividade nos fatos. A apren-
dizagem se constrói por meio da ressignifcação das experiências pessoais. O
aluno é o autor de seu processo de aprendizagem e deve realizar suas poten-
cialidades. A educação assume caráter mais amplo, e organiza–se no sentido
da formação total do homem e não apenas do estudante. Valoriza a demo-
cracia nas relações, de tal forma que o professor atua como um facilitador da
aprendizagem e das relações interpessoais, e deve ser compreensivo com os
sentimentos e características de personalidade de seus alunos, criando um
clima favorável à aprendizagem (ibidem).

Tomadas como uma concepção de Educação, as teorias cognitivistas
entendem o ser humano como um sistema aberto, ou seja, consideram sua
capacidade de processar novas informações, integrando–as a seu repertório
individual,  reconstruindo–as de forma única e subjetiva continuamente ao
longo da vida, em direção à constante autossuperação, e construindo estru-
turas mentais cada vez mais complexas. As teorias cognitivistas fornecem a
base para as teorias construtivistas. Nessa abordagem, o professor é entendi-
do como mediador entre o aluno e o conhecimento. Cabe a ele problematizar
os conteúdos de ensino, criando condições favoráveis à aprendizagem, e de-
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safar os alunos para que cheguem às soluções, por meio de um processo in-
vestigativo (ibidem).

Nas últimas décadas, tem–se registrado uma aproximação dos pro-
fssionais e instituições com a chamada Pedagogia por Competências,  que
pode ser sinteticamente defnida como uma racionalidade de transmissão do
conhecimento dirigida para a solução de problemas mediante a aquisição e
domínio de estratégias cognitivas  (PACHECO, 2001). No Ensino Superior,
esta abordagem pedagógica ganhou visibilidade quando foi empregada pe-
los  especialistas  para  fundamentar  as  “Diretrizes  Curriculares  Nacionais
para os Cursos de Graduação”, elaboradas nos anos 1990, por ocasião da re-
forma de governo de 1995 que buscou, entre outras medidas, adaptar o pro-
cesso educacional ao atendimento das demandas do mercado de trabalho
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001). Em relação às concepções acima, a
Pedagogia por Competências pode estar situada na interface entre o Tecni-
cismo (Comportamentalismo) e o Cognitivismo, por seu forte cunho instru-
mental.

A abordagem sociocultural difere das anteriores por colocar no cen-
tro do processo ensino–aprendizagem os contextos político, econômico, soci-
al e cultural onde ocorre a ação educativa. Nessa concepção, que nasceu ao
fnal da Segunda Guerra Mundial, o ser humano não pode ser compreendi-
do fora de seu contexto, ele é o sujeito de sua própria formação, e se desen-
volve por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mundo, sobre sua re-
alidade. Essa conscientização é pré–requisito para o processo de construção
individual de conhecimento ao longo de toda a vida, na relação pensamen-
to–prática. Visa a consciência crítica, que é a transcendência do nível de assi-
milação dos dados do mundo concreto e imediato, para o nível de percepção
subjetiva da realidade, como um processo de relações complexas e flexíveis
ao longo da história (MIZUKAMI, 1986).

Para os autores adeptos da concepção sociocultural, toda atividade
educacional deve ser pautada por uma visão de mundo e sociedade e permi-
tir amplas possibilidades de reflexão. A educação deve ser problematizadora
sempre e proporcionar ao aluno uma compreensão ampla dos contextos nos
quais o problema se insere, mobilizando–o para perceber–se como parte in-
tegrante desse conjunto complexo que é a sociedade. A relação professor–
aluno é democrática, o professor deve ser crítico, questionar os valores da
cultura dominante, instigando os alunos para que eles mesmos se tornem
produtores de cultura. Nesse contexto, Mizukami (1986) indica Paulo Freire
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como o teórico brasileiro mais expressivo, com base nos trabalhos da Peda-
gogia Libertadora formulada por ele.

Entre os conceitos cunhados por Paulo Freire em sua longa trajetória
como  estudioso  da  Educação,  destaca–se  o  “empoderamento”  freiriano
(FREIRE, 1987). O autor compreende que a Educação tem o dever de consci-
entizar, de conduzir o indivíduo do pensamento ingênuo, acrítico, para o
para uma visão mais apurada da história e dos condicionantes sociais da re-
alidade concreta. O sujeito, ou os grupos sociais, no poder de uma consciên-
cia crítica, será capaz de contribuir para mudanças sociais na direção de uma
sociedade mais justa (BAQUERO, 2012).

No Brasil, outra referência teórica dos anos 1980 dedicada ao estudo
das concepções de Educação é Saviani  (2007) que,  diferentemente de Mi-
zukami, se orienta pelas teorias políticas para compreender as concepções de
Educação. Classifca–as como não–críticas e críticas, as quais se dividem em
crítico–reprodutivistas e histórico–crítica. 

Nesse contexto, cabe explicitar a designação “crítica”, em contrapo-
sição às teorias não–críticas da educação. Segundo Saviani, nas concepções
não–críticas, a organização social é dada como correta e harmoniosa, caben-
do à educação adaptar e integrar seus membros, além de corrigir distorções,
e fornecer meios de ascensão social. Seus adeptos desconhecem ou ignoram
os determinantes sociais que incidem sobre a prática educativa  (SAVIANI,
2007).

Como exemplo que reforça o caráter reprodutivo e acrítico da educa-
ção, pode ser mencionado o modelo tradicional de ensino, pois, como dito
anteriormente, o aluno é considerado receptor passivo de informações prees-
tabelecidas pelo sistema ou instituição educacional, que deve criteriosamen-
te selecionar e preparar os conteúdos a serem transmitidos às novas gerações
(MASETTO, 2003). Paulo Freire denominava esse modelo de ensino como
Educação Bancária, que educa para a passividade e acriticidade diante da
dominação, em oposição à Educação Libertadora, ideia vinculada à dignida-
de social e à autonomia humana (MORIN, 1996).

As teorias críticas, por outro lado, partem do pressuposto de que a
educação é inteiramente dependente da estrutura social, e compreendem a
marginalidade e as distorções como fenômenos inerentes à sociedade. Postu-
lam não ser possível compreender a educação, senão a partir dos seus condi-
cionantes sociais (SAVIANI, 2005).
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Na visão de alguns de seus teóricos da década de 1980, em especial,
Louis Althusser, com a Teoria dos aparelhos ideológicos; Pierre Bourdieu,
com a Teoria da violência simbólica;  Christian Baudelot e Roger Establet,
com a  Teoria  da  Escola  capitalista,  o  fracasso  dos  movimentos  culturais,
como o de 1968 na França, é atribuído ao poder das estruturas materiais,
leia–se sistema capitalista, que subordinam as iniciativas de transformação
social. A função da educação, assim, consiste inexoravelmente na reprodu-
ção da sociedade em que ela se insere (SAVIANI, 2005), não considerando a
capacidade da escola na transformação da sociedade. Essas teorias, chama-
das de crítico–reprodutivistas por Saviani (2007), não chegaram a formular
propostas pedagógicas efetivas. 

Em contraposição às teorias crítico–reprodutivistas, foi desenvolvi-
da, por Saviani, nos anos 1980, a Pedagogia Histórico–Crítica (PHC). Este au-
tor afrma que a educação é o:

[…] ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente
pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso signifca que a
educação é entendida como mediação no seio da prática social glo-
bal. (SAVIANI, 2008, p. 185)

Saviani acredita que a prática educativa, desde que tenha origem na
prática social e a ela retorne problematizada e enriquecida por conteúdos te-
óricos signifcativos, é capaz de provocar a efetiva mudança.

Assim, na PHC, a prática social se põe como o ponto de partida e o
ponto de chegada, com professor e aluno em constante movimento, que arti-
cula prática e teoria, para a compreensão e o encaminhamento da solução
dos problemas sociais concretos. A PHC considera que a reflexão sobre a
prática não é sufciente para produzir resultados. Os estudos teóricos, ou dos
conteúdos escolares, são essenciais, na medida em que são capazes de ilumi-
nar e problematizar a prática, fundamentando propostas de solução criativa,
e que deem conta da complexidade imposta pelo contexto.  Na prática,  a
PHC prevê o respeito a um caminho metodológico predeterminado (GASPA-
RIN, 2003).

Com a queda do muro de Berlim, nos anos 1980, foi possível acom-
panhar a derrocada do socialismo soviético. A dicotomia comunismo versus
capitalismo e a luta de classes parecem não fazer mais sentido nos anos 2000,
prevalecendo os valores da sociedade de consumo e das mídias de massa.
Outras questões emergem: a preservação do meio ambiente, o cuidado com
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a saúde e a estética, e sem dúvida a participação ativa na “Sociedade do Co-
nhecimento”, viabilizada pela Internet  (HARGREAVES, 2004). No entanto,
mesmo em meio a outras e tantas questões, não parece ter ocorrido a supera-
ção de uma proposta de educação crítica, tanto porque, de fato, o modelo ca-
pitalista não foi superado, mas também pelo fato de que essa postura em re-
lação à educação não se prende exclusivamente às questões relativas à domi-
nação da elite sobre as camadas populares, mas à capacidade (ou não) da
educação provocar transformação social e influenciar as formas de organiza-
ção da sociedade (CRUZ, 2004).

Teorias de Educação na contemporaneidade

A partir do advento das tecnologias de informação e comunicação
(TIC), tem se ampliado a necessidade de consciência sobre as profundas mu-
danças impostas ao trabalho pedagógico no contexto da sociedade do conhe-
cimento, que por sua vez impõe a reflexão sobre as concepções de Educação
até o momento consolidadas.

Atualmente, estão em pauta diferentes ideias sobre o conhecimento,
como a Teoria de Santiago, também conhecida como Teoria da Autopoiese
(MATURANA; VARELA, 2001; DEMO, 2009), que possui base biológica e es-
tabelece a relação entre os sistemas observados na natureza e o comporta-
mento humano; a Teoria da Complexidade  (MORIN, 1996),  que lança um
novo olhar sobre o contemporâneo, com críticas aos modelos fechados de
pesquisa científca; a Ecologia Cognitiva, que expõe a relevância do mundo
virtual na construção das redes sociais (LÉVY, 1998); e a mais recente, o Co-
nectivismo, que considera aspectos tais como a aprendizagem autodirigida
nos meios digitais e a aprendizagem em rede, mais diretamente relacionado
ao tema desta investigação (SIEMENS, 2004). 

De acordo com Zuin e Pesce (2010) esses enfoques enriquecem e am-
pliam a reflexão sobre a aprendizagem nos dias de hoje, sob a influência das
TIC. Os autores consideram que tais teorias trazem para o debate não só o
sujeito, o objeto do conhecimento ou a interação sujeito/objeto. 

Siemens (2004) destaca que as concepções tradicional, comportamen-
talista,  cognitivista  e  construtivista não são mais  sufcientes  para explicar
como a aprendizagem ocorre na interface com o mundo digital. Para ele, es-
sas teorias sobre a aprendizagem enfocam apenas o processo de aprendiza-
gem em si, e não o valor atribuído ao que é aprendido, habilidade essencial
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aos estudantes do século XXI. Este autor defne aprendizagem nos tempos
atuais  como um processo  que ocorre  em ambientes  nebulosos e voláteis,
onde os elementos estão em contínua mutação. Sendo assim, ela não está sob
o controle dos indivíduos. Afrma, ainda, que o aprendizado ocorre também
fora do sujeito, como no caso de bases de dados; e seu foco está em encontrar
conexões que nos levem a avançar cada vez mais no conhecimento de uma
área específca.  Em um mundo em constante transformação,  a  habilidade
para atribuir valor à informação é vital, tese compartilhada pela PHC.

De acordo com Siemens (2004) são princípios do Conectivismo: o co-
nhecimento  e  a  aprendizagem  baseiam–se  na  diversidade  de  opiniões;
aprender  é  conectar  fragmentos  e  fontes  de  informação;  a  aprendizagem
pode estar em artefatos não humanos; a capacidade de saber mais é mais im-
portante do que a de aprender o que já é conhecido; a manutenção das cone-
xões é necessária para facilitar a aprendizagem contínua;  a habilidade de
perceber interconexões entre áreas distintas é essencial; o objetivo da apren-
dizagem deve ser o de adquirir conhecimentos relevantes e atualizados; a to-
mada de decisões constitui processo de aprendizagem por si.

Por outro lado, as pedagogias críticas, como a PHC, que nasceram
na segunda metade do século XX, subsistem e ganham novas análises em
abordagens que consideram as recentes transformações tecnológicas e soci-
ais e, por conseguinte, se refletem nas formas de ensinar e aprender.

Educadores críticos contemporâneos dirigem os seus olhares para o
impacto de várias questões, instituições e estruturas sociais, incluindo a glo-
balização, os meios de comunicação de massa e as relações raciais, além de
apontar locais potencialmente produtivos de elaboração de resistências e de
possibilidades de mudança (ZUIN; PESCE, 2010).

Um pesquisador da atualidade que desenvolve investigações sobre a
Pedagogia Crítica  é  o norte–americano Kincheloe  (1997).  Ele entende que
para que a pedagogia crítica continue a influenciar os processos educativos
no século XXI é preciso enfrentar os desafos contemporâneos, mantendo–se
vibrante, relevante e efetiva. Hoje, mais do que nunca, Kincheloe acredita
que a Pedagogia crítica deve ser intelectualmente rigorosa e acessível a múl-
tiplos públicos, e que deve considerar a relação entre os domínios sociopo-
líticos e a vida do indivíduo que busca alcançar sua emancipação crítica.

Segundo Kincheloe  (1997), aqueles que a alcançam ganham poder
sobre suas próprias vidas em solidariedade com uma comunidade orientada
à justiça social. Ele argumenta que o mundo contemporâneo sofre hoje do
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que chama de doença  cognitiva,  caracterizada pela  descontextualização e
pela falta de habilidade de ver a consciência como processo pessoal, e convi-
da os profssionais da Educação a refletir sobre essa situação.

Na compreensão desse autor, professores e alunos já não têm papéis
tão demarcados e hierarquizados como no século passado. Ao contrário, tor-
naram–se parceiros em processos coletivos de construção de novos conheci-
mentos, mediados por tecnologias. Assim, a adoção das TIC na Educação
impõe desafos, que passam pela reformulação da identidade do professor,
que deve se manter consciente de seu compromisso ético com a formação de
novos profssionais.

Kincheloe (1997) defende que o professor que esteja na liderança de
movimentos de mudança no século XXI tenha um perfl que ele denomina
como crítico–reflexivo. Tomando por base as características da pós–moderni-
dade, defne o pensamento desse professor com os seguintes elementos: ori-
entado à pesquisa; compromissado com a transformação social, flexível e ca-
paz de operar em condições de incerteza; autorreflexivo, crítico, compromis-
sado com a prática social e preocupado com a dimensão afetiva dos seres
humanos. Na perspectiva de Kincheloe, ao educador cabe ainda: investigar
sobre o conhecimento e a aprendizagem; atuar pedagogicamente em contex-
to signifcativo ao aprendiz, preferencialmente na forma de projetos colabo-
rativos; utilizar crítica e profcientemente os recursos tecnológicos, identif-
cando as possíveis aplicações desse instrumental à sua prática pedagógica, e
refletir coletivamente sobre a prática, para a contínua melhoria de sua com-
petência professoral.

No Brasil, alguns autores já têm se dedicado à reflexão sobre a rela-
ção entre a Pedagogia Crítica e as demandas do professor para o século XXI.
Libâneo (1998), pesquisador representante da PHC, preconiza que a Educa-
ção contemporânea deve: 

[…] assegurar a formação de cidadãos participantes  em todas as
instâncias da vida social contemporânea, o que implica articular os
objetivos convencionais da escola – transmissão–assimilação ativa
dos conteúdos escolares, desenvolvimento do pensamento autôno-
mo, crítico e criativo, formação de qualidades morais, atitudes, con-
vicções – às exigências postas pela sociedade comunicacional,  in-
formática e globalizada. (LIBÂNEO, 1998, p. 3).

Da mesma forma, Gadotti (2006), contemporâneo de Libâneo, indica
elementos que devem ser objeto de reflexão para a educação do futuro: cida-
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dania, planetaridade, sustentabilidade, virtualidade, globalização, transdici-
plinaridade, dialogicidade e dialeticidade, o que reitera a necessidade de que
os processos educativos, incluindo a Educação a Distância (EaD), ampliem
seu olhar para além da transmissão de conteúdos.

Para Belloni  (2001), o ser humano da contemporaneidade, usuário
habitual da Internet, tende a ser mais crítico e reflexivo do que o cidadão do
século XX, que foi intensamente influenciado pela cultura de massas e por
uma cultura mínima e local, de forte cunho publicitário. O indivíduo do sé-
culo XXI, pelo contrário, convive com informações globais, voláteis e impre-
cisas, o que pode levá–lo a desenvolver mecanismos de seletividade e crítica,
embora na maioria das vezes com muita dispersão e sem profundidade con-
ceitual. Trata–se de um jovem mais propenso ao ceticismo e à comparação
de diferentes pontos de vista diante de uma nova informação, e mais dispo-
nível a se engajar em causas sociais de seu interesse. Dessa forma, a prática
social também é afetada, pela constituição de outras formas de interação so-
cial e comportamento individual.

Educação a Distância Crítica: possibilidades e desafos

Embora a  Educação a  Distância  exista  no  mundo  desde  o  século
XVII e no Brasil desde os anos 1920, como radiodifusão educativa, e anos
1940, na forma de ensino por correspondência (BELLONI, 2002), serão consi-
derados nesta análise apenas os aspectos relativos à EaD apoiada pelas tec-
nologias de informação e comunicação (TIC). Nesse contexto, a EaD pode ser
defnida como uma modalidade de educação onde professores e alunos f-
cam separados geografcamente, e onde o processo de ensino e aprendiza-
gem é planejado pelas instituições, lançando mão das tecnologias de comu-
nicação (MAIA; MATTAR, 2007). 

De acordo com o decreto nº. 5622, de 19 de dezembro de 2005, EaD é
a  “modalidade  educacional  na qual  a  mediação  didático–pedagógica  nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tec-
nologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desen-
volvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos” (BRASIL,
2001). 

Sendo a EaD de fato uma modalidade de Educação, vale considerar
que, independentemente da concepção de educação subjacente, incorporar
recursos tecnológicos (TIC) aos processos educacionais pode contribuir para
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modifcar, em grau e formas diferentes, as relações essenciais à prática edu-
cativa, como aquelas que se estabelecem entre professor e aluno, aluno e alu-
no, aluno e conteúdo, ensino e pesquisa, professor e conhecimento, entre ou-
tras. O estudo dessas relações e das formas e condições em que se estabele-
cem na aprendizagem apoiada pelas tecnologias – e por consequência na
EaD – pode fornecer subsídios relevantes para a compreensão dessa modali-
dade de educação.

No que se refere às concepções de EaD, Belloni (2001) interpreta–as
com clara criticidade política, visto que as analisa a partir dos modelos eco-
nômicos e dos modos de produção dominantes nas relações sociais e de tra-
balho, classifcando–as em Fordista, quando a educação é tida como proces-
so industrial com produção e distribuição em massa do ensino; e Pós–fordis-
ta, onde há ênfase na valorização profssional e responsabilização do traba-
lho. Nesse paradigma, a EaD promove o acolhimento da diversidade huma-
na, a valorização da aprendizagem autônoma e das atividades centradas no
aluno e da aprendizagem colaborativa.

O recorte de Zuin e Pesce (2010) revela que vem se consolidando no
Brasil, tanto na esfera privada quanto na pública, uma EaD de orientação da
razão instrumental, como a Pedagogia por Competências e outros enfoques
acríticos. Como exemplo, não raro são observados programas de graduação
ou pós–graduação em EaD baseados em vídeo–aulas e provas objetivas, com
turmas demasiadamente numerosas, atendidas por um limitado números de
professores, chamados de tutores, denotando um movimento de precariza-
ção do trabalho do professor que efetivamente deveria atuar como o media-
dor do processo de ensino e de aprendizagem. Esses autores contrapõem
esta concepção de Educação conservadora com a da racionalidade comuni-
cativa, onde a dialogicidade prepondera sobre a transmissão de saberes uni-
direcional,  onde valoriza–se  a  interação intersubjetiva  entre  alunos,  entre
alunos e professores e entre todos os participantes e os conteúdos de ensino,
que  podem sempre  continuamente  ressignifcados,  promovendo–se  assim
uma efetiva transformação social e a construção de conhecimentos signifca-
tivos.

A racionalidade comunicativa professa que a complexidade e a in-
transparência das atuais sociedades capitalistas, mais do que nun-
ca,  demandam a emergência de consensos qualifcados,  construí-
dos em processos argumentativos abertos e livres de coação, que
suspendam temporariamente algumas pretensões de validade, para
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repensá–las no seio da comunidade comunicacional.  (ZUIN; PES-
CE, 2010, p.129) 

Embora ainda não seja maioria, há diversos exemplos de ações edu-
cativas com uso de tecnologias na perspectiva da Pedagogia Crítica, ou da
abordagem  sócio–cultural.  Para  citar  um  deles,  vale  mencionar  o  projeto
Aula Virtual e Democracia, com estudantes de graduação e pós–graduação
da Universidade de Brasília, realizado de 1999 a 2005. A metodologia desen-
volvida previa a ênfase na participação em debates virtuais como fundamen-
to do exercício da democracia, estimulando a crítica por meio de perguntas
instigadoras, e utilizando os recursos do ciberespaço (MORAES et al., 2004).

Na área da Saúde, há o curso de Especialização em Saúde Indígena
da Universidade Aberta do Brasil  da  Universidade Federal  de  São Paulo
(UAB/Unifesp), inspirado na PHC. Esta iniciativa buscou formar profssio-
nais especialistas em Saúde Indígena com foco em questões antropológicas,
políticas, epidemiológicas e de saúde pública, valorizando novos processos
de discussão e reflexão sobre questões de saúde da população indígena resi-
dente nas áreas de trabalho dos alunos (LEITE, 2013).

Ainda em Saúde, cabe citar o Curso a Distância de Formação Peda-
gógica em Educação Profssional na Área de Saúde: Enfermagem (CFPE), em
nível de especialização. Esse curso fez parte do Projeto de Profssionalização
dos Trabalhadores da Área de Enfermagem – PROFAE do Ministério da Saú-
de, em 1999. Sua organização na modalidade EaD, com grande foco nos pro-
cessos comunicativos, apresentou características que apontaram para a supe-
ração do modelo tradicional e acrítico de educação, em direção a uma con-
cepção pedagógica crítica e reflexiva (BARBOSA; REZENDE, 2006).

Tais  iniciativas,  por  diferirem  do  modelo  que  convencionalmente
vem se impondo, encontram ainda entraves e desafos desde o início do pro-
cesso de planejamento. A primeira delas diz respeito ao corpo docente. Em
geral, este é constituído por professores mais graduados, que podem atuar
na concepção curricular e na autoria dos conteúdos ou ministrando vídeo–
aulas,  e outro grupo de professores, referidos muitas vezes como tutores,
que de fato conduzem as interações, acompanham e avaliam as atividades
didáticas, além de mediar conflitos, buscar a formação de vínculo grupal e
mediar fóruns de discussão, entre outras ações durante o curso (MATTAR,
2011). Tal fragmentação do processo de ensino, embora pareça ser um requi-
sito para o atendimento de um maior número de alunos, pode trazer conse-
quências deletérias, como a desvalorização do trabalho docente, a pulveriza-
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ção dos saberes, a ausência de coesão na proposta pedagógica, uma relação
professor–aluno  baseada  em autoritarismo  e  instrucionismo,  entre  outras
(MILL, 2012). 

A fm de qualifcar esse processo, faz–se necessário investir em uma
formação docente (ou de tutoria) para além de suas competências restritas
aos aspectos técnicos da EaD, como estratégias de mediação e navegação no
ambiente virtual. Uma formação de fato, e não apenas um treinamento, deve
estar integrada à proposta pedagógica, considerando a importância de uma
genuína Ação Comunicativa (ZUIN; PESCE, 2010). Nesse sentido, também é
crucial rever o número máximo de alunos por tutor/professor.

Outro aspecto a ser observado é que, no mundo contemporâneo, não
se pode negar a influência do meio digital como um (ou muitos) contexto(s)
onde ocorre a prática social, onde conhecimentos são produzidos, onde insti-
tuições estão representadas, onde pessoas de todos os tipos exercem sua ci-
dadania, expressam suas ideias e se relacionam com outras, de qualquer par-
te do mundo. A exploração do mundo virtual deve ser realizada não apenas
pelo curso, na oferta de conteúdos de formatos diversifcados, mas também
pelos alunos, que poderão ser encorajados a realizar pesquisas de campo vir-
tuais, interagir em redes sociais, produzir e/ou postar materiais audiovisu-
ais,  como  atividade  pedagógica,  entre  outras  possibilidades.  Assim,  não
deve bastar à prática educativa permanecer restrita a apenas um ambiente
virtual de aprendizagem, mas ela precisa desvendar, conhecer e utilizar os
inúmeros websites, as redes sociais e os repositórios de conteúdo como con-
textos a serem explorados.

Nunca é demais alertar quanto à importância do planejamento:

Especialmente no contexto da concepção crítica de educação, a EaD
requer  um criterioso  processo  de  planejamento  pedagógico,  que
deve ser realizado pelo grupo de professores, em sintonia com a re-
alidade social, aberto à participação dos atores do processo educati-
vo, baseado na articulação entre teoria e prática e em condições de
promover a transformação da realidade onde se desenvolvem. Para
tanto, deve considerar a prática social do aluno, a partir da com-
preensão que ele traz e pode mobilizar em relação ao objeto do co-
nhecimento (tema do curso, da unidade temática ou da aula). Essa
prática precisa ser problematizada, por meio de processos de ques-
tionamento em face das teorias conhecidas e disponíveis, já elabo-
radas. Nessa fase, alunos e professores, em relação dialógica, reali-
zam a construção de novos conhecimentos, que oferecem subsídios
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para, de forma organizada, elaborar sínteses capazes de provocar a
reelaboração da prática social, interferindo na realidade” (CARLI-
NI; LEITE, 2009, p.35).

Considerações fnais

Neste momento, experiências educativas transformadoras da realida-
de social estão em curso no Brasil, baseadas em concepções críticas de educa-
ção e obedientes às determinações da legislação vigente. Correspondem a de-
monstrações da capacidade de seres humanos dispostos a promover educa-
ção de qualidade mesmo que asfxiados por estruturas e ambientes altamente
reprodutores e controladores.  Elas podem contribuir  para demonstrar que
tecnologias, ambientes virtuais e educação a distância não são, em si, boas
nem más, são apenas ferramentas e recursos a serviço de quem as opera. 

Assim, contrariando as tendências que se impõem no mercado, a EaD
que pretende oferecer um efetivo processo formativo deve ir além das ques-
tões da aprendizagem em suas dimensões cognitiva e procedimental, consi-
derando a formação do cidadão em sociedade, que está em constante trans-
formação, imersa no universo tecnológico. 
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Evasão na Educação Continuada a Distância e
Empoderamento

Gisele Grinevicius Garbe

Introdução

Este texto busca conduzir uma reflexão sobre a evasão1 de alunos de
cursos de educação continuada ofertados na modalidade a distância, frente
ao conceito de empoderamento instituído por Paulo Freire.

A evasão no ensino superior é um fenômeno que afeta tanto cursos
presenciais como a distância e vem sendo foco de pesquisas desde o período
seguinte à Segunda Guerra Mundial, quando houve aumento expressivo do
número de instituições de ensino superior e de estudantes. A Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) possui ampla experiência no desenvolvimen-
to e oferta de cursos de pós–graduação lato sensu na área da saúde por meio
da modalidade de educação a distância. Entretanto, o primeiro estudo que
teve como foco a evasão nesses cursos foi concluído apenas em 2014, como
proposição de uma tese de doutorado na linha de pesquisa Tecnologias da
Informação e Comunicação na Saúde, no Ensino e em Telessaúde, do Progra-
ma de Pós–Graduação em Gestão em Informática em Saúde da Unifesp.

Este estudo, por meio do levantamento de referenciais sobre evasão
em Educação a Distância (EAD), apresenta um breve panorama da evasão na
modalidade, suas características e causas, amparando as reflexões acerca dos
resultados obtidos na pesquisa sobre o tema realizada na Unifesp.

A pesquisa foi realizada com alunos de quatro cursos de pós–gradu-
ação lato sensu ofertados pela Unifesp por meio da Universidade Aberta do
Brasil – sistema coordenado pelo Governo Federal e voltado à ampliação do
acesso a cursos superiores de instituições públicas na modalidade a distân-
cia. A partir de informações provenientes de literatura disponível sobre os
temas evasão em educação superior e evasão em cursos a distância, aliados à
experiência dos autores na área da educação a distância na Unifesp, foram
estabelecidos fatores que potencialmente estariam relacionados à evasão: ex-
periência prévia em educação a distância anterior ao curso, principal fator de

1A evasão é defnida como a interrupção do processo de formação pelo aluno antes de seu
término. O termo ‘abandono’ é empregado como sinônimo.
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interesse ao realizar o curso (curso ofertado pela UAB, curso ofertado na mo-
dalidade a distância, curso gratuito, necessidade profssional, interesse pes-
soal),  relevância  do curso  para a atividade profssional,  organização para
participar do curso (gestão do tempo para estudo, apoio da instituição em
que trabalha, apoio da família), satisfação com o curso (ambiente do curso,
material didático, apoio de professor e/ou tutor) e adequação do curso à rea-
lidade local dos alunos. Organizou–se um instrumento de pesquisa com per-
guntas fechadas sobre os fatores referidos e a partir das respostas fornecidas
por 439 estudantes, dentre aprovados, reprovados e evadidos, identifcou–se
os fatores associados à evasão dos alunos.

A análise dos resultados obtidos à luz de concepções advindas de es-
tudos anteriores realizados sobre evasão, da própria experiência dos respon-
sáveis  pela  pesquisa  e  de  princípios  da  Andragogia2 (KNOWLES  et  alii,
2011) gerou questionamentos e reflexões acerca do aluno que busca a educa-
ção a distância para sua formação continuada. O que levou esse aluno a bus-
car um curso de especialização após sua graduação? Quais as implicações
dessa formação acontecer por meio de um curso na modalidade a distância?

A autonomia em relação a sua própria educação e formação, a per-
cepção da necessidade de uma formação constante e a busca por essa situa-
ção são requisitos para que os alunos, de forma geral e também específca
aos quatro cursos analisados, construam um processo de crescimento pesso-
al ao longo da formação e estejam aptos a transpor as paredes da “sala de
aula”, levando os novos conhecimentos a sua comunidade e contexto social e
cultural. E, dessa forma, é possível uma real transformação de um grupo so-
cial, seu empoderamento de acordo com o conceito proposto por Paulo Frei-
re (2011). Assim, o presente capítulo procura discutir elementos constituti-
vos dos resultados do estudo pioneiro sobre a evasão em cursos a distância,
sob o prisma de uma educação emancipatória (FREIRE, 2007),  apontando
também desafos na área de educação a distância.

Educação continuada em saúde

Paulo  Freire  destaca  que  “onde há  vida  há inacabamento”  (2007,
p.50), e a consciência desse inacabamento leva o ser humano a buscar novos

2A Andragogia é defnida como a arte e a ciência de ajudar os adultos a aprender e foi elaborada
a  partir  da  percepção  de  que  estudantes  adultos  possuem  características  distintas  que
influenciam seu processo de aprendizagem.
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conhecimentos, permitindo que seja proporcionada, além de uma transfor-
mação interna, uma intervenção no mundo que o cerca.

Em nossa sociedade atual, marcada pela globalização tanto em rela-
ção a aspectos econômicos como de informações, cultura e relacionamento
interpessoal, o papel da educação ultrapassa a formação inicial de crianças e
a preparação de jovens adultos para o mercado de trabalho (BELLONI, 2006;
FILATRO, 2010).

Particularmente na área da saúde, na qual o conhecimento científco
passa por contínuos e signifcativos acréscimos e modifcações, a atualização
constante é essencial para que os profssionais desempenhem de forma apro-
priada assuas atividades.

A educação ao longo da vida, que vislumbra a presença de oportuni-
dades de aprendizagem para pessoas de todas as idades e em diferentes con-
textos, formais e não formais, passa a ser uma resposta à necessidade de bus-
ca constante dos sujeitos sociais por uma instrução que possibilite melhores
condições de atuação no mercado de trabalho (BELLONI, 2006; DEAQUI-
NO, 2007). 

Um movimento de aproximação da concepção de educação ao longo
da vida às reflexões propiciadas por Paulo Freire remete às ideias de inaca-
bamento do ser e da consciência dessa inconclusão. E o autorreconhecimento
do ser como inacabado, resultante de sua vivência histórica e social, é requi-
sito para disparar um processo permanente de busca, que leva a uma educa-
ção continuada – educação ao longo da vida – com vistas a uma real presen-
ça do ser no mundo, participando de forma ativa e colegiada, nesta constru-
ção.

.  
Figura 1: Caminho que leva à educação ao longo da vida segundo
Paulo Freire (2007).
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Considerando a  necessidade  de formação permanente  dos indiví-
duos e a mediação que as tecnologias exercem sobre a sociedade, é impres-
cindível  uma  formação  que  leve  ao  “aprender  a  aprender”  (FILATRO,
2010b). A autonomia dos estudantes, construída por meio do uso responsá-
vel de sua liberdade em um ambiente em que o educador exerce a autorida-
de de forma coerente, respeitosa e ética (FREIRE, 2007), fomenta a constru-
ção  de  novos  conhecimentos,  tendo  em vista  a  intervenção  na  realidade
(FREIRE, 2007; KNOWLES et alii, 2011).

A modalidade de Educação  a Distância  (EAD) mediada pelo uso
acentuado de tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) apre-
senta–se como importante recurso para a promoção de uma educação conti-
nuada que atenda às necessidades do sujeito social,  para seu crescimento
pessoal e social, tornando–o melhor habilitado a corresponder às expectati-
vas do mundo do trabalho e às demandas da sociedade (BELLONI, 2006; FI-
LATRO, 2010). Quando sustentada pelo uso de estratégias de ensino alinha-
das aos princípios da educação de adultos, também possui potencial para es-
timular  o  estudante  a  assumir  a  responsabilidade  pelo  seu  processo  de
aprendizagem, ou seja, a se tornar autônomo na busca e signifcação dos no-
vos conhecimentos, de acordo com sua história (FREIRE, 2007; KNOWLES et
al, 2011). 

Assim, em um cenário mundial em que as necessidades de perma-
nente formação dos sujeitos e profssionais são evidenciadas pela rápida e
contínua evolução das tecnologias que sustentam o mundo do trabalho e as
próprias relações interpessoais, a possibilidade de uma formação por meio
da educação a distância pode vir a favorecer a inclusão de estudantes devido
a suas características de flexibilidade de local e tempo para estudo.

A evasão em cursos superiores na modalidade a distância mesmo
com as possibilidades de uma formação individualizada por meio da EAD,
fundamentada na autonomia e independência do estudante, surge o questio-
namento sobre as causas que levam aos elevados índices de desistência nessa
modalidade (FILATRO, 2010c). Pesquisas confrmam que a evasão em cursos
online é consideravelmente mais alta do que em cursos presenciais (ABBAD
et al, 2006; LEVY, 2007; STREET, 2012), sendo grande o número de especula-
ções sobre as causas que levam a essa situação (PALLOFF; PRATT, 2004). En-
tretanto, dentre as conclusões de uma investigação realizada sobre fatores
que influenciam a decisão dos alunos em abandonar cursos online, os pes-
quisadores destacam que as razões para a evasão em cursos a distância não
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são muito diferentes em relação aos motivos que levam ao abandono de cur-
sos presenciais. Os autores também apontam que, da mesma forma que cada
curso é único,  as razões que levam à evasão também são específcas para
cada processo de formação (WILLGING; JOHNSON, 2009).

Os estudos que buscam modelos de causalidade da evasão em edu-
cação  a  distância  realmente  costumam  encontrar  resultados  diversos,  em
função das características específcas das instituições e cursos envolvidos nas
pesquisas, bem como devido a diferenças entre projetos de cursos. De forma
geral, observa–se que a decisão de um aluno abandonar ou permanecer em
um curso a distância influencia e é influenciada por fatores pessoais, relacio-
nados ao meio ambiente e ao curso propriamente (STREET, 2012). 

Um dos parâmetros citados como medida de efcácia e qualidade em
EAD é a taxa de evasão (WILLGING, 2009). E para que um curso alcance um
alto padrão de qualidade é indispensável que seu planejamento e prepara-
ção sejam realizados ponderando elementos e métodos apropriados ao gru-
po a que se destina. Adicionalmente, as qualidades esperadas dos alunos
para a formação via EAD, como flexibilidade, reflexão, colaboração, facilida-
de de comunicação, comprometimento, acesso e habilidade de uso da inter-
net, por também se relacionarem à evasão, compõem a complexa equação
que representa a qualidade de um processo de formação e a presença e in-
tensidade do fenômeno evasão.

Porém, apesar do grande número de cursos a distância oferecidos
atualmente em todo o mundo, há relativamente poucas pesquisas  que os
avaliam e,  em particular,  que  pesam  os  índices  de  evasão  (FRANKOLA,
2001; WILLGING, 2009).

A evasão em cursos de pós–graduação na área da saúde ofereci-
dos a distância pela Unifesp

A demanda por expansão do ensino público superior em nosso país
originou políticas públicas voltadas a esse fm, que se desdobram em distin-
tos programas, dentre eles o Sistema Universidade Aberta do Brasil3 (UAB),
criado em 2006. A UAB tem como objetivo a expansão e interiorização do en-
sino superior público no Brasil, por meio de articulações entre universidades

3h  ttp://www.uab.capes.gov.br     
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públicas e polos de apoio presencial  mantidos por governos estaduais ou
municipais para a oferta de cursos na modalidade de educação a distância.

A Unifesp participa da UAB desde seu início, desenvolvendo e ofer-
tando cursos de pós–graduação, majoritariamente na área da saúde. A opção
pela oferta de cursos de especialização na área da saúde refletiu o momento
de expansão pelo qual a instituição passou na década de 2000, com amplia-
ção das áreas de conhecimento dos cursos e abertura de novos campi. Desta
forma, a oferta de cursos em áreas da saúde já consolidadas na Unifesp trou-
xe a segurança necessária para que o modelo de oferta de cursos a distância
proposto pela UAB fosse adotado, já que diferia do modelo até então empre-
gado pela instituição.

No período de setembro de 2007 a março de 2013 a Unifesp concluiu
a oferta de 12 turmas de oito cursos de especialização e aperfeiçoamento por
meio da UAB, com a oferta de 4.600 vagas. Nesse período, constatou–se que
o índice de aprovação de alunos nos cursos de especialização ofertados por
meio da UAB era inferior a 50%, mais baixo do que os de outros cursos de
especialização da Unifesp na modalidade a distância. Este fato motivou a in-
vestigação de fatores que pudessem estar associados ao sucesso4 de alunos
em cursos ofertados por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil.

Para o estudo, alunos dos cursos de Especialização em Gestão em
Enfermagem, Especialização em Cuidado Pré–Natal, Especialização em Saú-
de Indígena e Especialização em Gestão em Saúde foram convidados a res-
ponder um instrumento de pesquisa e os dados coletados foram submetidos
à análise estatística através de regressões logísticas.

Identifcou–se que o principal fator – denominado Organização – re-
lacionado à aprovação nos cursos foi a associação de três elementos ligados
ao próprio estudante e que indicam organização do aluno para sua partici-
pação em um curso a distância: gestão do tempo para estudo, apoio da insti-
tuição em que trabalha e apoio da família. O fator Organização se compor-
tou de acordo com o esperado no estudo, predizendo o sucesso dos alunos
nos cursos e reforçando resultados de estudos já realizados. 

Em relação à responsabilidade da organização para a participação
do aluno no curso, avalia–se que cabe ao curso prover informações sobre as
condições necessárias para o estudo (como indicação do tempo semanal re-
querido para cumprir as atividades, frequência semanal de acesso ao ambi-

4Neste  texto  o termo  sucesso é  considerado como sinônimo de  aprovação de um aluno em
determinado curso, se opondo à evasão.
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ente virtual do curso, frequência e datas de atividades síncronas e presenci-
ais), além de recomendar, orientar e estimular a adoção de medidas que es-
tabeleçam melhores condições de organização, que comprovadamente au-
mentam a chance  de sucesso.  Entretanto,  considerando que os elementos
que constituem a organização devem ser inerentes aos alunos que optam por
realizar um curso a distância, avalia–se que deve ser responsabilidade do es-
tudante buscar e negociar cada elemento e desta forma conquistar um cená-
rio adequado para sua dedicação ao curso (GARBE, 2014). 

Entende–se que alunos sufcientemente motivados a realizar um cur-
so a distância, principalmente em função do tema central abordado e da rela-
ção deste com suas necessidades de formação, como decorrência sejam tam-
bém estimulados a organizarem suas vidas de maneira a estabelecerem con-
dições satisfatórias para o estudo e conseguirem dedicação adequada ao cur-
so (GARBE, 2014).

Da mesma forma que cabe ao aluno buscar as condições necessárias
para sua real e efetiva participação no curso, essa circunstância apenas se
efetivará  se  o estudante  verdadeiramente  assumir  a  responsabilidade por
sua educação e, portanto, reunir os requisitos necessários ao prosseguimento
no processo de formação. Nesse momento, acredita–se que o uso de estraté-
gias específcas para manter o foco no estudo, objetivando seu término, pode
efetivamente aumentar sua chance de permanência no curso e reduzir a taxa
de abandono. Assim, entende–se que tanto ações aplicadas pelo curso como
as desenvolvidas pelos alunos visam à conclusão do processo de formação
pelos estudantes, de modo a contribuir para que seja proporcionada, além
de uma transformação interna, uma intervenção no mundo que o cerca.

Na pesquisa sobre evasão em EAD realizada na Unifesp, a relação
da principal motivação que levou os alunos a se inscreverem nos cursos com
o sucesso ou evasão dos alunos foi avaliada por meio da variável Interesse
em realizar o curso. De acordo com estudos prévios, esperava–se que alguns
elementos da variável Interesse estivessem associados à aprovação nos cur-
sos (necessidade profssional; interesse pessoal), enquanto outros se relacio-
nassem à redução da chance de sucesso (curso ofertado pela Unifesp, curso
ofertado na modalidade a distância, curso gratuito). Porém, a previsão não
foi confrmada – os resultados obtidos não apontaram associação entre os
elementos motivacionais e o sucesso no curso. Avalia–se essa situação como
possível efeito de defciência no instrumento ou método de coleta de dados.
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De acordo com princípios da Andragogia, o público adulto é motiva-
do a aprender ao perceber que a aprendizagem o ajudará a executar tarefas
ou lidar com problemas que vivenciam. Os adultos respondem a fatores mo-
tivacionais externos (como melhores empregos, promoções, salários mais al-
tos); porém, os fatores motivacionais mais poderosos nesse grupo de apren-
dizes são os internos – desejo de ter maior satisfação no trabalho, autoesti-
ma, qualidade de vida (KNOWLES et alli, 2011).

Pode–se afrmar que o aluno estar consciente de que a aprendizagem
do conteúdo do curso poderá efetivamente ser aplicada em sua atividade
profssional, se tornando pronto para aprender, é primordial para motivá–lo
a concluir o processo de formação. Entretanto, caso o conteúdo do curso ou
sua condução não correspondam às expectativas formuladas pelos estudan-
tes, bem como se houver um desinteresse pelos temas abordados em razão
de uma alteração de atividade profssional e consequente modifcação da ne-
cessidade de formação, por exemplo, a motivação inicial que levou à inten-
ção de realizar o curso e à realização da inscrição não será sufciente para
manter o aluno no curso, sendo que seu sucesso no processo de formação
poderá entrar em risco (GARBE, 2014).

Como a Relevância do curso para a atividade profssional – um dos
fatores investigados – não foi associada ao sucesso dos alunos nos cursos,
acredita–se que a motivação inicial existente, em função da aplicação dos no-
vos conhecimentos, não tenha sido sufciente para manter os alunos entusi-
asmados ao longo da realização do curso. Com isso houve o abandono por
alunos  que  tinham  uma  autêntica  intenção  de  realizar  o  curso  (GARBE,
2014).

A motivação inicial para a realização de um curso, composta pelas
razões que levam à seleção de uma meta e a consequente intenção de procu-
rar alcançá–la (DEIMANN; BASTIAENS, 2010), demonstrou não ser sufci-
ente para fazer com que estudantes cumprissem o objetivo. A volição, defni-
da como a capacidade de se manter focado em uma tarefa e afastar distra-
ções, é apontada como mediadora entre a motivação inicial e o comporta-
mento dirigido para a conclusão da meta (GARCIA et alii, 1998).

Entende–se que os aspectos estudados que mais podem se benefciar
da volição sejam os relacionados ao preditor Organização, pois diante de
obstáculos ligados a contextos familiares ou profssionais que exijam grande
envolvimento do estudante causando redução do tempo disponível para o
curso, por exemplo, estratégias volitivas poderiam contribuir para que o es-
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tudante se mantenha focado em sua meta de fnalizar o curso. O atraso da
gratifcação, processo por meio do qual o aluno conscientemente adia recom-
pensas imediatas disponíveis, como sair com amigos ou família, a fm de ob-
ter recompensas maiores que estejam temporalmente distantes, como a con-
clusão de um curso (BEMBENUTTY; KARABENICK, 1998), bem como ou-
tras estratégias de controle que visam afastar distrações para proteger a in-
tenção principal  podem benefciar  estudantes  de cursos a  distância  (DEI-
MANN; BASTIAENS, 2010). Orientações sobre o uso de estratégias volitivas
para estudantes de EAD, principalmente os novatos, contribuem para prepa-
rá–los  a  identifcar  e  enfrentar  possíveis  obstáculos  no decorrer  do  curso
(DEIMANN; BASTIAENS, 2010).

A satisfação dos estudantes com o processo de formação, incluindo
aspectos como acesso e usabilidade do ambiente do curso, material didático,
conteúdo programático, apoio administrativo, metodologia de ensino, apoio
do professor e tutor, entre outros, pode contribuir tanto para um processo de
avaliação do curso,  resultando em ações para seu aperfeiçoamento, como
para o aumento da taxa de sucesso dos alunos no curso em função de uma
melhor qualidade da educação (PARK, 2007).

A Satisfação com o curso não foi preditora de aprovação no estudo
realizado na Unifesp, apesar da contribuição desse parâmetro para a predi-
ção de sucesso ser esperada por avaliar o grau de satisfação do aluno com o
curso como um todo, considerando ambiente, material didático e apoio de
professor e/ou tutor (GARBE, 2014). Contudo, outras pesquisas que investi-
garam o mesmo aspecto demonstraram que o grau de satisfação do estudan-
te com o curso é um indicador da decisão de abandonar o curso (LEVY,
2007). 

Considerações sobre uma educação transformadora e a evasão

Entende–se que os alunos que buscam a educação continuada já pos-
suem uma postura crítica em relação a si próprios, incluindo a sua formação
prévia, formal ou informal e em relação a seu meio social e profssional, pos-
tura que favorece a consciência da necessidade de formação constante. Uma
vez consciente de sua demanda, o indivíduo passa a buscar o curso que me-
lhor atenda a suas necessidades, sendo que a Educação a Distância pode vir
a ampliar as possibilidades de formação, por tornar possível a participação
em um curso em localidade distante e em dias e horários flexíveis. 
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Acredita–se  que  essa  condição  de  consciência  da  necessidade  de
uma educação permanente possa vir a favorecer o processo de aprendiza-
gem, motivando o indivíduo a iniciar o curso, a estabelecer estratégias para a
manutenção de sua participação e, sobretudo, a vislumbrar sua atuação per-
meada pelos novos conhecimentos. Com essa postura em relação a sua for-
mação, entende–se que o risco de evasão seja reduzido.

Certamente uma parcela dos estudantes inicia a participação em um
curso com perspectiva autêntica de evolução individual e social, tendo po-
tencial para efetivamente disparar um processo de transformação. Entretan-
to, compreende–se que outra parcela de alunos busca a educação continuada
com objetivo exclusivo de término do curso e respectiva certifcação, princi-
palmente como modo de cumprir uma exigência do mundo de trabalho.

Tem–se que cursos apoiados pelo uso intensivo de tecnologias digi-
tais de informação e comunicação, por si só, não garantem a aprendizagem
dos estudantes, independentemente da origem de sua motivação e interesse,
no processo de formação. Para uma educação a distância de qualidade, além
de um planejamento primoroso e execução afnada com o projeto, é indis-
pensável a adoção de mecanismos para a flexibilização e humanização do
processo de formação, buscando o atendimento dos alunos de forma perso-
nalizada  (FILATRO, 2010d)  e,  desta  forma,  podendo alcançar  também os
grupos sociais em seu entorno.

Para que tal resultado seja alcançado, a concepção de um curso ou
outra ação educacional deve se afastar de padrões lineares, em que as fases
sequenciais de análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação
são executadas, assumindo que as diversas etapas podem e devem ocorrer
ao longo de todo o processo e de forma flexível. A identifcação de necessi-
dades de aprendizagem e consequente defnição de objetivos de ensino e de
aprendizagem,  bem como a  caracterização  dos  alunos,  são  realizadas  no
princípio do processo, com a fnalidade de estabelecer um foco inicial, sendo
ajustadas ao longo do processo. O desenvolvimento de um ambiente propí-
cio  à  aprendizagem,  constituído por  materiais  de  estudo e  atividades  de
aprendizagem, deve favorecer as experiências dos alunos, sua autonomia e
liberdade, ocorrendo de forma integrada à implementação e com a efetiva
participação e contribuição, tanto de professores e tutores como de alunos.
Por fm, mas também integrada a todo o processo, a avaliação tem como f-
nalidade subsidiar reorientações e adaptações do planejamento inicial (FILA-
TRO, 2010e).
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Tal ação educativa, que considera as características do estudante, o
meio em que vive, suas experiências e demandas, com respeito à autonomia
e identidade do sujeito, pode promover uma aprendizagem verdadeiramen-
te signifcativa para o aluno e seu grupo social, em congruência com o con-
ceito de empoderamento, na concepção de Freire (2007). De forma comple-
mentar, um estudante que revele posicionamento crítico em relação ao pró-
prio processo de formação, além da consciência de sua necessidade, tende a
se mostrar também consciente de seu grupo social e passa a intervir no meio,
com base nos novos conhecimentos. 

Diante das reflexões propostas, visualiza–se como desafo da Educa-
ção a Distância de qualidade social, na expressão do documento referência
da CONAE (2010), mais do que a mediação da construção de novos conheci-
mentos, fundamentados no respeito e na autonomia dos estudantes, que de
fato estejam abertos a esse processo. Releva–se, nesse contexto, a responsabi-
lidade de provocar o interesse e o comprometimento dos alunos que ainda
não demonstram acurado olhar crítico, estando alheios às possibilidades de
conquistar uma situação de superação individual, extensiva a seu grupo so-
cial. 

Olhar para a problemática da evasão nos cursos ofertados na moda-
lidade a distância é indispensável para a construção de uma educação anco-
rada no empoderamento, na acepção freiriana (2007). Em outros termos, no
âmbito da educação a distância, olhar para a problemática da evasão é fun-
damental a uma educação que situe os alunos como sujeitos sociais aptos a
participar, de forma ativa e colegiada, da construção de um mundo voltado
à emancipação dos seres humanos.
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http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ862360.pdf
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Avanços das ações educativas em EaD desenvolvidas
na Secretaria da Educação de Santos e o

empoderamento dos professores

Carlos Eduardo da Silva Fontoura

Introdução

Os avanços e a utilização de ambientes virtuais e colaborativos de
aprendizagem propiciam novas perspectivas para a educação a distância via
internet (WEB). Na Prefeitura Municipal de Santos, novas iniciativas de edu-
cação online surgiram desde a apresentação do relato1, por ocasião do 14º
CIAED – Congresso Internacional ABED2 de Educação a Distância. Assim, o
objetivo principal deste relato de experiência é expor os avanços nas ativida-
des educativas desenvolvidas no Núcleo de Educação a Distância (NuED) da
Secretaria da Educação (SEDUC) de Santos comparando os avanços na pro-
posta pedagógica e na oferta de cursos, e também reconhecer o empodera-
mento3 destes professores. 

O NuED4 foi criado em 2005 e a partir de 2008 cursos modulares pas-
saram a ser categorizados por Eixos Temáticos. Neste sentido, os cursos fo-
ram desenvolvidos para Educadores e Funcionários da Rede Municipal, por
meio do planejamento e avaliação das atividades oferecidas. O modelo de
EAD passou a ser compreendido de forma ampla, com enfoque na reflexão e
aperfeiçoamento  dos  participantes,  buscando  favorecer  uma mudança  de

1Experiências  e  ações  educativas  em  Educação  a  Distância  desenvolvidas  na  Secretaria  da
Educação da Prefeitura do município de Santos – Ano 2008 (Fontoura, Branco)

URL: http://www.abed.org.br/congresso2008/tc/520200854358PM.pdf acesso em 2 Abr 2014
2Associação  Brasileira  de  Educação  a  Distância,  foi  criada  em  21/06/1995  como  sociedade
científca, sem fns lucrativos, voltada para o desenvolvimento da EAD.
3Consideraremos  que  empoderamento  (BAQUERO,  2012  p.  183–184),  enquanto categoria,
perpassa noções de democracia, direitos humanos e participação, mas não se limita a estas. Neste
sentido,  empoderamento  é  mais  do  que trabalhar  em nível  conceitual,  pois  envolve o  agir  e
demanda a reflexão sobre a ação, visando a uma tomada de consciência a respeito de fatores de
diferentes ordens – econômica política e cultural – que conformam a realidade, afetando sobre o
sujeito. 
4 https://www.egov.santos.sp.gov.br/ead/pagina_inicial/index.php 

https://www.egov.santos.sp.gov.br/ead/pagina_inicial/index.php
http://www.abed.org.br/congresso2008/tc/520200854358PM.pdf
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postura, por meio das discussões e da orientação nos caminhos de busca e
escolha de informação e da análise do aprimoramento profssional, com vis-
tas a reconhecer que a prática se constrói no processo de ensino/aprendiza-
gem  associada  à  necessidade  de  educação  continuada.  (FONTOURA;
BRANCO, 2008).

No início do NuED, o primeiro curso, implantado em 2006, foi proje-
tado para professores com pouca familiaridade com o uso do computador e
sem experiência em participação em cursos a distância. Citando monografa,
apresentada em 2007, por Horta et Al (p. 34)

Foi sugerido que cada um dos participantes tivesse uma disponibi-
lidade de 30 horas para participar do curso em laboratório de infor-
mática do núcleo […] uma vez que as atividades propostas se cons-
tituíam de aprender a utilizar determinados softwares e aplicar o
seu uso no trabalho de contexto de sala de aula. O conteúdo inicial
do curso foi o aprendizado dos conceitos computacionais. A partir
dessa vivência, o foco do curso foi redimensionado para as ativida-
des reflexivas e pedagógicas, onde cada um dos participantes era
direcionado para  ler  conteúdos  específcos  e  discutir  em fóruns,
fora do horário de trabalho e de acordo com suas respectivas dispo-
nibilidades, o quanto assimilavam ou divergiam desses conteúdos.
Com o passar do tempo, os participantes também opinavam sobre
outras bibliografas que acrescentariam em conteúdo àquelas já es-
pecifcadas pelos formadores.

Com base neste trabalho e analisando a tabela 1 (abaixo) foi possível
identifcar a aceitação imediata da modalidade de ensino a distância, mesmo
com a falta de familiaridade com as TIC (Tecnologia de Informação e Comu-
nicação). Em outras palavras, podemos afrmar que os educadores estavam
atentos às possibilidades de utilização do AVA (Ambiente Virtual de Apren-
dizagem) para a própria formação docente, promovendo uma signifcativa
mudança na prática pedagógica, no empoderamento da equipe demonstrada
nas reuniões de trabalho e no crescente aumento da demanda de cursos.

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total/ alunos 73 130 553 924 1.346 1.327 1.312 1.349

Tabela 1: Quantitativo de participantes nos cursos de formação em EAD

Segundo Fontoura & Branco (2008) os cursos do NuED passaram a
ser categorizados por área do conhecimento na qual o professor/formador
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atua como mediador, desenvolvendo ações de ensino nas dimensões intera-
tivas dos alunos, valorizando o que o aluno já sabe e enfatizando a prática
interdisciplinar, ampliando portanto as possibilidades na construção do co-
nhecimento.

Nesse estudo5, foram detectados avanços na oferta de cursos modu-
lares propostos, em 2012, a educadores (da rede pública e privada), estudan-
tes e funcionários, pelo NuED, que utiliza o ambiente TelEduc6, um software
livre, que permite a criação de cursos online. 

A prática pedagógica do NuEd a partir de 2008

O modelo de educação a distância, desenvolvido pelo Núcleo, é con-
siderado aberto e voltado à utilização de novas técnicas metodológicas, tais
como: educação de grupos, recursos midiáticos, temas de interesse específ-
cos e atuais, estímulo à reflexão crítica, autonomia na busca de novos refe-
renciais, mediação na construção do conhecimento, além das estratégias de
interação diretamente ligadas à proposta inovadora dos professores envolvi-
dos (FONTOURA; BRANCO, 2008). 

De acordo com o trabalho apresentado, a equipe de profssionais do
NuED assume que a prática em si está ancorada na proposta de Almeida
(2003, pág. 35):

Ambientes virtuais de colaboração e aprendizagem se constituem a
partir de um grupo de pessoas que aprendem em colaboração por
meio do uso de software específco para a comunicação a distância
mediada pelas tecnologias de informação e comunicação. As intera-
ções entre pessoas e objetos de conhecimento são propiciadas pela
mediação das tecnologias e de um professor orientador. As ativida-
des se desenvolvem no tempo, ritmos de trabalho e espaço em que
cada participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade

5A partir da técnica da observação na vida real (MARCONI; LAKATOS, 2011), na qual os registros
ocorreram espontaneamente e sem preparação durante as reuniões pedagógicas; e da observação
participante (CHIZZOTTI, 2013), partindo do ponto de vista e das perspectivas do pesquisador
por meio do contato direto com o fenômeno da pesquisa.
6TelEduc é um ambiente para realização de cursos a distância através da Internet.  Está sendo
desenvolvido no Nied (Núcleo de Informática Aplicada a Educação) sob a orientação da Profa.
Dra. Heloísa Vieira da Rocha do Instituto de Computação da Unicamp (Universidade Estadual de
Campinas),  a partir de uma metodologia de formação de professores construída com base na
análise das várias experiências presenciais realizadas pelos profssionais do núcleo. Disponível
em: <http://teleduc.nied.unicamp.br/~teleduc/>. Acesso em: 2 abr. 2014.

http://teleduc.nied.unicamp.br/~teleduc/
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explícita e um planejamento que constitui a espinha dorsal das ati-
vidades a realizar, revisto e re–elaborado continuamente no anda-
mento das interações”.  

Assim,  em 2008,  a  proposta  pedagógica  do NuED passou a  ser
composta por Eixos Temáticos. A seguir, apresentamos organograma (tabela
2) e denominação dos eixos:

Coordenador do 
Núcleo

Professor/For
mador

Coordenado
r do Curso
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Eixo   Denominação
I Educação Continuada

Em uma concepção ampliada, entende–se a educação continuada sob uma perspectiva integralizante, dinâmi-
ca e participativa, desenvolvida  de acordo com as necessidades do grupo, onde o aprender e ensinar  estão in-
corporados às práticas cotidianas do trabalho.

II Educação Infantil
Este eixo tem por fnalidade provocar reflexões, questionamentos e, portanto, permitir ao participante refletir e
expressar suas descobertas fazendo uso destas. A reflexão permitirá ao profssional da Educação Infantil re -
pensar sua prática pedagógica, tornando–o um Educador crítico no seu cotidiano.

III Educação Tecnológica
As TIC têm inovado as práticas de ensino. Pretende–se neste eixo, integrar os recursos tecnológicos ao currícu-
lo nuclear, entendendo que essas inovações traduzem concepções diversas e precisam submeter–se à reflexão
crítico–teórica.

IV Ensino FundamentaL I, II e EJA (Educação de Jovens e Adultos)
Os pressupostos que norteiam o ensino básico caracterizam–se em diversifcadas metodologias pedagógicas,
fazendo–se necessário a busca de estratégias de ensino adequadas. Neste sentido, uma teoria é prática na me -
dida em que transforma, por meio de uma série de mediações o conhecimento da realidade, proporcionando a
organização do trabalho pedagógico, tendo a centralidade do ensino no aluno (sujeito ativo na construção do
conhecimento).

V Ensino Médio e Profssionalizante
Para desenvolver a aquisição e apropriação de novos saberes, neste eixo será contemplado um espaço virtual
para a valorização da realidade e vivência dos alunos. Por meio destas práticas pedagógicas, os participantes
conseguirão organizar seu currículo, estabelecendo relações que ocorrem nas situações de aprendizagem e as
suas descobertas.

VI Parcerias 
Neste eixo procura–se estabelecer associações com outros setores da SEDUC com o intuito de ampliar a aquisi -
ção e troca de saberes. Deste modo, preconiza as práticas de ensino como resultado do complexo processo de
construção, modifcação e reorganização dos conteúdos.

VII Capacitação em EAD (Educação a Distância)
No que se refere ao uso da educação a distância no processo educacional, pode–se afrmar a existência de vá -
rios desafos deste novo modelo educativo em processo de construção. Este eixo oportunizará o processo ensi -
no–aprendizagem de conceitos e práticas estruturadas nos aspectos epistemológicos, organizacionais, metodo -
lógicos, tecnológicos e pedagógicos da criação de comunidades virtuais de aprendizagem.

VIII Desenvolvimento Docente
Tendo a docência como base da formação profssional, este eixo assume compromisso social, ético e político re-
ferenciado na concepção sócio–histórica da educação. Por meio da produção e disseminação de conhecimentos
desenvolvidos no ambiente virtual, pretende–se a promoção de discussões voltadas para a interação entre teo-
ria e prática, a compreensão crítica da realidade educacional e o desenvolvimento entre a formação inicial e a
continuada do educador do século XXI.

IX Semi–presenciais
Neste formato, está presente a técnica de exposição que favorece a construção do conhecimento e permite a
crítica reflexiva. Assim, formam–se espaços de interações professor–aluno em um ambiente facilitador e signi -
fcativo entre a teoria e a atividade prática, organizando–se planos concretos de ação, indispensáveis para o
desenvolvimento de ações reais e efetivas baseados em uma metodologia diferenciada de inter–relação de en -
contros presenciais com a discussão virtual.

X Qualidade de Vida (criado em 2012)
A qualidade de vida das pessoas tornou–se uma temática emergente no século XX. A preocupação com o
bem–estar físico, mental e social é discutida nos mais diferentes ambientes profssionais e científcos. Assim,
buscando valorizar a percepção de cada indivíduo sobre seu modo de viver, pretende–se identifcar atitudes
simples que motivem a melhoria da qualidade de vida do participante em uma perspectiva sociocultural.

Tabela 2: Organograma do NuED e denominação dos Eixos Temáticos
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Fundamento da aprendizagem online no NuED

Em geral,  a  ideia  inicial  desenvolvida  no  NuED  de  proporcionar
educação a distância de maneira inovadora, por meio de temáticas relaciona-
das às práticas interdisciplinares que procuram atender à complexidade das
atividades  desenvolvidas,  vem oportunizando  possibilidades  de  capacita-
ção/desenvolvimento profssional e ampliando a aproximação dos alunos às
ações da aprendizagem online. Devido  às  transformações  contemporâ-
neas e à implementação das TIC, este Núcleo assumiu o desafo de romper
com os paradigmas já detectados no modelo da educação tradicional, como a
dicotomia teoria–prática, o ensino predominantemente transmissivo e a frag-
mentação dos conteúdos.

Desta maneira, as ações educativas em EAD criam comunidades vir-
tuais de aprendizagem, de modo a superar as concepções tradicionais e de-
senvolver  o processo  de aquisição  e ampliação  de saberes,  onde o aluno
transforma sua prática por meio das suas relações na interação com outros
alunos, professores, fóruns de discussão etc., visando que estas ações propi-
ciem o empoderamento coletivo, fortalecendo a promoção da emancipação
social (ex.: acesso digital).

Nessas situações de aprendizagem online, são favorecidas o “apren-
der” signifcativo, pois “ensinar” requer interação professor–aluno, não so-
mente no que diz respeito à natureza dos conteúdos, mas principalmente às
formas de acesso a construção do conhecimento. A evolução e a complexida-
de da aprendizagem online envolvem o uso de diversas concepções pedagó-
gicas,  estabelecendo  uma  crescente  necessidade  de  compreendê–las,  bem
como sobre a implicação da utilização das TIC (Tecnologias de Informação e
Comunicação). Em uma análise conjuntural, nos deparamos com a expressão
“Sociedade da Informação” que é utilizada para designar as transformações
tecnológicas da “Sociedade Pós–Industrial” (maior importância na produção
de serviços do que na produção de bens). Segundo Castells (2000), as trans-
formações em direção à sociedade da informação estão ligadas à reestrutura-
ção do capitalismo desde a década de 1980, reconhecidas nos países industri-
alizados e que se constituíram em uma tendência global defnindo o para-
digma da tecnologia da informação, que expressa a relação das transforma-
ções tecnológicas com a economia global e com a sociedade em que vivemos.

Castells (2000), aponta as seguintes características da Sociedade da
Informação:
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• A informação é sua matéria–prima: as tecnologias se desenvol-
vem para permitir o homem atuar sobre a informação;

• A informação é parte integrante de toda atividade humana, in-
dividual ou coletiva;

• A tecnologia tem alta capacidade de reconfguração; e
• Interligação entre diversas áreas do saber.
Neste contexto, a cibercultura surge ao relacionar as TIC com a cul-

tura contemporânea, estabelecendo um conjunto de práticas sociais e as tec-
nologias digitais vêm alterando o processo de criação no ciberespaço. Levy
(1999) reforça três princípios que proporcionaram o crescimento deste espa-
ço:

• Interconexão de computadores (grande rede mundial);
• Comunidades virtuais (grupo de pessoas com objetivos comuns

que interagem na rede por meio de troca de informações e compartilhamen-
to de ideias);

• Inteligência coletiva (equilíbrio entre a cooperação – troca de
ideias e a competição – liberdade de confronto de pensamentos opostos).

Algumas experiências  atuais de aprendizagem online,  desenvolvi-
das neste ciberespaço, continuam atreladas aos conceitos da Pedagogia, vol-
tados à valorização do conteúdo, perdendo–se alguns signifcados da utiliza-
ção das TIC e da evolução desta sociedade do conhecimento. De modo geral,
com relação aos cursos online, no NuED, a equipe de professores compreen-
de a necessidade de estar embasada em metodologias construtivistas de en-
sino, considerando–se o contexto em que os alunos estão inseridos e princi-
palmente propiciando a cooperação e o compartilhamento entre pares facili-
tando a aprendizagem e o desenvolvimento humano, bem como o empode-
ramento relacionado à transformação da prática pedagógica do individual
ao coletivo e vice–versa. Segundo Silva (2003, p.26):

Estar on–line não signifca estar incluído na cibercultura. Internet
na escola não é garantia da inserção crítica das novas gerações e
dos professores na cibercultura. O professor convida o aprendiz a
um site, mas a aula continua sendo uma palestra para a absorção li-
near, passiva e individual, enquanto o professor permanece como o
responsável  pela  produção e pela transmissão  dos "conhecimen-
tos". Professor e aprendizes experimentam a exploração navegando
na Internet, mas o ambiente de aprendizagem não estimula fazer
do hipertexto e da interatividade próprios da mídia on–line uma
valiosa atitude de inclusão cidadã na cibercultura. Assim, mesmo
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com a Internet na escola, a educação pode continuar a ser o que ela
sempre foi: distribuição de conteúdos empacotados para assimila-
ção e repetição.

Para este grupo, por conseguinte, aprendizagem online deve propi-
ciar a construção do conhecimento, de maneira que as informações a serem
apresentadas  ao  aprendiz  sejam  potencialmente  signifcativas,  proporcio-
nando a relação do que se apresenta com conceitos preexistentes na sua es-
trutura cognitiva (AUSUBEL, 1978). Na web, o professor pode disponibilizar
recursos que implementem a interação, na qual todos, de modo participati-
vo, se empenhem na reflexão e na discussão que levam ao pensar autônomo.
Para Freire, perguntas são estratégias para o conhecimento do mundo. Per-
guntas exigem respostas compartilhadas, discutidas e reveladoras da inquie-
tação do educando diante do conhecimento.

[…] o necessário é que o educando, ao perguntar sobre um fato, te-
nha na resposta uma explicação do fato e não a descrição pura das
palavras ligadas ao fato. É preciso que o educando vá descobrindo
a relação dinâmica, forte e viva, entre a palavra e ação, entre pala-
vra–ação–reflexão.” (FREIRE, 1986, p.49)

Promoção do empoderamento dos professores do NuED

 Neste ambiente virtual de aprendizagem, os professores compreen-
dem que é preciso desenvolver ações de ensino que incidam nas dimensões
ativas e interativas dos alunos, discutindo e incentivando–os nos processos
de busca, escolha e análise das informações com o intuito de contribuir para
que seja desenvolvida a socialização do que foi apre(e)ndido. Especifcamen-
te, compete ao professor a responsabilidade de priorizar a participação, inte-
ração e construção de conhecimentos, desta forma, mediar utilizando–se de
tecnologias. Não se trata de abandonar a transmissão das informações, mas,
principalmente de buscar construir novas relações com o assunto abordado,
refletir sobre sua própria prática e estabelecer relações de ensino–aprendiza-
gem no coletivo.

Neste sentido, ao refletir sobre a trajetória do projeto em Santos, du-
rante cinco anos de exercício profssional, em sala de aula virtual, fcou evi-
dente a necessidade de reforçar a postura mais autônoma, a ampliação da
autogestão da aprendizagem e o empoderamento frente às ações educativas
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desenvolvidas e à constante formação docente. Em um contexto inovador, o
empoderamento desta equipe de professores tem início na construção de co-
nhecimentos para a utilização das TIC e do planejamento e desenvolvimento
dos conteúdos empregados nos cursos. Para o grupo de docentes, em um
questionamento mais aprofundado sobre o cotidiano do trabalho com edu-
cação online, pode–se destacar que a integração das TIC a esta prática peda-
gógica, no processo educacional, favorece a reflexão sobre as ações educati-
vas e formação docente. 

De outro modo, ensinar envolve direcionar a dimensão criativa e o
domínio de conteúdo de maneira compartilhada, atribuindo signifcados e
visando a socialização das experiências de docentes e discentes estabelecidas
em um ambiente cooperativo. 

Na perspectiva de Gadotti (2003, p.15), ensinar na sociedade do co-
nhecimento  requer  constante  pesquisa,  reflexão,  permanente  processo  de
formação.

Em sua essência,  ser professor hoje,  não é mais difícil  nem mais
fácil do que era há algumas décadas atrás. É diferente. Diante da
velocidade com que a informação se desloca, envelhece e morre, di-
ante de um mundo em constante mudança, seu papel vem mudan-
do, senão na essencial arte de educar, pelo menos na tarefa de ensi-
nar, de conduzir a aprendizagem e na sua própria formação que se
tornou permanente e necessária.

Segundo  Baquero  (2012),  os  autores  Freire  e  Shor  destacam  que
o empoderamento  individual é uma auto–emancipação, alicerçada na com-
preensão individualista de empoderamento. Para Freire (1986), o empodera-
mento individual, em uma perspectiva crítica social, torna–se fundamental,
ao coletivo, quando atribuímos uma relação com a transformação da socie-
dade por meio da percepção crítica da realidade social.  Este processo  de
aprendizagem precisa estar relacionado à transformação mais ampla da soci-
edade. Freire (2003, p. 136) questionou “a favor de quem e contra quem eles
usam sua nova liberdade na aprendizagem e como é que essa se relaciona
com os outros esforços para transformar a sociedade?” 

Finalizando, podemos associar a concepção formativa dos cursos do
NuED com o empoderamento freireano, na medida em que envolvem prin-
cipalmente dimensões coletivas na prática educacional, por meio de objeti-
vos específcos que estejam direcionados à melhoria das atividades de ensi-
no, seja na sala de aula presencial ou virtual, na qual os trabalhos se desen-
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volvem, visando sempre aprimorar a aquisição de técnicas pedagógicas e
com o uso adequado das TIC ampliar o sentido na práxis (ação–reflexão–
ação) e na relação dialética homem–mundo, que se constitui no ciberespaço,
inserido na sociedade da informação. 
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