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APRESENTAÇÃO 

 

 

O 3º Simpósio Educação e Comunicação versão internacional foi realizado nos 

dias 17,18 e 19 de setembro de 2012 no Campus Farolândia da Universidade Tiradentes. 

Com uma programação variada teve como tema “Infoinclusão: possibilidades de ensinar e 

aprender e como objetivos i) Estudar a relação Educação e Comunicação mediada por 

tecnologias e o impacto no processo de ensinar e aprender. ii) Socializar estudos e 

pesquisas sobre a infoinclusão social e as possibilidades de aprendizagem e iii)  Refletir 

sobre as contribuições das tecnologias na construção de novos percursos de formação e de 

aprendizagem. 

Sua programação se constituiu de Conferencias magistrais com a participação 

de professores das universidades: do Minho e Aveiro (Portugal) e da Universidade 

Complutence de Madrid; mesas redondas com os temas: i) a inclusão digital e tecnologias 

moveis com a participação de professores e pesquisadores da Universidade Federal de 

Pernambuco, Universidade Estadual da Bahia, ii) Tecnologias Assistivas e Políticas 

Publicas com a participação de professores da UNIT, UFPe e das Secretarias de Educação 

e Ação Social do Governo do Estado de Sergipe e mesas Temáticas, onde foram 

apresentados de 40 trabalhos, resultados de estudos e pesquisas nos seguintes eixos 

temáticos: i) Eixo 01 – Educação e Inclusão Social; ii) Eixo 02 – Educação, Intervenções 

Sociais e Políticas iii) Eixo 03 – Políticas Públicas de Inclusão Social; iv) Eixo 04 – 

Currículo e tecnologias de informação e comunicação v) Eixo 05 – Educação, 

Comunicação e Tecnologias Assistivas vi) Eixo 06 – Educação, Sociedade e Inclusão 

Digital. 

Estes anais apresentam na integra os artigos apresentados nestas mesas 

temáticas. 

 

 

 

Ronaldo Nunes Linhares 
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: ACONTECIMENTOS 

HISTÓRICOS 
 

 

Aline Grazielle Santos Soares Pereira
1
 

Crislayne Lima Santana
2
 

Cristiano Lima Santana
3
 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo mostrar a trajetória da luta e conquistas das pessoas com 

deficiência e os direitos que as políticas públicas asseguram. A discussão inicia-se com um 

resgate histórico apresentando as formas como essas pessoas eram tratadas, em seguida 

relata sobre a luta pela igualdade de oportunidade e de condições. As questões norteadoras 

incidem nas inquietudes que cercam a temática. A pesquisa contemplou estudos 

bibliográficos. Enfocaram-se algumas fontes de informações relacionadas às políticas 

públicas mostrando como asseguram o direito da pessoa com deficiência. É relevante aos 

estudiosos conhecerem os paradigmas que permeiam a história dessas pessoas, bem como 

discutir as mudanças que ocorreram ao longo do tempo por se tratar de uma questão social 

com influência dos comportamentos geridos pela sociedade. 

 

Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Políticas Públicas 

 

ABSTRACT 

This article aims to show the trajectory of the struggle and achievements of people with 

disabilities and the rights ensure that public policies. The discussion begins with a 

historical review showing the way these people were treated then tells about the struggle 

for equality of opportunity and conditions. The guiding questions focus on concerns 

surrounding the subject. A bibliographic search included studies. Focused are some sources 

of information related to public policies showing as guaranteeing the right of the disabled 

person. It is relevant to scholars know the paradigms that permeate the story of these 

people and discuss the changes that have occurred over time because it is a social issue to 

influence the behaviors managed by the company. 

 

Keywords: Special Education. Inclusive Education. Public Policy 
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INTRODUÇÃO 

Em meados do século XIX, as pessoas com deficiência eram vistas como incapazes, 

abandonadas, dignas de caridade e chegavam inclusive em algumas sociedades a serem 

exterminadas, pois, a sociedade acreditava que essas pessoas seriam as principais 

responsáveis pelo não desenvolvimento do país. 

Assim, a Educação Especial no Brasil é marcada por diversas fases segundo afirma 

Sassaki (1997), sendo elas: exclusão, segregação institucional, integração e inclusão. 

Diante disso, abordaremos a seguir o percurso histórico da pessoa com deficiência de 

acordo com cada fase. 

Sassaki (1997) relata a fase da exclusão o período que as pessoas com deficiências 

eram ignoradas, rejeitadas, perseguidas e exploradas, pois não havia nenhuma forma de 

atenção educacional a essas pessoas. Com isso, foram surgindo alguns estudos no Brasil 

voltados para a educação especial. Para que haja entendimento Mazzota (2005) cita através 

do “documento síntese da Jornada de Pesquisa em Educação Especial”, como principais 

linhas de pesquisa: 

O diagnóstico da deficiência mental educável, integração da pessoa 
deficiente, formação de recursos humanos, currículos e programas em 

educação especial, prevenção da excepcionalidade, relação criança- 

família-escola, reabilitação e profissionalização. (MAZZOTA, p. 12, 
2005). 

Ainda no século XIX, houve a organização de serviços para atendimento às pessoas 

cegas, surdas, deficientes mentais e deficientes físicos, além de iniciativas oficiais e 

particulares. Sendo que ao final da década de 50 e início da década de 60 do século XX, 

passa a surgir à ideia de deficientes na educação, tendo em vista, a política educacional 

brasileira.  

Com isso, surge a fase da segregação institucional, onde começa a preocupação 

com o desenvolvimento educacional dessas pessoas através do atendimento educacional 

que era oferecido geralmente nas chamadas instituições especializadas. Assim surgem as 

chamadas escolas especiais, conhecida como o Imperial Instituto de Meninos Cegos, em 12 

de outubro de 1854 no Rio de Janeiro, se tornando assim a primeira escola de cegos do 

Brasil, fundada por intermédio de D.Pedro II. Isso foi possível devido à presença de José 

Álvares de Azevedo, que estudara “no Instituto dos Jovens Cegos de Paris, fundado por 
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Valentin Hauy no século XVIII” (MAZZOTA, p.28, 2005), sendo este a principal 

influência do Imperador para que o mesmo viesse a criar o 1º Instituto especializado para 

pessoas cegas da América do Sul. 

Em 17 de maio de 1890, o nome do Instituto é substituído por Instituto Benjamin 

Constant (IBC) sob o decreto de número 408, assinado por Marechal Deodoro da Fonseca 

e Benjamin Constant Botelho de Guimarães.  

Em Setembro de 1857, é fundado por D. Pedro II, o Imperial Instituto de Surdos-

Mudos com a presença de apenas dois alunos, entretanto, sob influência de Hernesto Huet 

foi possibilitado, em 1856, um acréscimo no número de estudantes. E, em 1957, foi 

denominado de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), e, nesse espaço, foram 

realizadas diversas oficinas como: sapataria para meninos e tricô para meninas. 

A partir dessas fundações, foram realizadas diversas discussões através de 

congressos que possibilitaram discutir a educação especial, tendo em vista, o currículo e a 

formação de professores surdos e cegos, além dos recursos financeiros que foram 

destinados aos mesmos, contribuindo para diversas ações voltadas para o atendimento 

pedagógico ou médico- pedagógico aos deficientes.  

Em seguida surge a fase da integração, que de acordo com Sassaki (1997), é 

identificada no momento que acontece a proliferação das classes especiais nas escolas de 

ensino regular. Essas salas se baseavam na compreensão de que estando em salas à parte, 

separados dos alunos sem deficiência, os ditos “excepcionais” não atrapalhavam o ensino 

dos demais.  

Nesse mesmo sentido, Blanco (2002, p.08), menciona que “assim, quando se 

começa uma experiência de integração, é reproduzido, no interior da escola, o mesmo 

enfoque da escola especial”. Colocando assim, o termo ‘integração’ se refere a inserir no 

convívio social a pessoa com deficiência que já tenha sido preparada, capacitada, instruída 

e que esteja adaptada para viver em sociedade. Como complementa Glat & Oliveira (2003, 

p. 12):  

Denominamos integração o modelo que começou a serem implantados 

no Brasil desde o final da década de 70, os alunos com necessidades 

educacionais especiais, geralmente oriundos do ensino especial, são 

inseridos na sala regular na medida em que demonstrem condições para 
acompanhar a turma, recebendo atendimento especializado paralelo, em 

horário alternativo, individualmente ou em salas de recursos.  
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Portanto, Mazzota (1996, p.15) alerta que 

 [...] tanto na literatura educacional quanto em documentos técnicos, é 

frequente a referência a situações de atendimento a pessoas deficientes 

(crianças e/ou adultos) como sendo educacionais, quando uma análise 
mais cuidadosa revela tratar-se de situações organizadas. 

Dessa forma, ocorre a amplitude de trabalhos científicos e técnicos em prol da 

pessoa com deficiência a serem publicados em eventos no início do século XX: o 4º 

Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, além de proporcionar o atendimento em 

escola de ensino regular, para deficientes mentais, assim como, a criação de instituições 

especializadas para o atendimento das pessoas com deficiência, tal como: o Instituto 

Pestalozzi, criado em 1935, para atendimento especializado para deficientes auditivos e 

mentais. 

O Instituto Pestalozzi, desenvolvia trabalhos para os deficientes e começou a se 

expandir por diversos lugares, como: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo. Além disso, recebeu influência de Helena Antipoff, psicóloga, que criou 

diagnósticos, classes e escolas especiais. E, em 1943, o Instituto Benjamin Constant (IBC), 

possibilitou a instalação de uma imprensa Braille que pertencia ao Instituto para as 

produções escritas dos alunos com deficiência visual, na intenção de deixar disponível para 

o aluno.   

Para tanto, outras classes especiais começam a surgir com objetivos educacionais. 

Mazzota (2005), de 1932-1943, relata que a Santa Casa de Misericórdia disponibilizava o 

ensino hospitalar e o Lar Escola São Francisco, com a necessidade de acompanhar a 

reabilitação de deficientes físicos. 

Em 1950, surge no Brasil a AACD- Associação de Assistência à criança defeituosa, 

instituição particular especializada que vem mantendo convênio com o estado e a 

prefeitura de São Paulo, para atender aos alunos da rede estadual e municipal de ensino. 

Entretanto, ainda Mazzota (2005, p.46) diz que no dia 11 de dezembro de 1954, 

“foi fundada, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE” com o objetivo de atender aos problemas relacionados à deficiência 

mental.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961, deve haver “o direito 

dos “excepcionais” à educação, preferencialmente, dentro do sistema geral de ensino, 
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tendo em vista, a escola da rede regular”. Sendo que a lei complementar nº. 5.692/71 altera 

a LDB de 1961, afirmando que o atendimento oferecido às pessoas com deficiência, 

superdotados e em distorção de idade e série não recorre as suas necessidades, o que acaba 

levando-os as escolas especiais e não as escolas de ensino regular como previsto em lei.  

Em contrapartida, a LDB atual nº 9.394/96 afirma que esse atendimento será 

disponibilizado “em classes, escolas ou serviços especializados”, sendo dever do Estado 

garantir a oferta da educação especial. Entre outras determinações, a LDB afirma que:  

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais: 

III – professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 

ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes 

comuns; 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração 
na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 

revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 

articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora. 

 

 

Aliada a esse mesmo sentido, a Constituição Federal de 1988, diz que o aluno com 

deficiência deveria estar na escola, e se possível sua educação deveria acontecer em classe 

regular de ensino, junto às demais crianças sem deficiência.  Então no seu art. 205, aborda 

que deve haver a educação para todos como direito subjetivo para que as pessoas possam 

conviver e interagir normalmente, atendendo a diversidade humana. Ainda aponta no seu 

artigo 206 e 208, respectivamente, o acesso e permanência na escola e afirma que deve 

haver o Atendimento Educacional Especializado (AEE) as pessoas com deficiência, 

preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Em 1990, o estatuto da Criança e do adolescente (ECA), em seu artigo 55, afirma 

como obrigação dos pais ou responsável “matricular seus filhos na rede regular de ensino” 

e complementa no seu art. 5º que: 
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Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais. 

As leis orgânicas e municipais contribuíram para ampliação a respeito da educação 

especial, sendo que, em 1994, através da Declaração de Salamanca Neto (2011, p. 2) 

afirma ser estabelecido que as escolas de 

Ensino regular deve educar todos os alunos, enfrentando a situação de 

exclusão escolar das crianças com deficiências das que vivem nas ruas ou 

das que trabalham das superdotadas, em desvantagem social e das que 

apresentam diferenças linguísticas, étnicas e culturais. 

Com a Declaração de Salamanca de 1994, toda criança tem direito fundamental à 

educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 

aprendizagem; toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas; sistemas educacionais deveriam ser implementados no 

sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades; 

escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes 

de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, construindo 

uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais escolas 

proveem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 

última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.  

Logo, a Declaração de Salamanca avança significativamente ao destacar a 

valorização da individualidade de cada educando independente de ser deficiente sensorial 

ou não, e pensando numa escola que consiga atender a todos em suas diferenças ou 

dificuldades individuais. Para Mazzotta & Souza (2000, p.98), tal Declaração “tem sido o 

referencial básico para os mais recentes debates sobre Educação para Todos com a 

denominação de Educação para Todos com a denominação de Educação Inclusiva”. 

A inclusão coloca a questão da inserção de educandos com necessidades especiais 

no ensino regular. Segundo a Conferência Mundial de Educação Especial (1994, p. 4), [...] 

“crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de origem 

remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou 

culturais e crianças de outros grupos marginalizados”. 
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Segundo (Mantoan, 1997; Sassaki, 1997), na fase de inclusão a sociedade identifica 

a necessidade de adaptação entre às pessoas com deficiência e a sociedade e vice-versa. De 

acordo com Sassaki (1997, p.43) 

Algumas pessoas utilizam as palavras integração e inclusão, já em 
conformidade com a moderna terminologia da inclusão social, ou seja, 

com sentidos distintos - a integração significando ‘inserção da pessoa 

deficiente preparada para conviver em sociedade’ e a inclusão 
significando ‘modificação da sociedade como pré-requisito para a pessoa 

com necessidades especiais buscar seu desenvolvimento e exercer a 

cidadania. 

Quando nos referimos ao termo ‘inclusão’ significa conscientização, modificação, 

adaptação e preparação de uma sociedade para incluir as diversidades. Conforme Glat & 

Oliveira (2003, p. 12) 

No modelo de inclusão propriamente dita, esses alunos independente do 

tipo ou grau de comprometimento, devem ser matriculados diretamente 

no ensino regular, cabendo à escola se adaptar para atender às suas 
necessidades na classe regular.  

Assim Blanco (2002, p.31), coloca que “a instituição tem que incluir, sustentar, 

acompanhar, apoiar, enriquecer e oferecer tudo o que esta pessoa necessita em sua 

singularidade para ter êxito no objetivo de integrar”. 

Com o Decreto 3.298 (1999) que regulamenta a Lei n° 7.853/89 sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, a educação especial está 

integrada ao ensino regular como modalidade que perpassa todos os níveis de ensino. 

Ainda, em 1999, a Convenção da Guatemala promulgada no Brasil pelo decreto nº 

3.956/2001, ratifica os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais para as 

pessoas com deficiência das demais, definindo discriminação como toda atitude de 

diferenciação. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 2001 

destacam a necessidade de que todos os alunos possam aprender juntos em uma escola de 

qualidade. Para Mendes (2002, p. 61): 
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A educação inclusiva é uma proposta de aplicação prática ao campo da 

educação de um movimento mundial denominado de inclusão social, o 
qual é proposto como um novo paradigma e implica a construção de um 

processo bilateral no qual as pessoas excluídas da sociedade buscam em 

parceria, efetivar e equiparação de oportunidades para todos. 

Em 2003, surge o Programa Educação Inclusiva, criado pelo Ministério da 

Educação onde garante o direito à diversidade, com o objetivo de transformar os sistemas 

de ensino em sistemas educacionais inclusivos, proporcionando o direito de acesso de 

todos à escolarização com acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado. 

Em 2004, o Ministério Público Federal apresenta o documento: O Acesso de Alunos 

com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, com o objetivo de 

reafirmar o direito da escolarização de alunos com e sem deficiência em turmas comuns do 

ensino regular. 

Em 2005, é implementado o Núcleo de Atividade das Altas 

Habilidades/Superdotação – NAAH/S em todos os estados e no Distrito Federal, com a 

formação de centros de referência para o Atendimento Educacional Especializado aos 

alunos com altas habilidades/superdotação, orientando às famílias e capacitando os 

professores.  

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE, 2007), aborda que deve haver a 

implementação da sala de recursos, onde sejam disponibilizados instrumentos necessários 

à necessidade específica do aluno com deficiência. Estes recursos envolvem a: 

disponibilização de Tecnologia Assistiva, como: Softwares, Livros em Braille, entre outros, 

que facilitaram o desenvolvimento escolar desse aluno.  

Com relação ao PNE, este define diretrizes e metas voltadas para educação 

especial, tal como: uma escola que atenda a diversidade e ofereça todo atendimento 

necessário, com intuito de manter o acesso e a permanência destas pessoas no ensino 

regular. Conforme apresenta o Plano Nacional de Educação (1994, p. 9) no capítulo 

referente à Educação Especial: “a educação inclusiva compõe uma nova prática educativa 

que necessita ser disseminada, pois se apresenta como uma alternativa pertinente à 

construção da cidadania segundo preceito constitucional”.   

Dessa forma, o Plano Nacional de Educação estabelece vinte e sete objetivos e 

metas para a educação das pessoas com necessidades especiais, entre essas metas podemos 

destacar: o desenvolvimento de programas educacionais em todos os municípios – 
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inclusive em parceria com áreas de saúde e assistência social – visando à ampliação da 

oferta de atendimento desde a educação infantil até a qualificação profissional dos alunos; 

Uma escola inclusiva envolve uma proposta de construção de uma escola a relação 

de todos os elementos do sistema educacional: são eles alunos, profissionais da educação, 

estrutura político-educacional, estrutura física e material das escolas das escolas, a 

estrutura familiar, social e cultural.  

A inclusão do aluno deficiente sensorial no ensino regular, é muito mais 

do que a simples socialização, representa o combate à separação, o 

respeito e a consideração da existência das diferenças humanas. A prática 
da exclusão é uma grande colaboração à constatação de que uma escola 

da forma como está, quer padronizar pessoas, em critérios dominantes. 

(FERREIRA, 2005, p. 21). 

Nesse sentido, cabe à educação inclusiva a tarefa de requerer a interação de seres 

humanos, transformando o educando com necessidades educacionais especiais em cidadão 

consciente e participativo, e respeitado em sua subjetividade, individualidade e 

aprendizagem cognitiva.  

Para tanto, é importante salientar a necessidade de um trabalho de conscientização 

entre sociedade, profissionais e políticas públicas. Esse direito precisa ser adquirido legal e 

socialmente. Pois, a inclusão não se limita à escola, mas sim a toda a sociedade. Ela precisa 

ser debatida e discutida em todos os setores da sociedade, pois envolve a escola, a 

comunidade e a política governamental.  

A escola está passando por modificações para prover condições para incluir 

crianças deficientes em sala através de acessibilidade física, equipamento e matérias 

indispensáveis, o funcionamento do atendimento educacional, materiais específicos de 

apoio pedagógico e a existência de projetos sérios para a formação continuada de 

professores baseados nas realidades educacionais das escolas públicas são os principais 

fatores para que a inclusão de alunos com deficiências seja considerada o ideal. Ao 

professor cabe saber agir com eficiência nas mais variadas situações, adequar e adaptar 

suas aulas, avaliar as competências curriculares dos alunos, além de elaborar propostas de 

intervenção diversificada que atendam às suas necessidades educacionais especiais. 

A escola inclusiva precisa garantir ao aluno com necessidades educacionais 

especiais o direito e a ensejo de desenvolver sua autonomia permitindo-lhe ser capaz de se ver 

como sujeito integrante e atuante de modificações na sociedade na qual está inserido, 
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independente de suas dificuldades e limitações. 

Para que o aluno com necessidades educacionais especiais possa se desenvolver 

positivamente dentro de suas limitações, a escola precisa apresentar um currículo adaptado e 

que leve em conta as diversidades de sua realidade educativa. Segundo Libâneo (2004, p. 173-

174) 

O currículo  é  o  conjunto  dos   vários  tipos  de   aprendizagens,  

aquelas   exigidas   pelos processos  de escolarização, mas     também     

aqueles  valores    comportamento, atitudes que  se   adquirem   nas   
vivencias  cotidianas  na   comunidade, na  interação   entre    

professores,    alunos,  funcionários,   nos jogos e  no  recreio  e  outras   

atividades  concretas   que   acontecem    na  escola   que  denominamos   
ora  currículo  real, ora  currículo  oculto. 

O currículo demonstra em sua aplicação e concepção, o poder de quem comanda a 

sociedade, bem como, o perfil da cidadania que quer formar. Uma escola inclusiva é aquela 

que atende a todos os alunos em salas de aula regulares, adaptando o conteúdo de suas aulas às 

necessidades específicas de seus alunos e permitindo assim o desenvolvimento educacional de 

todos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É imprescindível destacar que objetivos a serem alcançados com um aluno deficiente 

precisam ser diferentes dos objetivos a serem alcançados com um aluno não deficiente; sempre 

tendo como objetivo final de uma aula, a aquisição de conhecimento e o avanço do 

desenvolvimento desses educandos. 

Para tanto, os movimentos sociais de luta pelos direitos de igualdade de 

oportunidades e de condições, apoiados pelos pais, educadores e amigos, contribuíram 

significativamente com intuito de discutir e apoiar a efetivação de políticas públicas para 

as pessoas com necessidades educativas especiais, buscando confrontar as práticas 

discriminatórias e criar alternativas para superá-las. 

Durante o século XIX, o sentido de educação especial, estava voltado à ideia de 

assistencialismo e não a educação de alunos que apresentam Necessidades Educacionais 

Especiais, referindo-se a um conjunto de métodos, técnicas e materiais.  

A inclusão escolar é um direto subjetivo conquistado pelos movimentos desde 

meados da década de 70 até os dias atuais, e é perceptível o avanço significativo em prol 
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da equiparação de oportunidades em diversos âmbitos. 

As pessoas com deficiência, hoje possuem direito de entrar no mercado de trabalho 

e ter uma vida mais independente. Podemos listar várias conquistas, mesmo em processo 

de adaptação, como: a acessibilidade, inclusão em classe regular em todos os níveis de 

ensino, inclusive no ensino superior, oferta de vagas em concurso público, surgimento de 

cursos de capacitação de professores para atender as pessoas com necessidades educativas 

especiais, divulgação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), sendo esta disciplina 

obrigatória em cursos de licenciatura e em cursos de especialização, com intuito de superar 

as desigualdades sociais já estabelecidas na legislação. 
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DESAFIOS E PROPOSTAS NO TRABALHO DAS FIGURAS 

GEOMÉTRICAS PLANAS COM OS PORTADORES DE SÍNDROME 

DE DOWN 
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RESUMO 

A utilização das figuras geométricas planas junto aos portadores de síndrome de Down na 

APAE/Aracaju nos leva a refletir metodologias para melhor ensiná-las. Esta pesquisa tem 

como objetivos investigar formas de metodologias específicas para uma maior assimilação 

das figuras geométricas planas por portadores de síndrome de Down. Propõe verificar com 

professores da APAE/Aracaju as dificuldades apresentadas pelos educandos a respeito das 

figuras geométricas planas, observar e analisar a capacidade profissional, juntamente com 

a formação para o desempenho das figuras geométricas planas e propor um método mais 

eficaz relacionando a capacidade de compreensão desses portadores. Este projeto conta 

ainda com hipóteses, tais como: existe uma dificuldade no aprendizado, estimulando a 

busca de um meio que facilite o processo de aprendizagem das figuras geométricas planas, 

além do mais há uma ausência de capacitação profissional unida à má remuneração dos 

profissionais da área, provocando um ensino deficiente e, existe um preconceito com a 

deficiência por parte dos portadores, que dificulta o relacionamento educador x educando e 

o ensino/aprendizagem. Por fim não existe uma metodologia específica para ensinar as 

figuras geométricas planas aos portadores de síndrome de Down. Para a realização desta 

pesquisa foram utilizadas fontes orais, como entrevistas. Estes relatos foram, sem dúvida, 

decisivos e enriquecedores deste trabalho, pois mostra a vivência dos profissionais no 

ambiente em estudo. A utilização das fontes bibliográficas, internet e observação também 

foram necessárias. No universo educacional dos portadores de Síndrome de Down, devem 

ser levados em consideração diversos fatores, mas percebe-se que não existe 

impossibilidade para trabalhar com eles e nem uma única maneira de ensiná-los. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down; figuras geométricas planas; APAE/Aracaju; 

aprendizagem; metodologia. 

 

ABSTRACT 

The use of geometric shapes with flat to individuals with Down syndrome in APAE / 

Aracaju leads us to reflect methodologies to best teach them. This research aims to 

investigate how specific methodologies for greater assimilation of plane geometric figures 

by individuals with Down syndrome. Proposes to check with teachers APAE / Aracaju the 

difficulties presented by the students about the plain geometric figures, observe and 

analyze the professional capacity, along with training for the performance of plain 

geometric figures and propose a more effective method relating the ability to understand 

these carriers. This project also includes assumptions such as: there is a difficulty in 

learning, stimulating the search for a means to facilitate the learning process of plane 
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geometric figures, moreover there is a lack of professional training linked to poor 

remuneration of health professionals , causing a poor education, and there is a bias with 

disabilities from these individuals, which complicates the relationship teacher x student 

and teaching / learning. Finally there is a specific methodology to teach the plain geometric 

figures to people with Down syndrome. For this research were used oral sources, such as 

interviews. These reports were undoubtedly decisive and enriching this work, it shows the 

experience of professionals in the environment under study. The use of library resources, 

internet and observation were also necessary. In the educational universe of individuals 

with Down syndrome should be taken into account several factors, but realizes that there is 

inability to work with them and not a single way to teach them.  

 

KEY WORDS: Down Syndrome; plain geometric figures; APAE / Aracaju, learning, 

methodology. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O portador de Síndrome de Down é alguém limitado intelectualmente, porém, 

se cercado de cuidados especiais e afeto, leva uma vida praticamente normal e atualmente 

inserido no mercado de trabalho. Pode-se identificar que uma pessoa portadora da 

síndrome de Down apresenta certa dificuldade de abstração, por isso a aprendizagem deve 

sempre partir do concreto. Tanto no ensino da matemática como na alfabetização, os 

símbolos podem ser aprendidos com certa facilidade, embora seja difícil, mas possível. O 

aprendizado não pode ser isolado, tem que acompanhar a vida prática, tem que ser inserido 

num contexto real, em que o Down possa perceber o seu significado concreto, na vida real.  

Num processo consciente e gradativo a APAE (Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais) em Aracaju constrói na sua caminhada de luta, alicerces para um mundo 

mais humano, desmistificando a condição das pessoas com deficiência intelectual, 

respeitando-as enquanto pessoas, na certeza de que são sujeitos de seu aprender, de sua 

vida e de sua história. 

Unindo estes portadores às figuras geométricas planas, faz-se necessário 

focalizar inicialmente o surgimento da geometria plana gerando raízes. 

Por volta de 300 a.C. na Grécia antiga, o matemático Euclides sistematizou o 

grande conteúdo de matemática que fundamentará o principal motivo desta pesquisa. 

Geometria Plana. Também chamada geometria elementar ou Euclidiana, 

analisava as diferentes formas de objetos e baseia-se em três conceitos básicos: ponto, reta 

e plano. 

Assim é necessário conhecer de que forma o ensino pode utilizar as figuras 
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geométricas planas, não só como instrumentos mediadores de conhecimentos geométricos, 

mas também para desenvolver a visualização, e, por conseguinte, para a aprendizagem 

matemática de uma forma generalizada. 

Balizado em torno destas questões, a pretensão deste trabalho é investigar a 

possibilidade em trabalhar de forma mais eficiente as figuras geométricas planas com os 

portadores de síndrome de Down, na sala de recursos do projeto PIAJU da APAE/Aracaju, 

pois na geometria há uma infinidade de facilitadores para uma maior compreensão dos 

portadores de NEE’s (Necessidades Educacionais Especiais) durante o aprendizado diário. 

 

A SÍNDROME DE DOWN E A FAMÍLIA 

 

 

A atual Constituição garante para todos os portadores o acesso à escola. De 

acordo com a lei federal PL 94-142, torna-se obrigatória a educação de todas as crianças 

portadoras de deficiências, possibilitando aos pais um grande número de opções 

educacionais para seus filhos com síndrome de Down, do que há 20 anos atrás. 

A alegria da descoberta que é estimulada no ambiente pré-escolar, é 

muito recompensadora para a criança com síndrome de Down. Mais 

adiante, a criança que parece apresentar o melhor desempenho é aquela 
criança que foi instigada a tentar e a crescer. Seu filho é um ser humano 

singular. Deve-se oferecer a todas as crianças com síndrome de Down, a 

oportunidade de progredir para o seu potencial máximo. (CANNING, 1993, 

p.175) 

Reafirmando que as pessoas com deficiências têm os mesmos direitos e 

liberdades que as demais, está a Convenção de Guatemala, que foi promulgada no Brasil 

por decreto de 2001, sendo esta a legislação mais recente no país. 

A síndrome de Down não está no controle de ninguém, acontece 

involuntariamente, por esta razão é que os pais desses portadores não devem se sentir 

detentores da culpa, devem encarar esse fato como ele realmente é, normal, tendo 

responsabilidade, afetividade e assumindo o papel de pais de verdade. Como diz Anon, 

(Apud: Gascoigne,1995,p.6), “é o compromisso irracional dos pais e das mães em relação 

à sua criança que lhes faz serem bons pais e boas mães”. 
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Partindo da concepção de família, é possível atribuir a esta a sustentação em 

todos os aspectos, social, cultural, econômico, moral e educacional do portador de 

síndrome de Down. Atribui-se ainda o papel de incentivar, apoiar e acompanhar ativamente 

todo o processo de aprendizagem. Segundo Fullan (1991, p.227), “quanto mais próximos o 

pai ou mãe estiverem da educação da criança, tanto maior será o impacto no 

desenvolvimento das crianças e na sua realização educacional”. 

A família é o pilar de sustentação da sobrevivência e socialização destes 

portadores, mediando o homem e a cultura, surgindo daí um cunho afetivo, cognitivo de 

um dado grupo social, além do mais impulsiona a inibição do processo de 

desenvolvimento, levando em consideração o ambiente e todas as relações familiares que 

foram construídas. Como diz Szymansk (2000, p.16), “Essa transmissão se dá mediante as 

práticas educativas, as quais se concretizam em ações contínuas e habituais, nas trocas 

interpessoais”. 

Os pais devem tomar cuidado em lidar com os portadores da síndrome de 

Down, para não demonstrar medo ou intimidação. Vale à pena lembrar que essas pessoas 

se adaptam as altas exigências atribuídas pelo ambiente em que vivem tanto familiar e 

escolar, quanto social e cultural. Eles se diferenciam somente em alguns aspectos: pensam 

de um jeito diferente, lidam de outra forma com as emoções, não veem as coisas do mesmo 

modo, não se parecem com as pessoas “normais” e às vezes reagem de maneira inesperada. 

A família deve estar atenta a todas estas diferenças e ter a plena consciência de 

que é seu papel, incentivá-los para que a originalidade e a criatividade destes portadores se 

tornem externamente visíveis.  

Ressaltando a contribuição familiar, vale à pena lembrar a existência de 

famílias que não participam ativamente desse processo, incentivando, colaborando, 

estimulando, adquirindo um método comportamental indesejável de criar seus filhos, pois 

os familiares devem ter a consciência que o portador da síndrome de Down não é doente e 

não deve ser tratado como ser inferior, onde tudo é permitido, correto e às vezes, até 

engraçado, tentando elevar sua autoestima, afinal esta autoestima será ascendida no 

reconhecimento pelo avanço social, cultural, intelectual e educacional que o Down adquire. 

Na realidade, como já vimos, o Down é uma pessoa dotada de capacidades 

como qualquer outra, tendo como diferencial um processo mental mais lento e, isso leva a 

família, juntamente com a escola, rever maneiras de diminuir a deficiência intelectual e 
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acentuar uma aprendizagem favorável, inclusive das figuras geométricas planas. 

Entretanto, é possível perceber que a relação família-escola exerce um papel 

importantíssimo no desenvolvimento do indivíduo. 

PROFISSIONAL – CAPACITAÇÃO - ENSINO DEFICIENTE 

Educação é o processo de formação das faculdades intelectuais, morais e 

físicas de um ser humano. Sua principal finalidade é preparar os indivíduos para serem 

eficazes e bem-sucedidos na vida adulta. Assim a boa educação oferece uma combinação 

de habilidades básicas e especializadas. Para proporcionar este tipo de educação para 

portadores de síndrome de Down, os educadores devem conhecer os desafios e problemas 

que estes enfrentam, e como se responde melhor a tais desafios.  

A escola é um micro sistema que tem como principal função, promover o 

desenvolvimento dos indivíduos e pode ser considerada a segunda instituição social de 

maior importância, principalmente para aqueles com deficiência, pois estimula as funções 

cognitivas e sociais. É transmitindo conhecimento que são repassadores de valores, crenças 

e comportamento que podem entrar ou não em conflito com os da família. É uma grande 

responsabilidade de a escola preparar e inserir os portadores para viver em sociedade. 

Segundo Palonia e Dessen (2005), “Uma das tarefas mais importantes da escola é preparar 

professores, pais e alunos para conviverem com as dificuldades, em uma sociedade de 

mudanças rápidas, de forma a promover o desenvolvimento humano”. 

 

O PROFISSIONAL CUJA CONTRIBUIÇÃO É FUNDAMENTAL  

Estreitando a relação entre a escola, na qual temos como base a APAE/Aracaju 

e os portadores, está a figura do profissional de educação, ou seja, do professor, que atua 

diretamente com os portadores da síndrome de Down e aqui contamos com a colaboração 

da professora Valdinete 
2
 que nos ajudou a perceber no contato direto com a instituição, a 

preocupação e o interesse existentes com os portadores no aprendizado e na socialização, 

tentando transpor a  barreira da deficiência física e intelectual, no trabalho com a 

adversidade, através do reconhecimento do seu eu, de sua capacidade e limitações. Para 

isso a instituição conta com uma equipe multidisciplinar, onde estão inclusos assistentes 

                                                
2 Valdinete dos Santos Carvalho, especialista em educação especial e professora da sala de recursos da APAE/Aracaju. 
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sociais, psicopedagogos, fisioterapeutas, enfermeiras, odontológos, dentre outros 

profissionais que possam dar essa assistência que desenvolve a capacidade intelectual 

desse indivíduo.  

Esta ausência de capacitação é suprida em parte pela presença constante da 

diretora da escola Madalena Santos Araújo
3
, que com sua experiência partilha 

conhecimento com a professora, dando suporte em fazer o trabalho, mostrando como deve 

ser feito e enriquecendo para tornar mais favorável o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo a Psicopedagoga Maria Betânia Gonçalves, “[...] a capacitação que hoje é feita, é 

no próprio trabalho, em serviço, não é treinamento em serviço, mas há um 

acompanhamento pedagógico, com a participação da diretora, mas a APAE/Aracaju 

infelizmente não investe nos seus profissionais, não há hoje uma prioridade [...]”. 

Partindo do pressuposto, apesar desta falta, a instituição promove um bom 

trabalho e não deixa que estes fatos interfiram no seu principal objetivo, e busca sempre 

colher bons resultados junto aos portadores de síndrome de Down, frente a família e a 

sociedade como um todo. 

No Brasil, outra barreira que persiste no desenvolvimento da educação, em 

geral, sendo mais afetada a educação especial, é a má remuneração dos profissionais da 

área, que necessitam de um estímulo financeiro para que assim possam promover uma 

dedicação exclusiva e isso o leva a desempenhar bem a tarefa em pauta, onde os maiores 

beneficiados são os portadores de deficiências. 

Partindo do princípio dessa ausência de remuneração adequada, o reflexo se 

mostra diretamente no ensino, onde o professor necessita correr atrás de atividades 

complementares aumentando sua renda financeira, mas ao mesmo tempo impossibilitando-

o de exercer fielmente o seu compromisso como educador, isso interfere num ensino de 

qualidade, e consideravelmente se torna um ensino deficiente. 

Ao se tratar de um ensino deficiente é importante mostrar as diversas faces que 

ele pode assumir. Não é justo generalizarmos esse ensino, como destituído de qualquer 

objetivo ou de qualquer modificação que ele possa trazer ao educando, é possível sim, 

enxergarmos que esse ensino torna-se deficiente no momento que não atinge todos os 

objetivos traçados pela instituição ou pelo professor e assim o aprendiz deficiente não terá 

uma formação “completa” já que eles necessitam que todo o processo seja exposto e 

                                                
3 Maria Betânia Gonçalves de Almeida Costa, professora e psicopedagoga da APAE/Aracaju. 
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ensinado minuciosamente. Dentre essa face, existem as outras que podem ser classificadas, 

por níveis numéricos, de forma crescente sendo “um” o nível mínimo de deficiência. 

Poderemos considerar como nível um, aquele que permeia a APAE/Aracaju já citado 

anteriormente, logo o segundo nível tem um grau de deficiência maior e esse aumenta 

gradativamente na proporção que aumenta o nível. 

Colaborando com o aumento do ensino deficiente encontra-se a insuficiência 

dos recursos pedagógicos das quais os professores dispõem e os levam a refletir sobre 

temas que pensava nunca ter estudado. Tudo isso altera muito a situação tradicional da 

escola, por mais que ela seja, também, julgada insatisfatória. 

Quase todas as pessoas, mais ainda as que estão inseridas no meio educacional, 

têm a consciência e a clareza que os recursos existentes nas escolas para a melhoria do 

ensino, ainda estão em processo de construção. E na APAE/Aracaju, por ser uma ONG 

(Organização não governamental) não é diferente, ela necessita de apoio financeiro para 

que sejam disponibilizados meios que melhorem o ensino e facilite a compreensão e o 

desenvolvimento intelectual dos portadores. Mas apesar dessa insuficiência de materiais a 

APAE/Aracaju age de maneira diferençável tentando diminuir esse fator negativo, com 

oficinas realizadas pelos professores para a elaboração e construção de recursos 

pedagógicos (jogos, peças, etc.), com a ajuda dos educando mais velhos, e ao mesmo 

tempo esse meio de interação acaba profissionalizando os indivíduos. 

O aprendizado dos portadores está sujeito a adaptações curriculares e 

metodológicas próprias. Envolve não só os educadores tecnicamente preparados, mas 

também os pais, profissionais da área de saúde e a sociedade. E vale lembrar que o 

principal objetivo da educação dos portadores de síndrome de Down é desenvolver 

programas criativos e ações que resultem em melhor qualidade de vida destes portadores. 

O mais interessante das atividades desenvolvidas na APAE/Aracaju é 

ocasionar, entre outros objetivos, formas de relacionamentos do professor com os alunos e 

isso os levam a um aprendizado mútuo, troca de experiências e homogeneização que ajuda 

os próprios deficientes a superar seu déficit e perceber a igualdade e diferenças existentes 

entre eles, onde cada um passa a assumir um patamar de igual valor entre todos e frente à 

sociedade que os rodeiam como um todo. 

Daí parte questionamentos das dificuldades de aprendizagem principalmente na 

observação do ensino das figuras geométricas planas. 

A respeito do tipo de síndrome, onde se focaliza a de Down, é de suma 
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importância o trabalho com essas pessoas especiais, a forma de como elas adquirem o 

conhecimento, apesar de ter um fator negativo que dificulta o processo de ensino-

aprendizagem, que são relapsos de perda de memória, não conseguindo assim fixar o 

conhecimento por muitos dias. Tem ainda como importância o papel das figuras 

geométricas planas como meio de aprendizado e a assimilação do conteúdo teórico na 

interdisciplinaridade. 

As figuras geométricas são abordadas em uma parte da matemática que é a 

geometria. Elas contêm uma maior facilidade de compreensão, pois estão relacionadas com 

o nosso cotidiano. Podemos perceber as formas em todas as coisas ao nosso redor e 

compreendê-las no ramo da matemática como figuras geométricas. 

Quando se trata de pessoas com necessidades especiais, ou seja, em destaque as 

que são portadoras da síndrome de Down, as figuras geométricas planas tornam-se 

interessantes e prazerosas para elas, pois passam a identificá-las em seu dia-a-dia, já que 

são indivíduos que assimilam as coisas lentamente, mas, no entanto sentem prazer naquilo 

que aprendem. Entretanto, as figuras são apresentadas a estes indivíduos como recurso de 

habilidade e não especificamente como conteúdo, desenvolvendo assim raciocínio lógico-

matemático, pois a preocupação maior não é com as formas, mas como elas podem ajudar 

no desenvolvimento intelectual, unida às cores. 

A matemática tornou-se para os alunos, uma disciplina complexa, terrorista e 

destituída de prazeres, dificultando o aprendizado e a compreensão desta disciplina tão útil 

e tão necessária à nossa vida. Empregando as figuras geométricas planas aos portadores de 

síndrome de Down percebemos que não há uma metodologia específica que facilite a 

absorção dessas figuras, instigando assim uma metodologia mais eficaz. 

Ao abordar figuras geométricas planas é indispensável à identificação delas, 

mostrando a localização e a utilização ao redor, usando cores diversificadas e atribuindo 

valores, pois estes indivíduos têm dificuldades de aprendizagem moderadas. 

Quase todas as reações dos portadores de SD (Síndrome de Down) demoram 

mais que o normal, o que deve ser levado em conta quando trabalhamos ou vivemos com 

elas. 

Na APAE/Aracaju apesar de todos os incentivos e estímulo dados ao 

desenvolvimento de seus alunos, a família ainda é o fator principal para o aprendizado, 

devido à incredulidade depositada nos portadores da síndrome de Down. Esses indivíduos 

já nascem com o estigma de inferioridade, superando com bastante dificuldade suas 
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diferenças, sendo que muitos deles não às aceitam, principalmente ver no outro a sua 

própria deficiência. Relacionando esse fator à aprendizagem é possível perceber que é uma 

grande barreira no alcance dos objetivos. 

 

COMO SE DÁ A APRENDIZAGEM 

 

A partir do momento que o portador tem contato com a escola regular, ele vê 

no outro um modelo de aprendizagem que está no patamar da realidade, copia e obtém 

alguns avanços diante disso. 

Uma dificuldade encontrada é a comportamental, sendo que pode variar em 

dois sentidos. O primeiro deles é designado à família que acaba tornando ou não o portador 

agressivo, perante a maneira de agir no processo de educá-lo. É necessário que a família 

tenha a atenção e mostre a importância do portador, mas deve ter cuidado com o exagero a 

tal importância, decaindo para a permissividade, pois acham que o portador pode ter uma 

atitude, mesmo errada, devido ao fato de sua “doença”. E isso acaba tornando o portador 

menos apto ao processo de aprendizagem. 

Já o segundo sentido leva a um estágio mais avançado do estudo 

comportamental, que é aplicado como um distúrbio do comportamento e isso chega a uma 

interferência psiquiátrica onde há um suporte e procedimentos para solucionar o suposto 

problema. 

Uma característica que permeia o universo do portador de síndrome de Down, 

e dificulta ainda mais a aprendizagem, é um déficit cognitivo que compromete o intelecto, 

que abrange 99% dos portadores desta síndrome. É comprovado empiricamente que há 

uma facilidade maior para trabalhar com os portadores de paralisia cerebral do que com o 

SD. Justamente devido à deficiência intelectual que o mesmo apresenta, pois o PC possui 

uma deficiência psicomotora, porém o seu cognitivo é preservado. 

Outra dificuldade que implica no aprendizado dos portadores de síndrome de 

Down da APAE/Aracaju são os relapsos de perda de memória, nos quais impossibilitam a 

fixação dos conteúdos absorvidos e faz com que os professores planejem uma aula que 

possa ser trabalhada no período de um mês com o mesmo conteúdo. A professora Valdinete 

deixa claro que o trabalho feito na sala de recursos é repetitivo (de forma dinâmica) devido 

a esse fator memorial, pois os SD são mais inclinados à perda de memória e capacidade e 



 

    31 

isso evita que novas informações sejam aprendidas, possibilitando um declínio de 

capacidade intelectual. 

Já sabemos que o portador de síndrome de Down possui um déficit de atenção 

e concentração. Ele não consegue prestar atenção o tempo suficiente para guardar o 

conteúdo exposto, como cansa com bastante rapidez, a energia necessária para manter a 

concentração, logo desaparece, gerando uma dificuldade maior para as atividades mais 

prolongadas, e isso mostra que para um melhor desenvolvimento destes indivíduos são 

necessárias atividades encaminhadas a um processo de estimulação. 

Para nós o reflexo de todas as dificuldades apresentadas por estes portadores e 

principalmente os relapsos de memória são levados em consideração no processo de 

aprendizagem, e em especial das figuras geométricas planas que é o principal motivo dessa 

pesquisa. 

Os trabalhos realizados na sala de recursos da APAE/Aracaju, focalizando as 

figuras geométricas planas, são feitos de forma interdisciplinar, na qual os portadores de 

síndrome de Down aprendem tais formas destituídas de conceitos, no entanto sua 

nomenclatura é ensinada pelos professores, mas não é absorvida pelos alunos. 

Os alunos precisam usar os nomes corretos, mas a aquisição desse saber não 

deve ser mais importante do que o conhecimento das características e das utilidades das 

figuras geométricas planas com que se quer trabalhar na sala de aula. É comum nas escolas 

que o vocabulário em si seja o objeto de estudo, e não uma ferramenta a serviço dessa 

comunicação. 

A memorização dos nomes corretos é importante, mas está longe de ser o único 

objeto no ensino dessa área de conhecimento. O interessante é lançar mão de atividades, 

como é feito na APAE/Aracaju, que levam os portadores a identificar uma figura entre 

várias outras, interdisciplinando-as na utilização de outros meios que unidos a essas figuras 

possibilitam o alcance do objetivo principal dos professores que é a aprendizagem. 

A figura por si só, desempenha um papel importante na aprendizagem 

geométrica, sobre tudo, sobre seu suporte intuitivo e por desempenhar uma função 

heurística. O ensino das figuras geométricas planas é necessário não somente como 

instrumentos mediadores de conhecimentos geométricos, mas também, para o 

desenvolvimento da visualização e, consequentemente, para a aprendizagem matemática 

de uma forma geral. 

Assim estas mesmas figuras assumem o papel, diante dos portadores de SD, de 
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serem identificadas ao redor, no cotidiano deste. Servem para assimilar as cores e formas 

de objetos. Para serem obtidos estes resultados, fazem-se necessária paciência por parte 

dos profissionais e ao mesmo tempo aproveitar os momentos e dons apresentados pelos 

portadores, os quais possuem uma aprendizagem lenta, e vale destacar que alguns 

portadores aprendem mais lentamente que outros. 

Na APAE/Aracaju são trabalhadas figuras geométricas planas com madeira, 

jogos educativos, materiais emborrachados (E.V.A.), fita adesiva colorida, desenhando as 

figuras no chão e arcos. A matemática ainda é muito complexa para os portadores de SD e 

as figuras geralmente ajudam no aprendizado em geral, sendo que são utilizadas uma ou 

duas figuras de cada vez, unidas a outros recursos didáticos, como por exemplo, músicas. 

As principais figuras vistas com menos complexidade e por isso, mais usadas 

pelos profissionais desta instituição, são elas: círculo e quadrado, pois o triângulo e as 

outras levam muito mais tempo de serem assimiladas, pois são vistas com mais dificuldade 

pelos portadores, mesmo assim os professores utilizam o triângulo inserido no quadrado e 

no círculo para que o aluno vá se familiarizando com ele. 

Inicialmente os portadores dão uma ideia de ausência de resultados, e estes 

mesmos são percebidos e identificados no decorrer do aprendizado. Além disso, é feito um 

acompanhamento com aqueles portadores já inseridos na escola regular, e o mais 

importante é ter a consciência de que não é trabalhada, ou até mesmo entendida, a parte 

teórica das figuras geométricas planas por estes portadores, pois eles só esforçam-se e 

aprendem aquilo que julgam necessário a vida e cotidiano deles. 

Fica explícito ainda, que não existe uma forma única de ser desenvolvido o 

ensino das figuras geométricas planas para os portadores de síndrome de Down e assim 

desperta nos profissionais uma atualização e rever maneiras e métodos de serem colhidos 

bons resultados e ser alcançado o objetivo principal de construção deste conhecimento 

inserido nestes indivíduos, que são seres dotados de inteligência e tem como diferencial 

apenas uma disfunção genética que não os torna inferiores aos outros ditos “normais” e sim 

necessitados de uma atenção especial já que eles têm um aprendizado mais lento. Então as 

figuras geométricas planas trabalhadas com a construção das mesmas e com os conceitos 

adaptáveis e coincidentes com a situação de educação especial na qual nos encontramos, é 

a forma mais prática e ágil de serem demonstradas e ensinadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A síndrome de Down ainda é vista pela maioria das pessoas como uma tragédia 

familiar, mais ainda, portadores rotulados como inúteis. Contudo, hoje, sabe-se que a 

pessoa portadora de síndrome de Down não é um doente, um deformado, mas sim um 

deficiente intelectual. É um indivíduo limitado intelectualmente, todavia, se cercado de 

cuidados especiais e afeto pode levar uma vida praticamente normal e atualmente inserido 

no mercado de trabalho. 

Podemos ainda, identificar numa pessoa portadora de síndrome de Down certa 

dificuldade de abstrair os conhecimentos, portanto faz-se necessária a aprendizagem 

partindo sempre do concreto. E assim, no ensino da matemática as figuras geométricas 

planas podem ser aprendidas com certa facilidade, embora seja difícil associa-las a 

conceitos. A abstração se dá de certa forma difícil, mas não a torna impossível. O 

aprendizado não pode ser isolado. Tem que acompanhar a vida prática, além do mais ser 

inserido num contexto real em que o portador de SD possa perceber o seu significado. 

É de suma importância rever diversas metodologias para ensinar estas figuras, 

levando em consideração a dificuldade genética que estes portadores trazem e fazendo com 

que o conteúdo abordado flua no intelecto deles, diagnosticando as dificuldades presentes. 

Para que isso aconteça é útil uma parceria lar-escola facilitando o trabalho do profissional 

educativo e até o manejo dos pais em conviver com filhos portadores desta síndrome. 

Percebemos ainda, com esta pesquisa o patamar que se encontra a família na 

vida do portador de síndrome de Down, em todos os aspectos, e a fundamental importância 

dela no desenvolvimento e crescimento intelectual deles, principalmente na forma 

educacional, que apesar de sua complexidade, pela necessidade de introduzirem-se 

adaptações de ordem curricular, não invalidam a afirmação da grande possibilidade de 

evolução destes portadores. Com o devido acompanhamento poderão tornar-se cidadãos, 

onde consigam crescer e desenvolver suas potencialidades. 

Então se conclui que, precisamos lembrar que na escola não se aprende só 

matemática, mas também cidadania e respeito à diferença. Portanto o MEC (Ministério da 

Educação e Cultura) está revisando a lei de inclusão escolar, e a escola especializada será 

caracterizada como centro de apoio. Assim espera-se que a escola comum torne-se 

definitivamente comum a todos. 

"Um único critério mede a qualidade de uma civilização: o respeito que ela 
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prodiga aos mais fracos de seus membros. Uma sociedade que esquece isso está ameaçada 

de destruição. A civilização consiste, muito exatamente, em fornecer aos homens o que a 

natureza não lhes deu. Quando uma sociedade não admite os deserdados, ela vira as costas 

à civilização".  Prof. Jerôme Lejeune. 
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A EXPERIÊNCIA DO PROJETO MÍDIA JOVEM 
 

 

Débora Cristina de Melo Rocha
1
 

 

Resumo 

Este relato de experiência é uma análise breve e preliminar de como a metodologia da 

educomunicação estimulou a leitura crítica da realidade, a participação social e o 

pertencimento dos educandos da segunda edição do projeto Mídia Jovem às comunidades 

em que eles estão inseridos, tendo como referenciais teóricos os conceitos de educação 

popular, comunicação popular, protagonismo juvenil e educomunicação.  

 

Palavras-chave: Educomunicação, protagonismo juvenil, pertencimento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

É inegável que a sociedade, em especial adolescentes e jovens, se apropriou da 

linguagem das tecnologias da comunicação no seu cotidiano. A relação entre a população 

infanto-juvenil e a mídia se estreitou de tal modo nos últimos anos, que a maior parte 

destes consumidores dos produtos midiáticos passou a ser os adolescentes e jovens. 

Entretanto, o uso dos meios de comunicação por esta parcela da população é, em geral, 

muito atrelado ao consumo dos produtos midiáticos e predominantemente como forma de 

entretenimento.  

A demanda deste público de compreender e usar a linguagem midiática 

impulsionou o surgimento, sobretudo na última década, de inúmeros projetos sociais que 

utilizam a comunicação como instrumento pedagógico
2
, investindo nas potencialidades do 

uso educativo da comunicação, inclusive no tocante à apropriação da sua linguagem para a 

produção midiática por parte de adolescentes e jovens. Do mesmo modo, esta demanda fez 

crescer a produção acadêmica sobre a intersecção dos campos da educação e da 

                                                
1 Fundação Recriando. debora@recriando.org.br  
2 Diversas ONGs têm desempenhado um papel importante no sentido de disseminar a educomunicação para crianças, 
adolescentes e jovens em todo o Brasil. Alguns exemplos são a Viração educomunicação, que desenvolve, entre outros 
projetos a Revista Viração com adolescentes de todo o Brasil; a Escola de comunicação Oi Kabum, desenvolvida em 
Recife pela ONG Auçuba, entre outras ações desenvolvidas por ONGs como a CIPÓ, na Bahia; a Ciranda, no Paraná; e a 

Oficina de Imagens em Minas Gerais.  

mailto:debora@recriando.org.br
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comunicação
3
, tanto para se fazer entender melhor a aplicação desta metodologia a partir 

de experiências práticas, quanto para se pensar novos usos para a mesma. Estes aspectos 

revelam a importância, a atualidade e, sobretudo, a aplicabilidade dos estudos sobre o 

tema. 

A educomunicação, conceito central e que irá permear o desenvolvimento deste artigo, tem 

suas bases na concepção de Freire (1987), segundo a qual o intuito do processo educativo 

não é informar, mas formar, libertar. Para Freire (1983), educação não é transferência de 

saber, mas é diálogo, e, portanto, é comunicação: “Todo ato de pensar exige um sujeito que 

pensa, um objeto pensado, que mediatiza o primeiro do segundo, e a comunicação entre 

ambos”. (FREIRE, 1983, p. 44) Peruzzo reforça que a comunicação popular é um 

mecanismo de educação informal, já que torna o indivíduo “sujeito de atividades de ação 

comunitária e dos meios de comunicação ali  forjados, o que resulta num processo 

educativo, sem se estar nos bancos escolares” (PERUZZO, 2007).  

Ao unificar os significados de educação e comunicação, Freire alicerça o 

surgimento do conceito denominado educomunicação por alguns estudiosos, entre eles 

Ismar Soares. Segundo este teórico, a educomunicação é um campo de planejamento e 

execução de políticas de comunicação educativa, tendo como objetivo a criação e o 

desenvolvimento de ecossistemas comunicativos mediados pelos processos de 

comunicação e por suas tecnologias (SOARES, 2000).  

Defino, inicialmente, a educomunicação como sendo o conjunto das 
ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos 

e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em 

espaços educativos, melhorar o coeficiente comunicativo das ações 
educativas, desenvolver o espírito crítico dos usuários dos meios 

massivas, usar adequadamente os recursos da informação nas práticas 

educativas, e ampliar a capacidade de expressão das pessoas. (SOARES, 
2004) 

Soares (2000) ressalta que para ampliar o coeficiente comunicativo das ações 

humanas, pressupões-se uma ação educativa que privilegie, entre outros aspectos, o 

conceito de comunicação dialógica e uma recepção ativa e criativa por parte das 

audiências.  

 

                                                
3 Entre a vasta produção acadêmica sobre o tema, destaca-se o Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de 

São Paulo, referência nos estudos sobre educomunicação no Brasil.  
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Conhecendo o objeto de estudo 

 

No contexto do surgimento de iniciativas educomunicativas voltadas para 

meninos e meninas, surgiu em 2008 o projeto Mídia Jovem
4
. Nestes quatro anos de 

atividades, o projeto atendeu, ao longo de três edições
5
, cerca de 300 adolescentes e jovens 

sergipanos, preferencialmente estudantes da rede pública de ensino, de 14 a 24 anos que 

vivem em comunidades populares dos municípios de Brejo Grande, Laranjeiras, São 

Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros, além das comunidades do 

Santa Maria, Coqueiral, Bairro Industrial e Pantanal. O projeto também foi desenvolvido 

na Comunidade de Assistência Sócio-educativa São Francisco de Assis (CASE), unidade 

de medida socioeducativa em meio aberto. Atualmente, o Mídia Jovem é executado pelo 

Instituto Recriando com a parceria do Governo de Sergipe, Oi Futuro e Sergas.  

Ao longo de um ano, os adolescentes e jovens atendidos participam de oficinas de 

rádio, mídia impressa, fotografia, vídeo e internet. A proposta do projeto é que durante as 

oficinas os educandos não discutam e aprendam apenas sobre as ferramentas da 

comunicação, mas que elas sirvam como espaço de discussão de temas sociais que estejam 

relacionados à realidade em que eles vivem, a exemplo de meio ambiente, cultura, 

sexualidade, violência e cultura de paz, direitos humanos, entre outros. O debate sobre os 

temas é pulverizado nas atividades dos oficineiros, profissionais de comunicação que 

passam por um processo de formação continuada, mas também estão presentes em 

dinâmicas e palestras com especialistas nos temas propostos e com pessoas da própria 

comunidade. 

Ao final de cada oficina, que tem em média dois meses de duração, os educandos 

elaboram um produto final, que reflete as temáticas abordadas em sala de aula (spots, 

vídeos, fanzines, blogs, fotografias, etc). Assim, das oficinas resultam peças de 

comunicação alternativa que são distribuídas ou exibidas pelos educandos nas 

comunidades onde vivem como forma de disseminar os conhecimentos e de potencializar o 

caráter educativo do projeto. Este tipo de ação pretende fazer com que os educandos se 

tornem multiplicadores de conhecimentos através do estímulo à participação social dos 

mesmos. 

Este artigo visa realizar uma breve análise sobre os impactos do Mídia Jovem 

                                                
4 Mais informações em www.institutorecriando.org.br 
5 A terceira edição do projeto teve início em maio de 2012 e está em andamento. 
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quanto à mudança do olhar dos educandos, sobretudo com relação à própria realidade, 

apontando como as atividades estimularam o senso crítico dos mesmos e fortaleceram os 

vínculos entre eles e suas comunidades. Buscaremos, portanto, identificar em que medida o 

projeto implementou um trabalho pautado nas referências teóricas da educomunicação e 

como esta metodologia auxiliou no processo de apropriação do conhecimento e do 

reconhecimento por parte dos educandos em relação ao lugar em que vivem. Para a 

realização do estudo, foi escolhida a segunda edição do projeto, que atendeu em 2010 e 

2011 cem adolescentes e jovens das comunidades Santa Maria e Coqueiral, em Aracaju, e 

dos municípios de Laranjeiras e São Cristóvão. 

Como base desta análise, foram considerados 1. texto base do projeto, documento 

elaborado pela equipe do Instituto Recriando que apresenta as diretrizes metodológicas, 

objetivos, ações a serem desenvolvidas; 2. Produtos finais elaborados pelos educandos na 

segunda edição das cinco modalidades de oficinas realizadas e dos quatro pólos onde foi 

desenvolvida a iniciativa; 3. relatório final das atividades, documento que apresenta as 

principais ações desenvolvidas na segunda edição do projeto; 4. planejamentos de aulas 

das oficinas realizadas; 5. entrevista
6
 com três educandos que tiveram uma trajetória 

significativa ao longo do projeto.  

 

Educomunicação no Mídia Jovem 

 

De acordo com seu texto base, o Mídia Jovem é um projeto social que 

instrumentaliza adolescentes e jovens de comunidades populares para o uso da 

comunicação como ferramenta de mobilização e transformação social. Seu objetivo 

principal é “fomentar uma comunicação social que estimule a autoestima e a participação 

de jovens sergipanos, promovendo o conhecimento teórico e prático relacionado à 

produção de mídias alternativas e à discussão de temas transversais relevantes ao pleno 

exercício da cidadania”. 

Desta forma, o Mídia Jovem usa ferramentas da comunicação para “ampliar as 

possibilidades de empoderamento do público-alvo não só através do acesso ao 

conhecimento técnico como também do fortalecimento do pensamento crítico”
7
 buscando 

“desenvolver estratégias pedagógicas para formação dos jovens nas dimensões humana, 

                                                
6 Foi elaborado um instrumento para a coleta de depoimento dos educandos em questão, um roteiro de 

entrevista (Anexo1).  
7 Texto base do Projeto Mídia Jovem. 
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política e técnica”
8
, concepção próxima do conceito de Freire (1987), segundo o qual o 

papel a educação não é informar, mas sim formar. Para Freire, a educação é tida como um 

instrumento de libertação.  

Referenciados em Freire, diversos teóricos convergem ao caracterizar as práticas 

educomunicativas como aquelas que valorizam as experiências dos atores envolvidos no 

processo, sejam eles educadores ou educandos, de modo que não haja educador e 

educando, mas sim educando-educador e educador-educando (FREIRE, 1987, p. 39). 

Como iniciativa educomunicativa, o Mídia Jovem apresenta este conceito em seu texto 

base, defendendo que “é princípio do projeto a valorização da interlocução entre educador 

e educando, enfatizando a importância de ambos na construção do conhecimento”
9
.  

Em entrevista, a egressa do projeto, do Pólo São Cristóvão, Adriene dos Anjos 

Santos, 18 anos, explica como se dava a relação educativa entre educando e educador 

durante as atividades do projeto: 

Era tipo uma conversa, uma roda de debate. A gente conversava e eles [os 

oficineiros] diziam ‘vocês sabem isso? Não!’ Então a gente procurava 
alguém que pudesse explicar e aprofundar aquele assunto. E depois a 

gente mesmo já sabia falar sobre aquele assunto. [...] O Mídia Jovem não 

é igual à escola, que a gente senta, assiste a aula e vai embora. A gente 

conversa, debate, explica os assuntos, fala o que entendeu, o que não 
entendeu, e o porque disso. Não é tipo uma aula em que você fica ali só 

ouvindo, ouvindo, e não tem como dar sua opinião. No Mídia Jovem não, 

a gente tem liberdade de se expressar 

Ela aponta a discrepância que existe entre o método adotado pelo Mídia Jovem e o 

aplicado pela escola formal e lembra o quanto o modelo predominante de educação, que 

não estimula a participação, é forte e habitua os indivíduos a não expressarem suas 

opiniões.  

A gente passa oito anos estudando no colégio, e nesse período são raros 

os professores que fazem atividades que permitem que você fale, se 

expresse e coloque para fora aquilo o que você quer dizer, sua opinião. 
São oito anos, cinco dias por semana, que a gente passa na escola. É 

muito tempo! Então a gente é educado daquela forma, que a gente tem 

que ouvir e aprender daquela forma, que a gente tem ouvir e levar para 

casa […] O Mídia jovem educou a gente de outra forma, educou a gente 
de uma forma que a gente tem direito a falar, a tirar dúvidas, a mostrar 

nossas opiniões. 

                                                
8 Texto base do Projeto Mídia Jovem. 
9 Texto base do Projeto Mídia Jovem. 
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Adriene demonstra ainda que aprendeu a lição de que é necessário se apropriar do 

conhecimento para multiplica-lo: “Se a gente não entendeu uma coisa, como a gente vai 

poder explicar depois? Como a gente pode falar daquilo que não entendeu?” 

Ao ressaltar a promoção do debate crítico frente à própria realidade como um de 

seus objetivos, o Mídia Jovem se apóia no conceito de Kaplun (1985) de que o processo 

educativo deve estimular uma postura ativa dos envolvidos. Para ele, o papel do educador 

não é impor conhecimentos, nem transmitir conteúdos, mas sim mediar a troca de saberes, 

de modo que o educando aprenda a aprender e seja capaz de resolver as questões do 

cotidiano por si mesmo e que possa superar sua consciência ingênua e elaborar sínteses e 

posicionamentos  de uma consciência crítica. Assim, comunicar é um processo de ação-

reflexão-ação que o educando faz de sua realidade, a partir de sua experiência e da sua 

vivência no contexto em que vive com seus pares
10

 (KAPLUN, 1985, p. 53). Esta 

compreensão permeia o trabalho do Mídia Jovem, como é evidenciado na metodologia 

texto base do projeto: 

O Mídia Jovem trabalha a partir da ação e reflexão, partindo do 

conhecimento particular que cada participante traz do seu cotidiano para 

socializar em sala de aula. Construindo ou reconstruindo esse 
conhecimento, trabalham coletivamente valores necessários para o 

desenvolvimento social local. 

O projeto entende a construção de peças de comunicação como um processo de 

aprendizagem. Assim, mais importante para o projeto não é a elaboração do produto final 

de cada oficina nem a sua disseminação, mas o seu processo de construção. É nesse 

processo que o educando apreende conceitos importantes tanto do ponto de vista técnico, 

quanto dos temas relacionados à sua realidade. Assim, a realização de uma entrevista com 

um morador da sua comunidade, por exemplo, se torna um exercício de descoberta e de 

valorização do seu local de origem. Do mesmo modo, ao escrever um roteiro de programa 

de rádio sobre a criminalização da pobreza, os educandos aprofundam seus conhecimentos 

e suas reflexões acerca do tema.  Esse aspecto fica claro no depoimento de Adriene: 

 

                                                
10 Un proceso de acción-reflexión-acción que él hace desde su realidad, desde su experiencia, desde su 

práctica social, junto con los demás. 
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No Mídia Jovem, a gente mesmo teve o papel de pesquisar, de saber a 

história como foi, quem participou, quem foram as pessoas, conhecer 
alguns moradores antigos, bem velhinhos, que fizerem parte da história. 

[...] O método de ensino foi totalmente diferente: o modo de ensinar, de 

levar pessoas para dar palestra, de nos levar na casa daquelas senhorinhas 
[...] Elas conversaram, contaram a história, falaram de São Cristóvão... 

Foi uma forma diferente de aprender, uma forma que a gente aprende e 

não esquece! 

Como no modelo adotado a ênfase se dá no processo (KAPLUN, 1985), o 

elemento prioritário para o projeto é a abordagem pedagógica dos conteúdos de forma a 

suscitar os debates de maneira leve e descontraída, fazendo o uso de dinâmicas reflexivas, 

exibição de filmes, escuta de programas radiofônicos e músicas, visitas guiadas, palestras
11

 

e debates com especialistas, entre outras estratégias de envolver os educandos no processo 

educativo.   

Os três entrevistados apontam a importância desses elementos para o processo 

educativo. A ex-educanda do pólo Coqueiral, Suellen Ferreira de Souza, 15 anos, explica 

“[os oficineiros] brincavam, mas de uma forma técnica, passavam tudo de uma forma 

técnica, mas brincando com a gente. […] Quando ele [o oficineiro] jogava a técnica e a 

gente não entendia, ele jogava para a vida da gente, dava um exemplo da vida da gente, ai 

a gente se identificava com aquilo”. Adriene também reforça o papel da dinâmica enquanto 

instrumento pedagógico  

Um método que não se usa em lugar nenhum são as dinâmicas. A gente 
faz aquela dinâmica, brinca e acha que ta ali só brincando. Depois que 

acaba a dinâmica, que a gente já se divertiu, é que vai entender o que ela 

quis dizer. [...] As dinâmicas podem ser usadas principalmente para isso: 

para educar de outra forma, para falar sobre um assunto de forma 
divertida! 

Quando questionado sobre quais atividades agradavam mais no projeto, o ex-

educando do pólo Santa Maria, Danilo de França Bomfim, 19 anos, também contou que 

gostava “das dinâmicas porque não ficava só na questão da conversação, podia trabalhar a 

expressão, agitava um pouco mais e não deixava a aula parada”.  

Em sua entrevista, Adriene destaca ainda a importância da identificação do 

educando com o trabalho final. Quando o educando compreende como e para que aquele 

                                                
11 Ao longo de um ano de projeto, foram realizadas 34 palestras, incluindo os quatro pólos de atividades. 
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conhecimento adquirido será utilizado, certamente se empenha e se apropria daquilo como 

seu. No final do trabalho, ele se identifica com o resultado, pois se reconhece e reconhece 

o seu esforço naquele produto final. Assim, sobre a produção do fanzine, durante a oficina 

de mídia impressa, ela explica: “Quando a gente lia aquilo que a estava escrito, lembrava 

que foi a gente que escreveu, porque a gente tinha aprendido”. 

A construção de peças de comunicação alternativas, resultado final as oficinas, 

abre espaço para um questionamento: alternativas a quê? Se são alternativas, pressupõe-se 

que elas estão em oposição a um modelo de comunicação vigente, que privilegia os 

interesses dos grupos dominantes política e economicamente, como ressalta Downing 

(2002), ao desenhar o conceito de “mídia radical”. A oposição à mídia hegemônica feita 

pelas formas radicais de comunicação é observada especialmente no que se concerne às 

temáticas abordadas, que abrem espaço para tópicos não prioritários na agenda da grande 

mídia, se opondo a um ou mais elementos dessa pauta. (DOWNING, 2002, p. 39).  

Essa mesma mídia hegemônica aborda a realidade dos educandos do Mídia Jovem 

– e de tantos adolescentes de comunidades populares e periféricas das grandes cidades – 

pela perspectiva de quem não vivencia esta realidade, apontando geralmente para um olhar 

que ressalta a violência e a exclusão social e que não representa a totalidade daquele grupo 

social. Desta forma, a produção de peças de comunicação contra-hegemônicas pressupõe 

uma leitura crítica dos meios de comunicação por parte dos educandos.  

Enquanto bases para a produção de peças midiáticas que se opõem em alguns 

aspectos ao modelo vigente de comunicação, a leitura crítica da mídia é um elemento 

fundamental durante a realização das oficinas, ainda que seja considerado transversal e 

permanente ao longo de todo o projeto. Na busca de promover este tipo de debate, diversas 

atividades foram desenvolvidas pela segunda edição do projeto. Uma delas foi elencada 

pelo ex-educando Danilo como sendo a que mais marcou sua passagem pelo projeto. 

Desenvolvida durante a oficina de rádio, a atividade girou em torno da abordagem do caso 

do seqüestro do ônibus174, caso que teve muito destaque na mídia, cuja abordagem se 

assemelhou à de um reality show. A aula lembrada por Danilo, teve como gancho a 

exibição do filme “Ônibus 174”, que serviu como pano de fundo para discutir a 

criminalização da pobreza pela mídia. 
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Eu já tinha visto o filme e achava que ele [Sandro, protagonista do filme] 

tinha sido errado porque ele deixou as pessoas presas, sequestrou. Mas 
ninguém mostrou que ele se sentiu pressionado pela questão social. A 

gente n tá atento a essas coisas... Ela [a oficineira] falou uma frase que 

abriu mesmo meus olhos para a análise critica da mídia. Ela usou a frase: 
coloque uma lente para ver além do que vocês vêem. Eu passei a ter uma 

visão completamente diferente... […] ‘Ah, era um favelado que foi 

assaltar o ônibus’, mas não foi isso o que aconteceu. A mídia procura 

mostrar o que interessa a ela, o que dá mais audiência.  

Adriene também destaca uma atividade, entre tantas, que teve como objetivo 

causar reflexão acerca do papel desempenhado pela mídia em nossa sociedade. A atividade 

consistiu num debate a partir da escuta guiada da música “Admirável chip novo” da 

cantora Pitty. 

A gente conhecia e tudo mundo cantou. Depois, ela [a oficineira] desligou 

o som e nós fomos detalhando frase por frase da música. Conforme ela 

foi explicando, a gente foi entendendo que aquilo ali estava representando 
a mídia (…) Ela falou que a gente tinha que ver a mídia com outro olhar.  

Para Kaplún (1985) o estímulo à multiplicação das práticas vivenciadas, à 

atuação, ao protagonismo e à replicação das atitudes são essenciais para o processo 

educativo. Esta concepção dialoga com o conceito de Costa (1996) de protagonismo 

juvenil como “uma forma de reconhecer que a participação dos adolescentes pode gerar 

mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política onde estão inseridos”. 

(p. 65)  

De acordo com o texto base do projeto, um dos objetivos do Mídia Jovem é estimular nos 

educandos a participação social, para que eles se tornem multiplicadores dos conteúdos 

apreendidos e mobilizadores na comunidade em que vivem. Neste sentido, os adolescentes 

entrevistados demonstraram que estão movimentando os espaços sociais dos quais fazem 

parte. Adriene se tornou monitora
12

 da terceira edição do projeto, enquanto Suellen passou 

a integrar um grupo de dança de rua na comunidade e hoje faz parte do Grêmio Estudantil, 

ocupando o cargo de Diretora Social. Já Danilo passou a fazer parte do Centro Acadêmico 

de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Sergipe, sendo o responsável pelas 

ações de comunicação da entidade estudantil. Danilo conta que no período em que 

                                                
12 Ex-educandos do projeto, os monitores servem de ponte entre os educandos e o educador, entre a realidade local e a 

equipe do projeto. Por serem também adolescentes ou jovens e viverem em situação similar à dos educandos, 

geralmente estes criam uma relação de identificação com os monitores. 



 

    44 

participava do projeto ele e outros educandos tentaram instituir um grêmio, porém a 

maioria dos envolvidos estava no último ano da escola e o projeto foi inviabilizado. Mas 

isso não impediu que Danilo permanecesse envolvido com as questões estudantis dentro do 

bairro. Ele está auxiliando um grupo de adolescentes, entre os quais estão outros egressos 

do Mídia Jovem, a montar um grêmio no Centro Experimental Vitória do Santa Maria, 

escola onde estudou.  

 

Educomunicação, participação e pertencimento 

 

De acordo com o relatório de atividades do projeto
13

, o estímulo ao exercício da 

cidadania foi o fio condutor de todas as etapas de desenvolvimento do Mídia Jovem e 

“pode ser visto, ouvido e sentido em todos os produtos de comunicação confeccionados 

coletivamente pelos educandos do projeto”. Das 24 oficinas
14

 realizadas na segunda edição 

do projeto, foram elaborados três programas de rádio; 21 spots; uma radioreportagem; 11 

Blogs; uma Rede Social; oito documentários; quatro exposições fotográficas; cinco 

fanzines e um Jornal-mural. 

Quanto às temáticas
15

 abordadas nos produtos, o que se percebe é a 

predominância absoluta de temas que estão relacionados à vivência dos educandos, seja 

por estarem ligados à própria juventude - como gravidez na adolescência ou bullying – seja 

por estarem relacionados à comunidade/bairro/município onde eles vivem. Quando 

sistematizados e categorizados os temas, percebeu-se que 34 deles citaram diretamente as 

comunidades em que os educandos estão inseridos, sendo que destes, 24 abordam 

especificamente a relação de pertencimento ao local em que os educandos vivem, seja por 

aspectos culturais – como o patrimônio imaterial – seja por aspectos sociais – como 

história de resistência do bairro. Além destes 34 temas analisados, percebeu-se ainda a 

presença significativa, em 16 produtos, de assuntos que se relacionam indiretamente à 

comunidade, mas que não necessariamente citavam situações que a envolvessem, como é o 

caso do tema criminalização da pobreza.  

Entre todos os produtos elaborados pelos educandos, dois deles se destacam no 

                                                
13 O relatório usado como base apresenta o resumo das atividades desenvolvidas durante a segunda edição do Mídia 

Jovem e foi elaborado pela equipe multidisciplinar do projeto. 
14 Foram realizadas quatro oficinas de cada uma das mídias abordadas na segunda edição - mídia impressa, fotografia, 

rádio, vídeo, web e animação - de modo que cada um dos quatro pólos recebeu as seis oficinas. Assim, ao todo foram 
24 oficinas. 

15 A lista completa de temas abordados nos produtos finais das oficinas segue em anexo (Anexo2) 
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tocante ao pertencimento à comunidade, principalmente porque ambos não surgiram como 

atividade extra. O primeiro deles é a segunda edição do fanzine Levante sua Voz. 

Elaborado pelos educandos do pólo São Cristóvão, o zine aborda exclusivamente a 

temática da cultura local, e apresentou os temas Preservação e conservação patrimonial; 

tombamento de prédios e a vida dos moradores locais; Praça São Francisco: patrimônio da 

Humanidade; Guia turístico de São Cristóvão; grupos folclóricos de São Cristóvão; 

personalidades e personagens da cidade. A segunda iniciativa, realizada também pelos 

educandos de São Cristóvão em parceria com a Subsecretaria de Patrimônio Histórico e 

Cultural, foi a produção do vídeo documentário Vozes da Velha Capi, que conta histórias de 

São Cristovão a partir da perspectiva de personagens históricos da cidade, em especial 

aqueles que estão na terceira idade.  

Outro produto que evidenciou o fortalecimento dos vínculos entre educandos e 

comunidade em todos os pólos foram as exposições fotográficas. As exposições trouxeram 

à tona o resultado de um exercício diário realizado ao longo de dois meses, o de olhar para 

a mesma coisa de maneira diferente.  Quando questionada sobre quais elementos positivos 

passou a identificar na comunidade a partir do projeto, a ex-educanda Suellen respondeu 

prontamente “as belezas do bairro! O rio... Acho que ninguém tinha visto aquele sol, 

aquela vista de lá de cima do morro... É muito bonito!”. Sobre o exercício de mudança de 

olhar durante a oficina de fotografia, a ex-educanda Adriene conta que “começou a ver as 

coisas com outro olhar, a ser sensível” e sintetiza o sentimento de pertencimento 

construído  

 

Nós, moradores de São Cristóvão, a gente passa pelas igrejas, pelas 
praças todos os dias. Os mais antigos, tinham esse pertencimento, mas 

nós, mais jovens […] não tínhamos um olhar sensível. A gente passava 

pelas igrejas e achava que aquilo era uma coisa feia, velha, [...] uma coisa 

que não pertencia à gente, que pertencia aos velhos. O Mídia Jovem, em 
geral, em todas as oficinas, desde a primeira até a última nos mostrou que 

aquilo era nosso, que era muito lindo, muito lindo mesmo (hoje em dia eu 

falo muito); que  a gente tinha que ter pertencimento da nossa cidade, 
porque se a gente não defendesse nossa cidade, quem iria defender? [...] 

O Mídia ajudou a gente a ver o que tava na nossa frente, aquilo que a 

gente não tava conseguindo enxergar, como se tivesse uma barreira. A 
gente não queria na verdade era enxergar e ele ajudou a gente a ver aquilo 

de uma outra forma. 

 

 

O jovem Danilo, que mora no bairro Santa Maria, ressalta que um dos aspectos 

que fortalecem o estereótipo do bairro é a abordagem da mídia sobre ele, de maneira 
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descontextualizada, ressaltando principalmente seus aspectos violentos, como sendo os 

únicos elementos presentes na comunidade.  

Acho que a mídia não faz uma análise positiva do bairro, porque eles só 

mostram a questão da violência e não é só no Santa Maria que existe 

violência. [...] Tem projetos desenvolvidos no bairro que são legais, a 

escola tem uma estrutura boa, os moradores não precisam sair do bairro 
para ter uma educação boa. Há também a questão de valores culturais do 

bairro.  

Suellen reforça a visão de Danilo e conta que o preconceito sobre o local em que 

se vive algumas vezes está dentro do bairro. “Antes eu não andava no coqueiral […] Meu 

pai dizia ‘não vá não’. Já era influenciada de casa, que o bairro era isso, que o bairro era 

aquilo”. Ela conta que, no entanto, sua visão mudou e ela passou a ter orgulho do local em 

que vive. 

O bairro, mesmo sendo tudo o que os outros falam, para a gente é uma 

coisa boa. É onde a gente mora, a gente tem que ter orgulho de onde a 
gente mora. A gente não pode dizer assim ‘eu moro no Coqueiral, mas 

finjo que não moro, finjo que moro na Atalaia’. Não! Eu tenho que dizer 

assim [...] ‘eu sou uma moradora do Coqueiral, eu vivo aquela realidade!’ 

Questionado sobre “quem era Danilo em setembro de 2011 e quem é Danilo 

hoje?”, o jovem materializou em seu exemplo os principais objetivos do Mídia Jovem,  

Danilo era um menino que assistia novela e acreditava em tudo o que 

diziam, não opinava. Até opinava, mas não com uma visão crítica. Agora 
Danilo é um menino que procura ouvir os dois lados, tem uma visão 

crítica melhor, até porque desenvolvi, aprendi isso. Também aprendi a 

lutar pelos meus direitos [...] e correr atrás para ajudar minha 
comunidade. 

CONCLUSÃO 

 

Na prática da educomunicação, o resultado mais valioso é a descoberta crítica da 

realidade dos indivíduos envolvidos no processo e a consequente adoção de uma postura 

de transformação diante da mesma.  

Ao serem estimulados por meio de atividades dinâmicas e reflexivas e de um 
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método de valoriza a expressão e a interlocução entre os atores envolvidos no processo 

educativo, os adolescentes e jovens que integraram a segunda edição do projeto Mídia 

Jovem passaram a olhar para suas próprias comunidades e encontrar o que as imagens da 

TV, muitas vezes, deixam de lado: as belezas, os desafios e as formas de superação destes 

desafios.  

E neste sentido, os educandos se apropriaram das ferramentas da comunicação 

para disseminar um outro olhar sobre a própria comunidade e sobre as suas próprias 

realidades, dentro ou fora de seus bairros, desafiando a abordagem da mídia hegemônica 

sobre os mesmos temas propostos por eles. E a adoção dessa atitude não seria possível sem 

ter havido uma aproximação entre estes jovens e suas comunidades.  

A adoção dessa atitude não seria possível se não houvesse um estreito diálogo 

entre os conceitos teóricos relacionados à concepção de educomunicação e a práxis das 

ações desenvolvidas no Mídia Jovem, de modo que a metodologia adotada pelo projeto se 

configure uma maneira de se fazer educomunicação.  
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Anexo 1 – Roteiro de entrevista  

 

1. Faça um resumo do que você aprendeu ao longo do período em que você participou do 

Mídia Jovem. (técnica e temática) 

 

2. Desses conhecimentos, quais são mais úteis? Por que? 

 

3. Que atividades te chamavam mais a atenção ou te agradavam mais no projeto? Por que? 

 

4. Cite uma atividade que você lembra de ter despertado o olhar crítico com relação à 

mídia e explique porque. 

 

5. Cite uma atividade que você lembra de ter despertado o olhar crítico com relação à sua 

comunidade e explique porque. 

 

6. Como você via sua comunidade no início das atividades do Mídia e como você vê 

agora? 

 

7. Depois do Mídia Jovem, que outras atividades você vem desenvolvendo no seu 

bairro/escola/grupo de amigos...?  

 

8. Quem era você no início do projeto e quem é você hoje? O que mudou em você nesse 

período, seja no seu modo de pensar, seja no seu modo de agir? 
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Anexo 2 

Lista completa de Temas abordados nos produtos finais das oficinas: 

Mídia Impressa: A mercantilização do corpo da mulher; Ditadura da beleza: Bulimia a 

Anorexia; Reciclagem e coleta seletiva; reaproveitamento de alimentos, a valorização da 

música popular sergipana; esporte, arte e cultura no Santa Maria; Gravidez na 

adolescência; estigmatização X valorização do bairro Santa Maria; Cultura de rua (hip 

hop); respeito às diferenças; História e resistência do bairro Coqueiral; Cultura de rua; 

maus tratos a animais; prevenção de DSTs e gravidez indesejada; preservação do mangue 

(vegetação local); reciclagem; importância do Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) no bairro; Patrimônio histórico de Laranjeiras; Gravidez na adolescência; a 

experiência do Mídia Jovem e leitura crítica da mídia; esporte é vida; machismo no 

relacionamento amoroso entre adolescentes; prevenção à drogadição; violência contra 

crianças e adolescentes; falta de coleta seletiva em São Cristóvão; Trabalho infantil; 

reaproveitamento de alimentos; preservação do Rio Paramopama; Preservação e 

conservação patrimonial; tombamento de prédios e a vida dos moradores locais; Praça São 

Francisco: patrimônio da Humanidade; Guia turístico de São Cristóvão; grupos folclóricos 

de São Cristóvão.; personalidades e personagens da cidade; História e cultura de 

Laranjeiras; Álcool na vida do jovem; Bullying e cultura de paz; leitura crítica da indústria 

cultural musical; mercantilização do corpo feminino; gravidez na adolescência e as 

conseqüências para a vida escolar e social; grupo penitentes (cultura local); o movimento 

teatral em Laranjeiras; 

 

Rádio: Bullying; drogas nas escolas; tolerância musical e cultura de paz; cotas 

universitárias; criminalização da pobreza; análise crítica da mídia na abordagem das 

periferias; Literatura sergipana; cultura popular sergipana (temas e artistas locais); análise 

de mídia; direitos humanos (direito a resistência); pertencimento cultural; importância das 

bibliotecas nas escolas; movimento hip hop e cultura urbana; cinema sergipano (produção 

audiovisual local); reciclagem; Alcoolismo; Prevenção ao uso de drogas; Folclore de São 

Cristóvão; Gravidez na adolescência; Prevenção à AIDS; Paz nos estádios de Futebol; 

Praça São Francisco – Patrimônio da Humanidade; Bullying; Cuidados com a voz; Resgate 

cultural de Laranjeiras; Prevenção ao uso de drogas; Gravidez não planejada; 

Anabolizantes e bulimia; Banda local Sisal roots; 

 

Web: Webchat; bandas de garagem e novas bandas; energias renováveis; influência do rock 

na música brasileira; Novas tecnologias; cultura de rua; preservação do meio ambiente; 

drogadição; tolerância e combate a preconceitos; Resgate cultural de São Cristóvão; 

preservação da mata do junco e do macaco guigó; cultura, entretenimento, saúde; turismo 

Vídeo: Gravidez na adolescência e suas implicações; apoio da família para dependentes 

químicos, drogadição; saúde pública; preservação do folclore; educação em São Cristóvão; 

Encontro Cultural de Laranjeiras; Cândido Aragonês;  

 

Fotografia: Cotidiano daqueles que vivem na comunidade; cotidiano do Bairro coqueiral; 

Patrimônio histórico; Patrimônio material e imaterial. 

 

Animação: Reciclagem; Fome no Brasil; Alcoolismo; Preservação dos Mangues; Respeito 

às diferenças; Bullying; Abuso sexual; Diversidade; preservação do Rio Cotinguiba. 
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RESUMO:  

O uso das tecnologias na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, é ainda um 

assunto pouco abordado nos campos teóricos educacionais. O ponto de vista em que o 

artigo está situado parte de um olhar panorâmico sobre a realidade educacional brasileira, 

mais especificamente sobre o processo de inclusão digital entre os jovens e adultos. Nosso 

objetivo, neste estudo, é o de descrever um relato de experiência sobre a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), numa escola da rede estadual de Aracaju/SE, a respeito do uso das 

tecnologias em sala de aula como suporte pedagógico ao docente para o combate ao 

analfabetismo, incluindo também o analfabetismo digital. Pretendemos, com isso, situar a 

problemática no cenário nacional e propor a construção de ideias que venham a repensar as 

políticas educacionais para a área, estabelecendo que em nossa atual sociedade o processo 

de inclusão social integra também a inclusão digital, e esta é, hoje, condição essencial para 

a inserção no mercado de trabalho e nas relações sociais. Através da descrição da 

experiência vivenciada pelos autores, analisa-se o uso (ou não uso) dos recursos 

tecnológicos nas práticas pedagógicas observadas e reflete-se sobre a realidade 

contemporânea da Educação brasileira, demonstrando seu descaso com a EJA. Destacamos 

que a pesquisa se caracteriza como uma pesquisa etnográfica – por apreender o significado 

do grupo estudado com relação à temática – e qualitativa – evidenciando o diálogo entre os 

pesquisadores e investigados, durante o estudo de caso. Com relação aos nossos principais 

resultados, elucidamos a precariedade das escolas, o descaso com o ensino de jovens e 

adultos (ainda que haja experiências significativas e prósperas quanto à mesma) e a falta de 

preparo dos docentes para o uso das tecnologias em Educação como recurso didático e 

pedagógico. Percebe-se que a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, longe de um lugar 

privilegiado nas pautas em discussão de nossos políticos, segue como a maioria das 

problemáticas educacionais brasileiras: dissonantes entre os discursos políticos e suas reais 

necessidades.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias; Educação de Jovens e Adultos; Sociedade. 

 

 

 

 

ABSTRACT:  

The use of technology in the education of adult and young people (EJA) is still a subject 

rarely addressed in the theoretical fields of Education in Brazil. This article assumes a 

panoramic vision of the Brazilian Education, more specifically about the process of digital 

inclusion among adults and young people. Our goal in this study is to describe an 

                                                
1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe. E-mail: aisha_kaderrah@hotmail.com 
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experience on a class of adults and young people in a public school in Aracaju/ SE, 

emphasizing the use of technology in the classroom as a pedagogic support so teachers can 

combat illiteracy, including digital illiteracy. We intend, therefore, to place the issue on the 

national scene and propose the construction of ideas that come to rethink the educational 

policies for this area, realizing that in our present society the social inclusion process also 

includes digital inclusion, and this is now an essential condition for entering the labor 

market and the social relations. Through the description of an experience, the use (or 

nonuse) of technological resources in teaching practices was analyzed, and we observed 

that it reflected the contemporary reality of Brazilian education, demonstrating the neglect 

present in the education of adult and young people. We emphasize that the research is 

characterized as an ethnographic research – to grasp the significance of the studied group 

about the subject – and qualitative – showing the dialogue between the researchers and the 

investigated people. About our main results, we elucidate the bad conditions of the schools, 

the neglect of teaching adults and young people (although there are significant and 

successful experiences as the same), and lack of preparation of teacher for using 

technology in education as a didactic and pedagogical resource. It is noticed that the 

Education of adults and young people in Brazil, far from having a privileged place in the 

agendas for discussion of our politicians, it continues like most Brazilian educational 

problem: dissonant between political discourse and its real needs. 

 

kEYWORDS: Technologies; Youth and Adults Education; Society. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso das tecnologias na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, é ainda 

um assunto pouco abordado nos campos teóricos educacionais. Quando se pensa em EJA, 

o que mais surge no que diz respeito à pesquisa científica na área é a sua implementação 

(sua história) e sua função (suas especificidades). 

Quando relacionada aos debates acadêmicos, o destaque recai sobre os problemas 

do analfabetismo, pensando sobre os processos do ensino de jovens e adultos que 

contribuem para a erradicação de problema educacional. Entretanto, pouco se ouve falar 

sobre a erradicação do “analfabetismo digital” desse grupo específico. 

O ponto de vista em que o artigo está situado parte de um olhar panorâmico sobre 

a realidade educacional brasileira, mais especificamente sobre o processo de inclusão 

digital entre jovens e adultos. Para tanto, abordamos a temática através de autores 

contemporâneos que vêm contribuindo para a discussão social da mesma, como: Di Pierro 

(2001; 2008; 2010), Joia e Ribeiro (2001), Oliveira (2007) e Naiff e Naiff (2008). 

A temática e o consequente estudo de caso surgiram a partir das discussões da 

disciplina “Educação de Adultos”, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 
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Sergipe, ministrada pela Profa. Dra. Marizete Lucini. Depois de uma observação realizada 

numa escola da rede estadual, foi definido que seria tratado do uso das tecnologias na 

Educação de Jovens e Adultos em um trabalho posterior. 

Nosso objetivo com este trabalho é situar a problemática no cenário nacional e 

propor a construção de ideias que venham a repensar as políticas educacionais para a área, 

estabelecendo que em nossa atual sociedade o processo de inclusão social integra também 

a inclusão digital, e esta é, hoje, condição essencial para a inserção no mercado de trabalho 

e nas relações sociais.   

 

O uso das tecnologias na educação de jovens e adultos 

 

No Brasil, o uso das tecnologias pelo professor durante sua prática pedagógica, 

ainda é algo relativamente “novo” se compararmos as práticas docentes em relação aos 

recursos disponíveis. Podemos observar que mesmo tendo o acesso e a possibilidade de 

utilizar os novos instrumentos científico-tecnológicos que abrangem o campo da Educação, 

é possível encontrar práticas pedagógicas pautadas numa forte resistência à inovação 

técnica em sala de aula. 

Durante a disciplina “Educação de Adultos”, do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), ministrada pela professora Dra. Marizete Lucini, 

pudemos fazer uma pesquisa de campo numa escola da rede estadual do município de 

Aracaju/SE. A pesquisa tinha como objetivo observar as práticas pedagógicas vigentes e a 

realidade dos sujeitos – através de entrevista – que compunham as turmas observadas. 

Ao fazermos a observação, pudemos constatar algumas das questões estudadas e 

debatidas em sala de aula com a professora. Foi possível notar a presença de cenas já 

“comuns” na realidade da escola pública brasileira, como a falta de funcionários, a não 

existência de uma biblioteca adequada e acessível aos estudantes, a desmotivação de 

professores e alunos, a precariedade da instituição de ensino e demais dificuldades 

presentes não apenas no ensino de jovens e adultos, mas como em qualquer outro nível. 

Em contrapartida, observamos também o quanto alguns professores tentam, 

mesmo sem os devidos recursos ou com o pouco incentivo político e pedagógico – seja da 

instituição ou do estado – fazer uma prática pedagógica significativa com os sujeitos 

envolvidos. Além disto, vimos também o esforço dos poucos funcionários da escola para 

mantê-la “agradável” aos estudantes e a motivação de alguns professores e de muitos 
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alunos. 

Diante dessa situação, atentamos à demanda da Educação de Jovens e Adultos e 

da educação brasileira pública em todos os níveis de ensino, concordando com que Pierro, 

Joia e Ribeiro (2001) que esclarecem que as demandas dessa educação são extensas e 

complexas, tendo no seu interior uma gama de diversidades. 

Uma dessas complexidades, no que diz respeito à educação nos dias atuais, é a 

superação do analfabetismo digital. A escola tem, por objetivo, preparar seus “clientes” 

para a vida, dando os mínimos conhecimentos aos estudantes visando o mercado de 

trabalho; e hoje, em nossa sociedade, seja um pequeno comércio ou uma grande empresa, o 

uso do recurso digital é incontestável. 

Entretanto, devemos salientar que as escolas públicas brasileiras, em sua maioria, 

ainda enfrentam muitos problemas e desafios, pois é evidente a disparidade social, que se 

reflete também no acesso e uso das tecnologias – principalmente das novas tecnologias. 

Um problema que não é novo e que à sociedade brasileira ainda parece estar distante de 

uma solução rápida.  

Outro fator que gostaríamos de registrar, refere-se ao fato de não cairmos numa 

ideia que virou moda no senso comum: a de que os recursos tecnológicos, por eles 

mesmos, são capazes de formar o indivíduo e prepará-lo devidamente às atividades que 

deverá cumprir no trabalho e em outros ambientes. Sabemos que essa formação passa pelas 

mãos de um ser humano. É ele, e não a máquina, que devem estar no centro do processo, 

pois ao contrário, estaríamos promovendo as máquinas a uma função absoluta, destituindo 

o homem de suas obrigações e responsabilidades. 

Em relação a isso, vemos com olhos críticos a evolução técnica e científica, que 

introduz um novo tipo de excedente no mercado de trabalho: o homem outrora formado e 

considerado preparado para atuar numa das funções mais complexas da sociedade 

contemporânea. 

Destacando o que citou Paulo Freire (2005, p. 19): “A história é tempo de 

possibilidades e não de determinismos”. Com isso, pretendemos refletir sobre essa 

condição de acesso à realidade que alcança os estudantes em sua vida fora da escola e que, 

dentro dela, parece limitá-los. 

Levando em consideração que a história, como posta na citação de Freire, é um 

tempo possibilidades, podemos destacar algumas das possibilidades presentes no processo 

de Educação de Jovens e Adultos, dentre os quais o uso das tecnologias na relação ensino-
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aprendizagem. 

Para tanto, debatemos sobre aspectos não somente estruturais e organizacionais 

desse processo, mas, sobretudo discutimos também os aspectos políticos e sociais, que 

influenciam de forma bastante clara e profunda as possibilidades e perspectivas dessa área 

nas relações educacionais, profissionais e humanas. 

Di Pierro (2008,p. 379) estabelece que a partir dos anos 1990, na América Latina, 

foram priorizados “atenção e recursos na escolarização elementar de crianças e 

adolescentes” , colocando a educação de jovens e adultos num patamar secundário, “numa 

posição marginal no discurso pedagógico e na agenda das políticas públicas” (ibidem). 

Essa posição dirigida à EJA acentuou seus problemas e possibilitou um olhar 

político anacrônico quanto à mesma. Principalmente quando analisamos sua promulgação 

na atual sociedade da informação e da comunicação, em que as novas tecnologias 

invadiram todos os espaços sociais e hoje determinam boa parte das demandas do mercado 

de trabalho. 

Os principais usuários dessa modalidade de ensino são jovens e adultos da classe 

popular, que não tiveram a oportunidade de permanecer no ensino regular em seu devido 

tempo ou que nem chegaram a tanto, devido às demandas de sua própria vida – escolher 

entre o trabalho e a escola; entre a sobrevivência e o conhecimento. São sujeitos que depois 

de muito tempo voltam a estudar pensando em adquirir aquilo que não tiveram; que 

abandonaram ou, em certos casos, somente conseguir um diploma visando conseguir um 

emprego melhor – ou, simplesmente, um emprego. 

Quando se utiliza das tecnologias na educação, se constrói um processo de 

inclusão social, em especial se tal medida é adotada nas escolas públicas, em que muitos 

estudantes, mesmo tendo o conhecimento sobre o assunto, não têm o acesso ao mesmo. 

Essa “inclusão digital” é relevante ao processo democrático do ensino brasileiro. 

No que tange a Educação de Jovens e Adultos, cabe reforçar a relevância do uso 

desses instrumentos enquanto prática pedagógica. Eles auxiliam o professor no decorrer de 

suas aulas e possibilitam um estímulo a mais aos estudantes para que queiram “buscar” o 

conhecimento. Sua função ainda tem um fator primordial aos dias atuais, que diz respeito à 

formação política dos jovens e adultos que estão no processo de aprendizagem. 

Inserindo-se no campo das tecnologias, como o uso do computador e da internet, 

por exemplo, o aluno tem a possibilidade de elevar seu potencial humano e político, ao 

debater com diversos sujeitos sobre temas comuns ao redor do mundo. O acesso permite a 
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chance do conhecimento; o conhecimento permite a busca pela mudança.  

[...] a educação de jovens e adultos é convidada a reavaliar sua identidade 

e tradição, reelaborando os objetivos e conteúdos de formação política 

para a cidadania democrática [...]. É nesta sugestiva direção de formação 
política para a cidadania democrática que parece fecundo caminhar na 

reelaboração de currículos de educação de pessoas jovens e adultas (DI 

PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001, p. 74). 

Entretanto, o que vemos em torno desse ideal político-pedagógico parece estar 

distante de uma concretude social. Tendo uma educação sucateada e marginalizada, os 

jovens e adultos sofrem com um ensino precário e desestimulante, assim como a grande 

maioria dos estudantes das redes públicas (e privadas) de ensino. 

Na sociedade da informação e comunicação, a informação ainda é passada de uma 

maneira peculiar aos integrantes do ensino de jovens e adultos e a comunicação não busca 

uma relação horizontal entre seus sujeitos, assumindo uma postura hierarquizada e vertical. 

Isso resulta num processo educacional reducionista e socialmente degradante. 

Deixamos como reflexão, nossa preocupação para com a Educação de Jovens e 

Adultos nos atuais parâmetros estabelecidos, principalmente no que tange ao trabalho com 

as novas tecnologias. Este é, para nós, tema de profunda complexidade e que merece ser 

compreendida em todo seu processo.  

 

 

Alguns dados e o método de pesquisa 

 

Levando em consideração as observações feitas durante as visitas à escola, foi 

possível detectar elementos de reflexão ao que concerne à Educação de Jovens e Adultos. 

Partindo de uma metodologia que utiliza de vários instrumentos para obtenção de dados 

(como diário de campo, gravadores e fotografias), utilizamos o método do “balanço do 

saber” ou “escritos do saber”, proposto por Charlort (2005), em que os indivíduos usam de 

expressões livres para demonstrar o sentido de suas falas.  

Destacamos que a pesquisa se caracteriza como uma pesquisa etnográfica – por 

apreender o significado do grupo estudado com relação à temática – e qualitativa – 

evidenciando o diálogo entre os pesquisadores e investigados, durante o estudo de caso. 

Trazemos, primeiramente, alguns dados sobre os professores. Na escola em que a 
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pesquisa foi realizada, havia cinco turmas da Educação de Jovens e Adultos. A média de 

alunos matriculados era de 20 por turma, sendo que efetivamente, aparecia uma média de 

12 a 15. Os professores, quando estavam presentes, diziam que isto era muito comum, que 

ao decorrer do curso, muitos alunos não conseguiam acompanhar e acabavam desistindo. 

Entrevistando os professores, percebemos a realidade em que os mesmos se 

encontram
2
. Dos cincos professores, três eram formados por uma universidade púbica e 

dois por uma faculdade particular. Apenas um morava nas proximidades da escola. Todos 

disseram não ter realizado nenhum curso específico para ensinar esses alunos. Três não 

queriam ensinar essa modalidade de ensino. Todos concordavam que o descaso era 

crescente com a Educação de Jovens e Adultos na escola em que atuavam. Somente dois 

disseram ter competência para ensinar as “novas tecnologias” aos alunos. Os cincos 

entrevistados relataram não utilizar nenhuma tecnologia digital em suas aulas devido ou ao 

não conhecimento de como utilizá-las, ou simplesmente porque a escola não possui 

nenhum espaço apropriado para esse fim. 

De fato, a escola não possui espaços como sala de vídeo ou sala de informática. 

Isso gera um desestímulo ao professor que deseja utilizar de tais recursos (mesmo que não 

o impeça) e gera um conformismo aos que não pretendem utilizá-lo (“não tem espaço, 

como vou usar”, “se tivesse o espaço e os aparelhos adequados, eu usaria”). Alguns 

professores determinam que “tecnologias da educação” são os computadores e a internet, e 

esquecem que a televisão, o datashow, o DVD, o aparelho de som, os celulares e até 

mesmo o giz e o quadro negro que geralmente usam, são tecnologias – algumas próprias ao 

ensino. 

Ao colocar a culpa pelo não uso de determinadas tecnologias, o professor abre 

mão de um importante recurso de interação e tomada de consciência aos seus alunos. A 

televisão, por exemplo, mesmo que não tenha uma sala específica, pode ser utilizada na 

própria sala de aula, e com a junção do aparelho de DVD, o professor pode apresentar aos 

estudantes filmes que possibilitem um diálogo com sua realidade
3
, sempre discutindo 

posteriormente com os alunos após a sua utilização. 

Todavia, o uso inequívoco de tais instrumentos tecnológicos só abrande a falta de 

                                                
2 O nome dos sujeitos envolvidos, tanto dos professores quanto dos alunos, assim como o nome da 

instituição, foi preservado, devido uma questão de ética pedagógica por parte dos pesquisadores, já que 

tantos os envolvidos na observação e entrevistas, pediram o sigilo de seus nomes. 
3 Destacamos aqui a forte presença do cinema nacional no atual cenário contemporâneo, estabelecendo o 

quanto esse recurso pode ser utilizado pelo professor em suas aulas. 
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criatividade e de comprometimento do professor quanto à sua responsabilidade social 

perante a turma. O fato de passar um filme que mostre pessoas na mesma situação 

socioeconômica ou em diferentes situações materiais, pouco acrescenta na formação da 

personalidade e da consciência do indivíduo se não for devidamente debatido e 

contextualizado. 

Apresentamos a seguir alguns dados sobre os alunos entrevistados durante as 

observações. A média de idade dos alunos foi composta entre 25 e 30 anos, sendo o mais 

novo com 14 e o mais velho com 47 anos. 

Durante a entrevista com os alunos, ouvimos relatos de casos que contemplam a 

literatura nacional sobre a Educação de Jovens e Adultos. Havia estudantes que estavam ali 

porque não aguentavam mais a vida que tinham, queriam melhorar de vida, elevar seu grau 

de conhecimento para, em consequência, elevar sua condição material. Da mesma forma, 

outros estavam ali porque não tinham o diploma e precisavam deste para não perder ou 

para conseguir um emprego. Dos dez alunos entrevistados, sete disseram ter conhecimento 

e acesso à tecnologia digital
4
. Quatro disseram ter computador com internet em casa. Todos 

disseram que gostariam que a escola possibilita-se o acesso a esses meios. Oito disseram 

não gostar da forma como a professora ensinava, tratando-os em muitos casos como 

crianças. Oito disseram ter se arrependido de ter deixado a escola da primeira vez (mesmo 

não tendo outra possibilidade). 

Se a escola não possibilita o uso e ensino das tecnologias digitais em sala de aula, 

não é por isso que os alunos permanecerão indiferentes a elas, já que ao atravessar o portão 

da escola muitos deles têm acesso a esses recursos, sejam em espaços específicos (como 

lan houses e cybercafés) ou em sua própria casa ou no espaço de trabalho. 

Os jovens de classes populares informam que têm acesso à internet em 

casa de amigos, na escola, no trabalho e em espaços como os cibercafés e 

quiosques de acesso pago (as chamadas lanhouses), hoje muito mais 

disseminados nas comunidades de baixa renda do que nas áreas mais 
privilegiadas das cidades. (MAMEDE-NEVES; DUARTE, 2008. p. 779). 

Os jovens e adultos não vivem na mesma situação estagnada da escola que 

frequentam. Na sociedade, eles têm acesso a muitos conhecimentos, muito devido às 

tecnologias que têm à disposição. A escola torna-se, assim, um lugar menos “prazeroso”, 

                                                
4 Computadores, internet, celulares, entre outros. 
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por não possibilitar os mesmos limites (sem limites) que a atual sociedade permite. 

Isso nos leva a discutir e repensar o constante descaso com a educação pública em nosso 

país, a sua manutenção e os seus fins. Se a educação e jovens e adultos tem como objetivo 

preparar para a cidadania e também qualificar ao mercado de trabalho, é imprescindível ter 

o acesso às tecnologias que compõem esse mercado de trabalho. 

Algumas coisas são constantes nas falas dos alunos e representam também as 

discussões sobre a Educação de Jovens e Adultos. Eles creditam à educação, à escola, uma 

possível elevação do padrão de vida. Creem que estão na atual situação que se encontram 

por não ter continuado os estudos, não analisam criticamente a sociedade em que vivem e 

nem contextualizam a realidade de seus pronunciamentos. 

Professoras e os professores, sem uma devida preparação para ensinar esses 

sujeitos, acabam por tratá-los da mesma maneira que tratam as crianças e jovens que 

cumprem os turnos regulares de ensino. Oliveira (2007, p. 88), diz que este “é, 

possivelmente, um dos principais problemas que se apresentam ao trabalho na EJA”.  

Ao se trabalhar com adultos e jovens (jovens adultos, adultos precoces, em sua 

maioria), os professores precisam levar em consideração que a realidade não é a mesma, 

que muitos ali estão frequentando uma sala de aula pela segunda vez e que não vão ser 

estimulados a aprender com as mesmas técnicas utilizadas em outras turmas. 

Naiff e Naiff (2008) consideram relevante repensar o papel da Educação de Jovens e 

Adultos em nossa sociedade. “Qual não seria a satisfação de uma escola para jovens e 

adultos que conseguisse o desafio de reverter a defasagem escolar de seus alunos e 

oferecer-lhes uma oportunidade de estar na sociedade de um outro modo?” (NAIFF e 

NAIFF, 2008, p. 406). Os autores ainda reafirmam a concepção do estado em relação à 

mudança qualitativa de vida: “Em nossa sociedade, estudar corresponde, em grande escala, 

a ascender social e financeiramente, na medida em que geralmente permite melhor 

colocação no mercado de trabalho.” (p. 405-406). 

Diante dos resultados obtidos durante as observações realizadas e a análise das 

entrevistas em consonância com a literatura estudada, percebe-se que a Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil, longe de um lugar privilegiado nas pautas políticas brasileiras, 

segue desconsiderada enquanto modalidade de ensino aos programas educacionais. Em 

compensação, e infelizmente, ela não está sozinha nesse desinteresse político, visto a 

realidade de boa parte das escolas públicas e do ensino no país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarmos o uso das tecnologias na Educação de Jovens e Adultos, percebemos que 

os desafios ainda são amplos e difíceis. Na medida em que nem mesmo a erradicação do 

analfabetismo é perceptível à sociedade, a erradicação do analfabetismo digital, ou até 

mesmo o uso das tecnologias durante as práticas de ensino, para uma ideia ainda mais 

distante. 

Contudo, tal pensamento pode ser desconsiderado se lançarmos novos ângulos sobre essas 

problemáticas. Na verdade, para a erradicação do analfabetismo, hoje, os professores e 

instituições de ensino têm um forte aliado para combater esse mal: as tecnologias. 

É justamente nas tecnologias, através de sua devida utilização, que pode estar um dos 

elementos que venham a combater o analfabetismo no Brasil. Com a devida formação e 

orientação aos professores, o acréscimo desses instrumentos – principalmente os mais 

utilizados, como a televisão, o computador, a internet, o celular – pode trazer mudanças 

significativas no processo de ensino-aprendizagem;  são recursos que podem ajudar os 

jovens e adultos – e também as crianças – a sair da condição de “analfabetos”, inclusive de 

analfabetos “digitais”. 

Com a produção de implementação de novas políticas públicas que insiram a Educação de 

Jovens e Adultos como condição indispensável não apenas à erradicação do analfabetismo, 

mas também à formação integral do ser humano, sujeito político, cultural e social, efetiva-

se a expectativa de termos uma sociedade mais humana e cidadã. 

Em uma sociedade onde muitos propagandeiam a “conexão sem fronteiras”, se faz 

necessário à educação agir sobre ela, de forma que venha a trazer mudanças sociais 

qualitativas. No entanto, as escolas precisam ter uma condição física adequada, espaços 

específicos para o uso dos recursos tecnológicos e os professores necessitam ter uma 

formação que integre os dois campos do saber (Educação de Adultos e Uso das 

Tecnologias) para que exerçam sua prática docente da forma mais crítica, criativa e 

coerente possível. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARLETA, Ilma de Andrade; COSTA, Jesuíta Marinho da; COSTA, Kátia Patrícia Dias; 

FERREIRA; Leila Bello; GUIMARÃES, André Rodrigues. Tecnologia como mediação 



 

    60 

do processo de ensino-aprendizagem na educação de jovens e adultos. Disponível em 

<http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem01pdf/sm01ss08_04.pdf> 

Acesso em fev. 2012 

CHARLOT, B. Relação com a escola e o saber nos bairros populares. Rev Perspectiva. 

Florianópolis: UFSC – Centro de Ciências da Educação, 20 (Especial), 2002, PP. 17-34. 

DI PIERRO, Maria Cara. Educação de jovens e adultos na américa latina e caribe: 

trajetória recente. Cadernos de Pesquisa, v. 38, n. 134, maio/ago. 2008. 

DI PIERRO, Maria Cara; JOIA, Orlando; RIBEIRO, Vera Masagão. Visões da educação de 

jovens e adultos no Brasil. Cadernos Cedes, ano XXI, nº 55, novembro/2001. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. 

Editora Paz e Terra, 31ª edição, SP, 2005. 

MAMEDE-NEVES, Maria Apparecida Campos. DUARTE, Rosalia. O contexto dos novos 

recursos tecnológicos de informação e comunicação e a escola. Educ. Soc., vol. 29, n. 104 

- Especial, p. 769-789, out. 2008. 

Naiff, L. A. M. e Naiff, D. G.. M. Educação de jovens e adultos em uma análise 

psicossocial: representações e práticas sociais. Psicologia & Sociedade, 20 (3) p. 402-407, 

2008. 

OLIVEIRA, Inês Barbosa de. Reflexões acerca da organização curricular e das práticas 

pedagógicas na EJA. Educar, Curitiba, n. 29, p. 83-100, 2007. 

ZUIN , Vânia Gomes; ZUIN, Antônio Álvaro Soares. Professores, tecnologias digitais e a 

distração concentrada. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 42, p. 213-228, out./dez. 

Editora UFPR, 2011.  

http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem01pdf/sm01ss08_04.pdf


 

    61 

PROINFO: EXPERIÊNCIAS E RESULTADOS DA INCLUSÃO 

DIGITAL NO COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 

 

 
Kalyne Andrade Ribeiro

1
 

Alexandre Meneses Chagas
2
 

Lívia Lima Lessa
3
 

 

Resumo  

O avanço das Tecnologias da Informação e da Comunicação tem modificado a sociedade e 

as suas diversas formas de aprendizagem. Portanto, a inserção dessas novas tecnologias na 

escola, através de políticas públicas, é essencial para o desenvolvimento educacional, 

cultural e social do ser humano. Sendo assim, esse artigo traz uma reflexão sobre a 

importância do Proinfo – Programa Nacional de Informática na Educação – como 

programa de TIC na educação e retrata resultados vivenciados no Colégio Estadual 

Presidente Costa e Silva.  

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e da Comunicação, Educação, Proinfo. 

 

Abstract 

The advancement of Information and Communication has changed society and its various 

forms of learning. Therefore, the inclusion of these new technologies in school, through 

public policy, is essential to the educational, cultural and social human being. Thus, this 

article presents a reflection on the importance of Proinfo - National Programme for 

Information Technology in Education - program as ICT in education and depicts results 

experienced in State College Costa e Silva. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação é o meio primordial para a transformação do homem e 

consequentemente, da sociedade. E transformação denota mudança. E o mundo está 

sempre se modificando... Um sábio ditado milenar já dizia: “A única coisa permanente é a 

mudança”, e as Tecnologias da Informação e da Comunicação tem contribuído para que 

isso aconteça. 

Quando falamos de tecnologias da informação e da comunicação não nos 

referimos apenas a internet, mas ao conjunto de tecnologias 
microeletrônicas, informáticas e de telecomunicações que permitem a 

aquisição, produção, armazenamento, processamento e transmissão de 

dados na forma de imagem, vídeo, texto ou áudio. Para simplificar o 
conceito, chamaremos novas tecnologias da informação e da 

comunicação às tecnologias de redes informáticas, aos dispositivos que 

interagem com elas e seus recursos (TEDESCO, 2004, p.96).  
 

Elas têm modificado os padrões da sociedade atual, tem revolucionado formas 

tradicionais de socialização e instituído um novo paradigma que alcança e modifica os 

processos de comunicação, os modos de aprendizagem, as relações humanas e 

organizacionais. E tudo isso tem imposto à necessidade de aprender continuamente para 

acompanhar essas mudanças e para a busca de novas oportunidades.  

A importância do acesso a essas tecnologias é tão eminente, que o Estado obriga-

se a pensar e implantar Políticas Públicas para garantir sua universalização e 

democratização.  Para Lima (2002) as políticas públicas educacionais ao investirem na 

universalização e democratização da Tecnologia da Informação e da Comunicação irão 

com certeza contribuir para que o trabalho e a cultura manifestem uma nova forma de 

articulação na história educacional dos homens. 

A quantidade de informação circulante continua crescendo, segundo a empresa 

Cisco (2010) em 2014 será quatro vezes maior do que era em 2009. Ou seja, a quantidade 

de informação está crescendo em ritmo acelerado, o que exige novas abordagens para 

aproveitar todo este potencial e informações que são disponibilizados pela rede mundial de 

computadores. O conhecimento humano mudou, assim como as formas de ensinar e 

aprender. E a educação não pode ficar a margem dessas transformações, vivenciando uma 

aprendizagem ultrapassada e desprovida das novas tecnologias. 
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A escola da Sociedade da Informação deverá transformar o exercício 

único de transmitir/assimilar conhecimentos e repetir atitudes/habilidades 
ampliando assim, seu universo cognitivo com o ato de 

conhecer/produzir/comunicar saberes e conhecimentos na convivência 

com as diferentes culturas, raças e classes sociais (LIMA, 2002, p. 04). 

Diante dessas mudanças, surgiu também a necessidade de estabelecer bases de 

referência para a utilização da tecnologia na educação. E nesse intuito está a Tecnologia 

Educacional, processo pelo qual os recursos para a aprendizagem são planejados, 

produzidos, utilizados e avaliados.   

O presente artigo tem por objetivo refletir sobre o uso da TIC e seus conceitos 

educacionais, focalizando as experiências já vivenciadas no Colégio Estadual Presidente 

Costa e Silva. 

 

O CONCEITO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

 

O termo Tecnologia Educacional começa a ser empregado, nos Estados Unidos, 

no campo da educação no final dos anos 20 do século passado. Seu surgimento deu-se 

através do uso de materiais visuais em cursos para especialistas militares durante a II 

Guerra Mundial, e sob influência do avanço da psicologia experimental, do 

desenvolvimento das ciências comportamentais e das ciências matemáticas.  

Nos anos de 1950 a 1960 a Tecnologia Educacional apresentava-se como um meio 

gerador de aprendizagem, e fazia parte dos currículos pedagógicos. E é nesse momento que 

ela foi implantada no Brasil através da utilização da radiodifusão, especialmente por meio 

do rádio para programas educativos. 

Na década de 70, com o desenvolvimento da informática e a consolidação dos 

computadores com finalidades educacionais, ela passou a fazer parte do ensino como 

processo tecnológico e era entendida como um conjunto de procedimentos que, baseados 

no conhecimento científico permitiam planejar e desenvolver programas educativos de 

modo sistêmico e racional.  

Nessa mesma década, em 1970, a Comissão sobre a Tecnologia Educacional dos 

Estados Unidos apresentou uma definição sobre o que era a tecnologia educacional. 

Segundo Trickton (1970, p. 21) esta comissão definia a tecnologia educacional como, 
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Uma maneira sistêmica de projetar, levar a cabo e avaliar o processo de 

aprendizagem e ensino em termos de objetivos específicos, baseados na 
pesquisa da aprendizagem e na comunicação humana, empregando uma 

combinação de recursos humanos e materiais para conseguir uma 

aprendizagem mais efetiva. 

No Brasil, em 1971 foi fundada a ABT – Associação Brasileira de Tecnologia 

Educativa. Instituição com caráter científico que procura o desenvolvimento qualitativo e 

quantitativo da tecnologia educacional.  Em meados dos anos 90, a Tecnologia 

Educacional caracterizou-se pela busca de novos modos de trabalhar no campo 

educacional. E isso ocorreu devido às questões, reflexões e críticas em torno da 

importância do papel dessa tecnologia nos sistemas educativos. 

Percebe-se que essa busca ainda não terminou e o conceito do que é Tecnologia 

Educacional e qual a sua importância e contribuição para a educação ainda está em 

construção. 

O que mudou foi, simplesmente, a consciência da cautela em nossas 
afirmações e uma busca de recuperar as velhas respostas, que em mais de 

uma oportunidade continuam sendo inovadoras, mas que hoje se instalam 

em novos contextos, mais difíceis, mais complexos (LITWIN, 2001, 
p.10). 

E isso ocorre porque as mudanças são constantes e hoje a escola necessita de uma 

tecnologia educacional ampla, que alcance e corresponda às necessidades da chamada 

Sociedade do Conhecimento. Sociedade essa que modificou sua forma de organização, sua 

concepção de trabalho e seu processo de aprendizagem. Portanto, concepções limitadas, 

quer sejam tecnicistas ou humanistas, sobre Tecnologia Educacional prejudicam a 

eficiência da educação. As propostas e os planejamentos devem ser democráticos e 

eficazes, produzindo assim, uma educação de qualidade e de oportunidades, focada em 

“ajudar a integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão da 

totalidade. É ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar nosso caminho 

intelectual, emocional, profissional, que nos realize e que contribua para modificar a 

sociedade que temos” (MORAN, 2006, p.12). 
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A TECNOLOGIA E O ESPAÇO ESCOLAR 

 

Não há lugar mais propício para que a educação cumpra o seu papel e que a 

tecnologia assuma a sua importância nesse processo, do que a Escola. 

A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens, 

desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis 

manipulações. É importante educar para usos democráticos e participativos das novas 

tecnologias. Isso facilita a evolução dos indivíduos. Ensinar e aprender exige mais 

flexibilidade pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de 

pesquisa e de comunicação. 

A escola não é só um espaço físico. É acima de tudo um modo de ser, de 

ver. Ela se define pelas relações sociais que desenvolve. E se ela quiser 

sobreviver como instituição precisa buscar o que é específico dela, pois o 

ritmo acelerado de inovações tecnológicas exige um sistema educacional 
capaz de estimular nos estudantes o interesse diante de novos 

conhecimentos e técnicas[...] (MERCADO, 2002, p.137). 

 

Portanto, as tecnologias educacionais devem vir acompanhadas de uma proposta 

pedagógica consciente, voltada para a criatividade, para pesquisa e para a formação de um 

aluno cidadão, consciente de si, da sua historicidade, da sociedade e do meio ambiente. 

Além disso, deve ser acompanhada também, de profissionais capacitados, pois a tecnologia 

não resolve sozinha os problemas da educação.  

“A formação de educadores, sejam ou não tecnólogos, passa hoje também pela 

dimensão técnica, pela dimensão humana, pelo contexto político – econômico – social e, 

obviamente, pela parte normativa de conteúdos” (NISKIER, 1993, p.146). É muito 

importante que o professor reflita sobre essa nova realidade, repense sua prática e construa 

novas formas de ação que permitam não só lidar com essa nova realidade, como também 

construí-la.  

Percebe-se então, que as relações sociais e as relações de aprendizagem nunca 

mais serão as mesmas. O processo ensino-aprendizagem e os atores sociais da educação 

tomam novas posições, e ignorar a Tecnologia Educacional pode significar o reforço de 

uma discriminação real, pela negação do acesso a informação mais rápida e 

contextualizada. Segundo Litwin (2001, p. 131) não se trata simplesmente da criação de 
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tecnologia para a educação, da recepção crítica ou da incorporação das informações dos 

meios pela escola. Trata-se de entender que se criaram novas formas de comunicação, 

novos estilos de trabalho, novas maneiras de ter acesso e de produzir conhecimento. 

As dificuldades para a universalização e democratização das novas tecnologias 

são ainda muito grandes, os custos são altos, há uma falta de softwares educativos, há uma 

falta de profissionais capacitados e de alunos interessados. Mas mesmo assim, a educação 

ainda é uma oportunidade grandiosa de reverter tal situação. A educação possibilita o 

acesso sem discriminação, dá sentido ao uso e visa o aprimoramento do conhecimento. E 

isso é tecnologia educacional. Portanto, a promoção de acesso às novas tecnologias, 

partindo da educação é primordial. E para que isso se torne possível é necessária à 

definição e a implantação de Políticas Públicas. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE USO DAS TIC: o modelo do Proinfo. 

 

Com raízes na Grécia Antiga, a palavra “política”, que em grego é ta politika, 

origina-se da palavra polis, ou seja, cidade; comunidade organizada formada por cidadãos. 

E ela foi criada pelos homens para que eles pudessem expressar suas diferenças e conflitos 

discutindo entre si a melhor maneira de organizar a sociedade. Porém, muitos usos existem 

para a palavra política, mas em âmbito geral ela diz respeito a tudo quanto envolva 

relações de poder ou organização e administração de grupos, e isso é independente de 

quem as praticam, quer sejam políticos ou a própria sociedade. 

Política é a gerência dos costumes e leis. É a gerência da organização da defesa e 

da guerra, da administração dos serviços públicos e das atividades econômicas do Estado. 

Estado esse, gerido pelo Governo, que conforme definição do Dicionário Michaelis (2007) 

é o conjunto de órgãos responsáveis pela realização da administração pública, através de 

poderes delegados pelo povo. E para atender as necessidades da sociedade, de maneira 

justa e igualitária, tornando assim, eficazes as decisões do Governo, estão as Políticas 

Públicas. 

Segundo Guareschi (2004), Políticas Públicas é o conjunto de ações coletivas 

voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que 

visa dar conta de determinada demanda, em diversas áreas. Expressa a transformação 

daquilo que é âmbito privado em ações coletivas no espaço público. E elas também estão 

presentes na educação.  
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O valor da educação e da formação para o desenvolvimento pessoal, econômico e 

social dos indivíduos e consequentemente, da sociedade é notório. E o compromisso com o 

acesso universal à educação aparece em inúmeras declarações institucionais nacionais e 

internacionais.  

O art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada 

pela Assembléia Geral da ONU em sua resolução 217 A (III) de 10 de dezembro de 1948, 

estabeleceu a universalização da educação como objetivo imprescindível. Assim como, a 

Constituição Brasileira de 1988 expressa no art. 6° o direito de todos a educação. A 

educação é um direito fundamental, universal, um instrumento de emancipação social, 

preparando o indivíduo para o pleno exercício da cidadania e para a qualificação 

profissional. Mas muitas discussões, embates e reivindicações foram necessários ao longo 

da história, e com a mudança da sociedade através das tecnologias da informação e da 

comunicação, outras exigências foram feitas, e exemplo disso é a inserção das novas 

tecnologias na educação. 

Muitos projetos foram criados a fim de tornar possível a aprendizagem a partir das 

novas tecnologias, exemplo disso é o SATE – Sistema Avançado de Tecnologias 

Educacionais, criado em 1969. E hoje, o governo, através do Ministério da Educação, na 

tentativa de cumprir o seu papel de gerenciador das coisas públicas e de viabilizador da 

democracia também tem desenvolvido projetos para a inserção das novas tecnologias na 

escola. Projetos importantes como: DVD escola, TV escola, Rádio escola, e - proinfo, 

Mídias na escola, RIVED – Rede Interativa Virtual de Educação, e o Proinfo – Programa 

Nacional de Informática na Educação. Todos esses extremamente importantes, mas como 

nosso objeto de estudo iremos ressaltar o Proinfo. 

O Proinfo é um programa educacional criado pela Portaria n.522 do Ministério da 

Educação, de 09 de Abril de 1997 para promover o uso pedagógico da informática na rede 

pública. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Educação à Distância, por meio do 

Departamento de Infraestrutura Tecnológica, em parceria com as Secretarias de Educação 

Estaduais e Municipais. O programa funciona de forma descentralizada e sua coordenação 

é de responsabilidade federal e a operacionalização é conduzida pelos Estados e 

Municípios.  

O Programa Nacional de Informática na Educação, proposto pelo MEC, pretende 

iniciar o processo de universalização do uso de tecnologia de ponta no sistema público de 

ensino e tem por objetivo melhorar a qualidade de processo ensino - aprendizagem, 
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propiciar uma educação voltada para o progresso científico e tecnológico e preparar o 

aluno para o exercício de cidadania.  

Para tanto, o Proinfo desenvolve duas ações que acontecem 

simultaneamente: a implantação de laboratórios de informática nas 

escolas e a formação de professores de todas as áreas disciplinares para 

que possam utilizar esse equipamento como recurso estritamente 
pedagógico e integrado as atividades de sala de aula (VALIN, 2005, 

p.27).  

Nesse contexto, apresenta-se o Projeto Estadual de Informática Educacional com 

suas perspectivas metodológicas e estruturais de desenvolvimento do programa no Estado 

de Sergipe. O projeto vincula-se ao Proinfo Nacional e destina-se a Rede Pública Estadual 

e Municipal de ensino. Elaborado em 1997 por uma Comissão Estadual composta por 

representantes da Secretaria da Educação e com sua sede na Divisão de Tecnologia 

Educacional – DITE.  

No estado o programa é desenvolvido em três dimensões que são as atribuições da 

Coordenação Estadual; os Núcleos de Tecnologia Educacional e os Professores 

articuladores. 

À Coordenação estadual foram dadas algumas atribuições como planejar as ações 

estaduais de desenvolvimento da telemática na educação, indicar professores para 

participarem de cursos de formação de multiplicadores, acompanhar as ações 

desenvolvidas nos Núcleos da Tecnologia Educacional, coordenar trabalho integrado com 

outros programas de uso da tecnologia aplicada a educação e dar visibilidade as ações do 

Proinfo. 

Os NETs que são ambientes computacionais com equipe interdisciplinar de 

Professores Multiplicadores e técnicos qualificados, para dar formação continua aos 

professores e assessorar escolas da rede pública no uso pedagógico dos recursos 

tecnológicos, tem por principais funções sensibilizar e motivar as escolas na incorporação 

da tecnologia, estruturar um sistema de formação continuada de professores no uso dessas 

tecnologias, desenvolver modelos de capacitação que privilegiem a aprendizagem 

cooperativa e autônoma, e preparar professores para saberem usar as novas tecnologias e 

acompanhar e avaliar o processo instaurado na escola. Sendo assim, o NTE é o parceiro 

mais próximo da escola no processo de inclusão digital. Em Sergipe são 10 NTEs, sendo 

um na capital e os outros em diversos municípios. 
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Os professores articuladores agem nos laboratórios de tecnologia das escolas e 

têm as suas funções garantidas na portaria n.3700/ 2002. Eles devem fomentar o uso do 

laboratório de informática, integrando as diversas áreas do conhecimento; devem orientar, 

fornecer subsídios e acompanhar os demais docentes na elaboração e desenvolvimento de 

projetos que envolvam a utilização do laboratório; integrar-se a elaboração e ao 

desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola;  promover a incorporação da 

cultura digital ao cotidiano da escola e desenvolver diretamente com os alunos projetos de 

aprendizagem. Percebe-se então, que o professor é um importante elemento nesse novo 

processo de interação da informática com a educação, pois deve estar apto tanto para a 

parte pedagógica como para a utilização da parte técnica. Dessa forma ele estará ajudando 

o aluno a receber novos conhecimentos e saber utilizar essa nova tecnologia (MERCADO, 

2002, p.135). Mas para que isso ocorra à capacitação desses professores articuladores é 

essencial. 

A preparação torna a utilização do laboratório de informática extremamente 

importante e pode trazer beneficio a toda comunidade, promovendo assim, o 

desenvolvimento humano não apenas na escola. Segundo Niskier, 

O computador não é um instrumento de desequilíbrio social. Ele pode ser 

um instrumento de justiça social, de uma distribuição melhor da renda 
pedagógica [...] o computador em qualquer que seja o país, é um 

instrumento de equalização de oportunidades, e não de aprofundamento 

de desigualdades (NISKIER, 1193, p.103).  

Portanto, todas as dimensões apresentadas possuem o seu papel a ser 

desempenhado no programa, e sendo desempenhado esse papel, o objetivo do proinfo de 

incentivar a criação de novas formas de construção do conhecimento nos ambientes 

escolares, através do uso adequado das novas tecnologias de informação e comunicação é 

alcançado.  

Em Sergipe são 126 escolas, da rede municipal e estadual, atendidas pelo 

programa. Tendo elas, seus laboratórios de informática e seus professores articuladores 

propiciando o cumprimento do que pretende o Proinfo. 
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DESCRIÇÃO DA ESCOLA 

 

O Colégio Estadual Presidente Costa e Silva possui esse nome em homenagem ao 

Presidente da época Artur da Costa e Silva. Seu ato de criação foi o Decreto Lei nº. 307 de 

1970. A escola está situada à Avenida Augusto Franco s/n, bairro Getúlio Vargas, 

Aracaju/SE. 

Atualmente nos turnos, matutino, vespertino e noturno, vem oferecendo a sua 

clientela o Ensino Fundamental (7ª a 8ª séries) ao Ensino Médio. A escola tem um 

programa de capacitação continuada, com acompanhamento técnico-pedagógico aos 

professores durante as discussões, na elaboração e execução do planejamento no decorrer 

do processo. 

A estrutura física é muito boa e a escola possui vinte e uma salas de aula, um 

laboratório de informática com 21 computadores, um laboratório de química e biologia, 

uma sala de vídeo, uma quadra de esporte coberta, uma sala de dança, uma biblioteca, uma 

sala de coordenação, uma sala de professores, uma secretaria, um pátio central coberto, 

uma lanchonete arrendada, dois almoxarifados e com recursos como livros pedagógicos, 

televisão, vídeo, DVD, retroprojetor, minisystem, mapas geográficos e históricos, material 

(papel, cartolina, tesoura, esquadros, réguas, etc.) revistas e jornais atuais. 

Há um constante repasse de instruções pela Secretaria de Educação e a Diretoria 

Regional de Educação, para os procedimentos a serem cumpridos pela unidade de ensino. 

A Escola é atuante no tocante a parte administrativa e pedagógica da mesma. Tem um 

poder de autonomia para tomar decisões em todos sentidos, todavia, dentro das normas e 

regimento que possui.  

Segundo uma das Coordenadoras, a escola, no que diz respeito ao planejamento e 

gestão escolar, têm o Projeto Político que é o PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar. A 

concepção pedagógica adotada pela escola é Construtivista. Existe uma relação dos planos 

de ensino com o Projeto Pedagógico e tem uma gestão Democrática. Estão sendo 

desenvolvidos na escola os projetos PDDE, PROFIN e PROINFO. Há uma democratização 

das informações nas decisões feitas em reuniões na comunidade escolar.  

Para prestar atendimento à comunidade o Colégio Estadual Presidente Costa e 

Silva conta com uma equipe composta por: um diretor, Alex Fabiano Gonçalves Pinto; três 

coordenadoras, Cícera Guedes Gomes Feitosa; Lucineide Alves Diniz Santos e Rita de 

Cássia Alves Freire; um secretário, Petrúcio Alves de Souza; e um Comitê Pedagógico 
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constituído por: Alda Acácia Souza Pinto, Célia Cristina Reis Cruz, Clara Maria da Cunha 

Azevedo, Maria Bernadete Rodrigues Pinheiro, Maria Cristina Leite da Cunha; Maria 

Judite S. Hilário e Marieta de Santana Correa. 

A instituição proporciona aos educadores apoio técnico com os orientadores 

educacionais, formado por um comitê pedagógico, além de reuniões semestrais para 

planejamento das atividades, levando em consideração sua flexibilidade, porém com 

objetivos bem claros e definidos. São feitas quatro avaliações durante o ano, a cada dois 

meses, sendo oferecido pelo Colégio recuperação semestral e dependência especial (até de 

duas disciplinas no final do ano). 

O Colégio possui Grêmio Estudantil e Comitê Comunitário, este é composto por 

representantes dos pais, alunos, professores e o diretor, que é responsável para gerenciar os 

recursos que chegam à escola. Esta também conta com Projetos Pedagógicos como: Jogos 

Internos (Educação Física), Feira das Nações (geografia/história), Canta Costão (festival de 

músicas) e Cidadania nos trilhos (desenvolvido no laboratório de informática). Porém 

ressaltamos que esses projetos não nos foram apresentados, apenas citados. 

O relacionamento entre os alunos, os professores e equipe diretiva e pedagógica é 

muito bom. E segundo uma das coordenadoras, a execução de projetos pedagógicos é 

essencial para essa relação amistosa e produtiva, pois ela proporciona a interação, o 

respeito e a confiança. A implantação do proinfo na escola é um exemplo claro, pois ele 

gerou novas oportunidades de aprendizagem, ampliou os conhecimentos e possibilitou uma 

educação descentralizada. 

 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS E  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para a realização da pesquisa foram feitas algumas visitas à escola, e para a coleta 

de dados foi elaborado um questionário, que foi aplicado em sala de aula com alunos do 

ensino médio, e foram feitas também algumas entrevistas com os representantes da 

Direção e da Coordenação da escola. 

 A aplicação do questionário foi realizada através do professor articulador. Foram 

distribuídos 200 questionários, porém apenas 44 foram respondidos e devolvidos. O que 

tornou a análise da pesquisa restrita, porém consideramos significativas as respostas dos 

alunos. 

Os gráficos abaixo apresentam em porcentagem o resultado dessas respostas.  
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Gráfico I – Acesso ao computador.    

      

100%

Fatia 1

      

Gráfico II - Utilização do laboratório de informática. 

82%

18%

SIM

NÃO

 

Gráfico III - Realização de Projetos através da utilização do laboratório. 

43%

57%

SIM

NÃO

 

Gráfico IV - Ser favorável a utilização o laboratório para a realização das aulas. 

56%

44%
SIM
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Os alunos entrevistados foram de idades diversas e conforme os gráficos acima, 

Foi observado que 100% deles têm acesso ao uso do computador, quer seja na escola, em 

casa ou em lan house, e que eles sabem da importância da tecnologia para o seu 

desenvolvimento. Desses alunos, 82% utilizam o laboratório de informática e sabem da 

importância dele na escola e informaram que a ausência dele faria diferença, mesmo tendo 

61% deles afirmando que não são realizados projetos pedagógicos utilizando o laboratório. 

Eles apresentaram algumas dificuldades, mas também ressaltaram a satisfação quanto ao 

acesso e a importância do articulador e do professor no auxilio ao manuseio do 

computador. Mesmo não sendo utilizado por todos os professores, as aulas realizadas no 

laboratório são mais agradáveis e diversos assuntos são abordados com mais facilidade, já 

que as pesquisas feitas através da internet apresentam uma infinidade de informações. Para 

eles a estrutura física do laboratório é muito boa e como os computadores estão sempre 

funcionando, as pesquisas podem ser realizadas com frequência.  

Os alunos, em sua maioria, expressaram nas suas respostas a importância da 

tecnologia para o desenvolvimento da educação. Contrapondo a essa maioria, 18% dos 

alunos apresentaram resistência à utilização do laboratório e acreditam que a inserção das 

novas tecnologias na escola é indiferente. Eles demonstraram interesse apenas em utilizar o 

computador para acessar sites de relacionamento e páginas pessoais.  

 

Gráfico V - Utilização do laboratório de informática por todos os professores. 
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Gráfico VI - A capacitação dos professores para a utilização do laboratório de informática.   

59%

41%
SIM

NÃO

 

Outro ponto importante salientado pelos alunos é acerca da preparação do 

professor para utilização do laboratório, como também da resistência nessa utilização. 

 75% dos alunos, conforme gráfico V, disseram que nem todos os professores utilizam o 

laboratório e 41 %, como mostra o gráfico VI, afirmam que os professores não estão 

capacitados para isso. O que pode ser percebido pelo resultado das respostas do 

questionário aplicado aos professores. 

Foram respondidos e devolvidos apenas 3%, e desses, todos dizem conhecer o 

Proinfo e sua importância, porém, nenhum dos professores utiliza o laboratório ou até 

mesmo foram capacitados para isso. Segundo o diretor existem cursos de capacitação para 

professores oferecidos pela Secretaria de Estado da Educação, porém os professores criam 

resistência e não participam da qualificação, o que consequentemente invalida a 

importância do laboratório e as possibilidades de aprendizagem. 

Conforme o professor articular, os objetivos do Proinfo estão sendo alcançados, 

mesmo que a passos lentos, e alguns professores tem percebido as possibilidades de 

ampliação do conhecimento e do dinamismo gerado pelas novas tecnologias, como 

também, o receio inicial de que a máquina substituiria o professor, tem sido aos poucos 

desmistificado. Essa mudança nas atitudes tem gerado novas expectativas nos alunos e nos 

professores, e tem trazido resultados favoráveis para o desenvolvimento da educação em 

nossa escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inserção das novas tecnologias na educação ainda é um grande desafio. Mesmo 

diante de tantas mudanças na sociedade, o que torna maior a exigência de conhecimento, e 
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da elaboração de políticas públicas para a sua universalização. Mas a criação de projetos 

como o Proinfo, faz nascer à esperança e a expectativa da proximidade da tecnologia à 

população. Ele tem modificado a postura do professor, tem enriquecido o conhecimento do 

aluno e tem tornado a escola uma instituição geradora de saber e promotora da integração 

social.  

Não estamos falando em milagre! Mas sim em mudança de atitude. Pois a escola 

só cumprira seu papel se ela estiver aberta, se incorporar novos hábitos, comportamentos, 

percepções, demandas e tecnologias. E isso está acontecendo... Mesmo que de maneira 

lenta. Ainda existem muitas coisas a serem analisadas e reparadas, mas estamos 

avançando.   
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Resumo 

O presente artigo irá demonstrar os acontecimentos históricos da educação brasileira como 

se deu a evolução e o desenvolvimento da educação da pessoa com deficiência no Brasil, 

bem como seus problemas e o seu cunho assistencialista, buscando trazer fatos 

significativos de como da educação especial era aplicada e trabalhada. Refletir sobre as 

principais questões que a influencia da Declaração de Salamanca influenciou no 

desenvolvimento da Educação Inclusiva como também no processo de acessibilidade da 

pessoa com deficiência, buscando trabalhar de forma inclusiva para se alcançar uma a 

educação de qualidade e para todos. 

 

 

 

Abstract 

This article shows the historical events of Brazilian education how was the evolution and 

development of the education of the disabled person in Brazil, as well as its problems and 

its paternalistic nature, trying to bring significant facts of how special education was 

applied and it worked. Reflecting on the key issues affecting the Salamanca Statement 

influenced the development of inclusive education as well as in the process of accessibility 

for disabled people seeking work in an inclusive way to achieve quality education for all.  

 

Keywords: Special Education. Salamanca Statement. Inclusive Education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo deseja contribuir e destacar as discussões e ações norteadoras 

para a prática da inclusão escolar no sistema de educação para todos, iniciaremos 

demonstrando o processo histórico da educação especial onde os indivíduos anormais 

(deficientes) eram tratados de forma segregativa e excludente. Demonstrar como se deu o 

início das classes especiais no Brasil e as tendências metodológicas que acabaram dando 

base para a construção das classes especiais no Brasil. 

Iremos falar também sobre a evolução da educação inclusiva após a construção do 
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documento mundial da Declaração de Salamanca e como esse documento se estrutura para 

poder da uma base sólida para o processo de inclusão escolar e uma educação  igualitária a 

todos os indivíduos da sociedade que se apresentem e se encontrem excluídos por situação 

de deficiência, social ou financeira.   

Dentro deste documento as reflexões sobre as necessidades educacionais especiais 

dos indivíduos passaram a ser respeitada e a situação da acessibilidade começou a ser 

discutida para um melhor desenvolvimento social e educacional das pessoas com 

necessidades especiais e de todos os indivíduos desfavorecidos. 

Este artigo foi construído a partir de um estudo sobre os documentos que 

asseguram os direitos de educação de qualidade para os indivíduos com necessidades 

educacionais especiais. O artigo teve como base de pesquisa um estudo bibliográfico da 

Declaração de Salamanca e de autores que defendem e pesquisam sobre as leis que 

asseguram o acesso e a permanência da pessoa com deficiência em todos os níveis e graus 

de ensino, teve como base também a leitura de outros artigos que discutem a situação atual 

bem como a história da educação dos deficientes no Brasil.  

 

A educação especial no Brasil 

Tendo conhecimento do processo histórico que os deficientes sofreram, já temos 

diversos fatores demonstrando que a educação especial, na maioria dos países, tem em um 

primeiro momento compartilhado de uma mesma situação de segregação e exclusão, os 

indivíduos são simplesmente ignorados, abandonados e muitas vezes até mesmo 

assassinados, devido a sua diferença do conceito de normalidade. Durante a idade média, a 

forma de tratamento desses indivíduos se modificava de acordo com as concepções de 

caridade ou de castigo, esses eram os tipos de tratamento que a sociedade dava a essas 

pessoas que acabavam sendo de uma forma ou de outra excluídas. 

Durante o surgimento do capitalismo pode-se perceber o interesse da ciência, 

especificamente da medicina no que diz respeito à pessoa com deficiência. A partir disso, 

passa a existir uma certa preocupação com a educação e o processo de socialização desses 

indivíduos tido como anormal, como coloca FOUCAULT (2001) os anormais são os que 

fugia do padrão de normalidade de comportamento e de estrutura comportamental-social, o 

que não se enquadrava na normalidade da sociedade. No entanto esses interesses 

continuavam com uma ideologia de visão patológica do ser que apresentava deficiência, o 

que fazia a sociedade agir com desprezo com relação a essas pessoas. 
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Dessa forma podemos perceber que nada se fazia para modificar essa situação em 

todo o mundo. Com relação ao Brasil a educação especial apesar de ser pouca valorizada e 

não ter investimentos, foi ganhando um espaço significativo de forma lenta por meio das 

instituições que foram sendo fundadas e criadas em todo território brasileiro, apesar dessas 

instituições terem ações assistencialistas cumpriam sua função de auxiliar os 

desfavorecidos e desvalidos. 

Dessa maneira a história da educação no Brasil, como coloca Ragonesi (1997), 

tem demonstrado um quadro diferente do que se foi proposto pela primeira constituição 

Brasileira em 1983, que anunciava a educação primária como obrigatória gratuita e 

extensiva a todos os cidadãos. Colocando em foco a educação especial no Brasil, tanto 

Bueno (1993) como Mendes (2001), apresentam como momento da educação especial a 

criação e implantação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos e do Instituto dos Surdos-

mudos, porém influenciados por conflitos políticos, sociais, entre outros, sofreram perdas e 

se deterioraram, por mais que tivessem aparência com os institutos europeus o seu cunho 

assistencialista não desenvolvia uma educação de fato, essa politica de “favor” limitava o 

desenvolvimento da educação de acordo com Bueno (1993), enquanto os institutos 

brasileiros de educação especial cumpriam sua função de auxilio aos desvalidos, os 

parisienses mantinham como oficinas de trabalho. 

Em um dos seus textos Mendes (2006) comenta que desde o século XVI a história 

da educação no Brasil vem sendo feita. Pedagogos e profissionais da saúde já trabalhavam 

acreditando na possibilidade de educar os indivíduos considerados incapazes e 

ineducáveis. Mas neste momento histórico os cuidados eram de cunho meramente 

assistencialista e eram desenvolvidos em asilos e manicômios. Quando se deu inicio ao 

pensar em uma educação diferenciada o tratamento de doentes mentais eram feitos dentro 

de clínicas psiquiátricas e os institutos tiravam e isolavam surdos e cegos de convívio com 

as outras pessoas fazendo assim uma exclusão social desses indivíduos que não precisavam 

de um isolamento.  

Dessa forma podemos destacar que segundo Jannuzzi (1992), a forma de 

atendimento educacional especial para os deficientes era feito a partir de diferentes 

vertentes na educação especial no Brasil eram elas: médico-pedagógica e psicopedagógico. 

A idealização da proposta médico-pedagógica se caracterizava pela preocupação 

eugênica e com a forma higienizadora da sociedade brasileira, sendo assim estimou-se a 

criação de escolas em hospitais e clínicas, dessa forma se construindo a tendência mais 
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segregativa da educação especial no Brasil.(MENDEZ,1995; DECHICHI, 2001).  

Já o conceito do psicopedagógico era pesquisar um conceito mais coerente para a 

anormalidade e defendia a educação dos anormais. O seu trabalho se preocupava com o 

diagnóstico, levando em consideração as escalas métricas de inteligência em seu 

encaminhamento para o processo escolar em classes especiais. Os profissionais que 

seguiam essa corrente faziam uso de materiais pedagógicos e desenvolviam uma escala de 

inteligência para ser utilizada como identificadora de níveis de inteligência, esta corrente 

foi a mais aceita e aplicada e com isso foi à ferramenta fundamental para o processo de 

segregação, pois deram origem as salas especiais para deficientes mentais. (JANNUZZI, 

1992; DECHICHI, 2001). 

No período de 1874 começava o tratamento no hospital psiquiátrico da Bahia 

dessa forma, a educação especial foi tomando formas e se expandindo por todo Brasil, em 

1903 foi criado na Bahia no Pavilhão Bournevile, no Hospital D. Pedro II que tratava de 

doentes mentais; em 1923 foi implantado o Pavilhão de Menores no Hospital do Juqueri e 

o Instituto Pestallozzi de Canoas, em 1927 ( BUENO, 1993).  

Durante os anos 30 e 40 a quantidade de instituições que atendia deficientes 

mentais teve um grande aumento em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. De 

acordo com Mendes (2001) no período de 1940 a 1959, houve uma grande expansão nos 

números de estabelecimento de ensino especial para deficientes mentais, eram em torno de 

190 estabelecimentos, no final do ano de 1958 o Ministério da educação começa a prestar 

assistência técnico-financeira as secretarias de educação e institutos especializados que 

faziam atendimento educacional especial. Porém, a realidade do modelo de educação não 

tinha sofrido nenhuma modificação o sistema de exclusão e segregação ainda estava 

presente e servia como base de trabalho desses estabelecimentos educacionais especiais.  

Em 1973 quando foi criado o Centro Nacional de educação Especial – CENESP, 

com parceria do Ministério da educação são implantados os primeiros cursos de 

capacitação para professores na área de Educação Especial com essa atitude do governo 

em 1985, foi criado um comitê para planejar, fiscalizar e traçar politicas de ações na 

questão dos deficientes. Em 1986 é criada a Coordenadoria nacional de educação da 

Pessoa Portadora de Deficiência e em 1990 a Secretaria Nacional de Educação Básica 

começa a assume a implementação da politica de educação especial.  

Como ponta pé inicial para uma nova visão de educação para pessoas com 

deficiência em 1994, foi promovida pelo governo da Espanha em parceria com a 
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UNESCO, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, que acabou 

resultando em um dos documentos mais importantes para a promoção da educação 

Inclusiva em todo o mundo foi intitulada a Declaração de Salamanca, que vai nortear 

caminhos e atitudes para se desenvolver uma educação de qualidade para todos os 

indivíduos.  

 

Declaração de Salamanca: o inicio de uma Educação Inclusiva  

A partir de um segundo momento histórico esses indivíduos antes segregados e 

discriminados passam a ser reconhecidos como pessoas que necessitam de respeito e 

educação de qualidade, com isso observaram que depois da aplicação de algumas leis 

desenvolvidas e aceitas por países e entidades mundiais, essa situação se modifica ao 

passar do tempo.  

No pensamento do processo de inclusão as politicas educacionais tem fundamento 

no princípio da igualdade de direito entre as pessoas, tem como objetivo uma educação de 

qualidade para todo, sem discriminação de e respeitando acima de tudo as diferenças 

individuais e dessa forma garantindo não só o acesso a essa educação, mas também, a 

permanência desses indivíduos até a sua formação.  

O fato que vem modificar o cenário da educação mundial fica por conta de 

elaboração da Declaração de Salamanca em 1994, na cidade de Salamanca (Espanha), este 

documento foi criado para apontar aos países a necessidade de politicas públicas e 

educacionais que venham a atender a todas as pessoas de modo igualitário independente 

das suas condições pessoais, sociais, econômicas e socioculturais. A declaração destaca a 

necessidade da inclusão educacional dos indivíduos que apresentam necessidades 

educacionais especiais. 

De acordo com a declaração os princípios por ela defendidos é que as escolas e 

seus projetos pedagógicos se adequem as necessidades dos indivíduos nela matriculados, 

de acordo com a Declaração de Salamanca ( art. 11º, p 13) “ O planejamento educativo 

elaborado pelos governos deverá concentrar-se na educação para todas as pessoas em todas 

as regiões do país e em todas as condições econômicas, através de escolas públicas e 

privadas. 

Desta forma, uma escola que segue os princípios da inclusão deve ter por função a 

promoção da convivência entre as pessoas consideradas normais e as que apresentam 
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necessidades educacionais especiais. 

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 

Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças 
que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou 

nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças 

de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA p. 17-18).  

Desta forma podemos perceber que a Declaração de Salamanca iguala os direitos 

de todos os indivíduos no que se refere à educação de qualidade, na opinião de MRECH 

(1998), a escola inclusiva é um espaço no qual todos os alunos têm as mesmas 

oportunidades de ser e estar de forma participativa, onde as oportunidades e acessos 

educacionais e as características individuais sejam marcados pela igualdade entre as 

pessoas. Na sua escrita a declaração se inicia com a seguinte ideia. 

O direito de todas as crianças à educação está proclamado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e foi reafirmado com veemência pela 

Declaração sobre Educação para Todos. Pensando desta maneira é que 

este documento começa a nortear Todas as pessoas com deficiência têm o 
direito de expressar os seus desejos em relação à sua educação. Os pais 

têm o direito inerente de ser consultados sobre a forma de educação que 

melhor se adapte às necessidades, circunstâncias e aspirações dos seus 
filhos. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA p. 5 - 6). 

Com isso, uma escola que se intitula inclusiva, deve integrar-se a comunidade 

como também apresentar um bom padrão em prestação de serviço, criar em seus docentes 

um sério sentimento de colaboração e cooperação com a instituição. Sempre adotar uma 

pedagogia de corresponsabilidade entre profissionais nas diversas instâncias educativas, 

criando assim um sistema interdisciplinar que venha à favorecer a aprendizagem dos 

alunos envolvidos neste processo. 

A escola também tem a necessidade de orientar suas atividades com um projeto 

pedagógico sistemático que se desenvolva à longo prazo, no qual seja trabalhadas 

diferentes formas de ensino, conteúdos e avaliações do processo de ensino-aprendizagem, 

especialmente com aquele aluno que apresente alguma necessidade educacional especial, 

porém isso não significa facilitação nem a negação da avalição e sim, uma forma 

diferenciada, buscando valorizar os desenvolvimentos de aprendizagem obtido por este 
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aluno. 

Uma escola que se caracteriza inclusiva os professores tem por obrigação 

conhecer a fundo as possibilidades e limitações dos seus alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

É preciso repensar a formação de professores especializados, a fim de que 

estes sejam capazes de trabalhar em diferentes situações e possam 
assumir um papel - chave nos programas de necessidades educativas 

especiais. Deve ser adoptada uma formação inicial não categorizada, 

abarcando todos os tipos de deficiência, antes de se enveredar por uma 
formação especializada numa ou em mais áreas relativas a deficiências 

específicas. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA p. 28). 

Os professores desta instituição que desenvolve a inclusão devem interessa-se 

pelo o que seu aluno deseja aprender, acreditar nas suas potencialidades é um fator 

primordial para que eles se desenvolvam com garantia de aprendizagem, aceita-los como 

são, saber escuta-los e valorizar as suas produções, ajudam na independência deste aluno. 

Aplicar uma metodologia que venha a estimular a sua participação em sala de aula 

favorece a sua aprendizagem efetiva. Segundo  Sassaki ( 2004, p 2) 

Uma escola comum só se torna inclusiva depois que se reestruturou para 

atender à diversidade do novo alunado em termosde necessidades 

especiais (não só as decorrentes de deficiência física, mental, visual, 
auditiva ou múltipla, como também aquelas resultantes de outras 

condições atípicas), em termos de estilos e habilidades de aprendizagem 

dos alunos e em todos os outros requisitos do princípio da inclusão, 
conforme estabelecido no documento, ‘A declaração de Salamanca e o 

Plano de Ação para Educação de Necessidades Especiais’.  

Quando pensamos em um mundo inclusivo temos a ideia de que todas as pessoas 

têm as mesmas condições e oportunidades de ser ator principal do seu espetáculo de vida 

fazendo assim a sua participação na sociedade de forma participativa e ativa, onde se 

entenda que as relações individuais sejam estabelecidas a luz de uma igualdade de valores. 

Pensando dessa forma não é a pessoa que tem de se adequar ou adaptar-se a sociedade e 

aos meios educacionais, mas, sim, estas precisam ser preparadas e equipadas para receber 

estes indivíduos, estes alunos que necessitam de um atendimento especializado que supram 

as suas necessidades para que assim estas pessoas possam viver e estudar com dignidade e 

serem reconhecidas como cidadãos. 
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[...] inclusão estabelece que as diferenças humanas são normais, mas ao 

mesmo tempo reconhece que a escola atual tem provocado ou acentuado 
desigualdades associadas à existência de diferenças de origem pessoal, 

social, cultural e política, e é nesse sentido que ela prega a necessidade de 

reestruturação do sistema educacional para prover uma educação de 
qualidade a todas as crianças. (MENDES, 2002, p. 64) 

Deste modo, não é viável perder a orientação dos objetivos formativos que devem 

orientar e nortear os trabalhos e os currículos escolares para que as escolas inclusivas não 

venham a fortalecer o estigma do insucesso na sua vida escolar. Orientado por essa óptica 

os alunos que tenham necessidades educacionais especiais nunca devem ser excluídos, 

segregados ou até mesmo protegidos. 

Eles devem mesmo é conviver e estar presente juntamente com os alunos 

considerados normais que tenham a mesma idade mental ou cronológica, assim eles 

assumem as mesmas responsabilidades e os mesmos direitos dessa forma irão aprender a 

superar as dificuldades que sua deficiência os apresenta. Dessa maneira o aluno com 

necessidades educacionais especiais deve permanecer incluso a sociedade, da mesma 

maneira as escolas e profissionais da educação devem trabalhar com uma pedagogia 

condizente com a proposta da Declaração de Salamanca.  

Para assim termos uma sociedade mais humana, que possa se preocupar com seu 

próximo e que aprenda a respeitar as diferenças independentemente de etnias, religião, 

cultura, deficiência entre outras necessidades que possam a vim provocar qualquer atitude 

de exclusão de algum individuo, para Fonseca (2003, p. 100), a grande vantagem de se 

desenvolver uma educação inclusiva são as seguintes: 

[...] em termos ‘sociais’ (a sociedade é mais humana se for mais 

inclusiva), em termos educativos’ (a escola inclusiva responde melhor às 

exigências dos seus ‘clientes’) e em ternos económicos’, os recursos e 
equipamentos são distribuídos de forma mais sustentada e eqüitativa a 

toda a população, podendo garantir, por via de uma engenharia financeira 

mais adequada, melhor qualidade e mais abrangência social do sistema 
educativo.  

Uma sociedade que adota tais quesitos se torna uma sociedade mais inclusiva e 

garante para seus cidadãos uma vida mais rica em oportunidades e direitos, a Declaração 

de Salamanca, nos mostra que existem formas de se ter sucesso em uma educação 

inclusiva e igualitária só cabe aos governantes assumirem os compromissos propostos e os 
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resultados irão surgir naturalmente. 

Porém no Brasil, as leis são muito bem escritas e organizadas, mas quando 

chegamos à prática a situação se modifica sendo assim as aplicações dessas leis passam a 

ser questionadas e se percebe que sua aplicabilidade não condiz com a legislação vigente. 

Assegurar esses direitos torna-se dever do governo brasileiro atingindo desta forma, uma 

educação de qualidade para todos. 

 

CONCLUSÃO  

 

Observando a escrita do documento da Declaração de Salamanca, podemos 

perceber uma visão de inclusão que nos revela uma situação mais ampla e não de uma 

minoria, o processo de inclusão citado pela declaração nos demonstra uma inclusão social 

que atinge a todos e não somente aos deficientes e isso é uma situação que tem de ser 

compreendida por todos. Entender que a inclusão não é somente para o deficiente mas, 

para todas as pessoas que se encontrem em situações desfavorecidas educacionalmente, 

socialmente e financeiramente. 

A ideia da educação especial apesar de ter uma base segregativa e excludente, teve 

seu lado positivo, quando forçou a sociedade a perceber os indivíduos com deficiência de 

uma forma diferente, de pensar e desenvolver uma metodologia ou mesmo uma pedagogia 

que viesse a tentar suprir essas  necessidade educacional especial, com tudo a forma como 

ela foi desenvolvida feria os direitos a uma educação de qualidade como era citado nos 

direitos humanos.    

Diante do exposto, se o Brasil assegurasse realmente tudo que se apresenta escrito 

na lei, teríamos um país realmente inclusivo, uma nação que se preocuparia com a situação 

social dos indivíduos, sendo necessário ainda, que tenhamos a convicção que não se 

transforma atitudes da noite para o dia, sejam elas individuais ou coletivas, levando em 

conta toda a nossa história de exclusão e preconceito. Porém isso também não inviabiliza 

uma mudança atitudinal e a Declaração de Salamanca é um documento norteador para que 

essas modificações sejam alcançadas e trabalhadas no processo de inclusão e que uma 

educação para todos aconteça de fato. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as práticas de ensino de Língua Portuguesa 

a partir da Educação não formal instituída pelo Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), 

sediado em Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Como espaço que visa à inclusão social, 

o ILBJ parte da construção de práticas educativas que buscam o desenvolvimento cidadão 

de jovens entre 15 e 25 anos, em situação de vulnerabilidade  social. Neste sentido, o 

ensino de Língua Portuguesa, entra como elemento primordial para a formação do 

indivíduo crítico e consciente de seu papel na sociedade, em decorrência de sua real 

importância para interpretação da realidade que nos circunda.  As questões que, aqui serão 

abordadas, foram verificadas no decorrer do projeto “Conectando com a vida”, a partir do 

exercício de educadores sociais, na Instituição acima citada. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa, Educação não formal, Inclusão Social.  

 

ABSTARCT 

This study aims to analyze the teaching practices of Portuguese from the Non-formal 

education institute established by Luciano Barreto Junior (ILBJ), headquartered in Aracaju, 

capital of Sergipe State. As space aimed at social inclusion, the ILBJ part of the 

construction of educational practices that seek the development of young citizens between 

15 and 25 years, in a situation of social vulnerability. In this sense, the teaching of 

Portuguese language, enters as a major element for the formation of individual critical and 

conscious of their role in society, due to its real importance for the interpretation of reality 

that surrounds us. The issues that will be addressed here, were found during the project 

"Connecting with life", from the exercise of social educators in the aforementioned 

institution. 

 Keywords: Portuguese Language, Non-formal Education, Social Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em virtude da realidade de desigualdade social existente em nosso país, há alguns 

anos, uma nova modalidade de Educação vem se intensificando em nossa sociedade. A 

educação não formal, diferentemente da que é desenvolvida no ensino regular, busca a 

formação de indivíduos que se encontram em condições de vulnerabilidade social, partindo 

da concepção de que, educação é um elemento que não se restringe apenas a sala de aula, e 

sim uma ferramenta utilizada em todos os setores de nossa vida. 

Em função disso, o ILBJ, trabalha com uma proposta pedagógica que evidência a 

importância de uma educação voltada para a vida, em que os educandos se percebam como 

agentes fundamentais no processo de aprendizagem, no qual estão inseridos. Para 

desenvolver tal proposta, esta Instituição atua em concordância com os “Quatro Pilares da 

Educação para o século XXI” (UNESCO, 1999), agregados ao ensino das disciplinas: 

Informática, Cidadania e Trabalho, Português e Matemática, que integram o seu projeto-

âncora. É válido destacar que, estas, são trabalhadas de maneira interdisciplinar, de forma 

que, seus respectivos conteúdos, mantenham uma interligação, o que facilita o 

entrosamento harmonioso e coerente destas áreas do conhecimento.  

O ensino de Língua Portuguesa compõe o projeto “Conectando com a vida”, com 

o objetivo de promover o desenvolvimento crítico dos jovens, como também, conscientizá-

los sobre o uso da Língua através de sua norma padrão, para o mundo do trabalho e para as 

diversas situações de comunicação como cidadãos, por meio da prática de leitura e escrita. 

Sempre os situando a respeito da linguagem em que estão habituados em seu cotidiano e a 

que é aceita pela sociedade, já que, todo cidadão, que deseja inserir-se no mundo do 

trabalho, precisa estar ciente das variantes que permeiam as várias circunstâncias de 

comunicação entre os sujeitos.  

As questões que aqui serão levantadas e analisadas buscam a reflexão sobre as 

estratégias e metodologias, utilizadas em uma proposta de ensino mais humana e voltada 

para a transformação da difícil realidade de adolescentes e jovens acometidos pela falta de 

estrutura familiar e inseridos em um contexto de vulnerabilidade social. De acordo com 

essa proposta de inclusão, o ILBJ realiza em suas atividades, é importante ressaltar, que 

este, procura instituir em suas ações, valores, como: ética, cidadania, diversidade e 

autonomia. Valores estes, que são indispensáveis às relações humanas e a democratização 

do conhecimento.  
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A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

A educação não formal intensifica-se, a cada dia, em nosso quadro social. É o 

resultado do descuido, da falta de investimentos e políticas públicas na educação formal, 

ou seja, aquela que nos é oferecida nas escolas de ensino regular, sobretudo, nas de ensino 

público, onde os alunos não encontram uma referência educacional voltada para a vida. Em 

decorrência disso, nos deparamos com um ensino regular deficiente e ineficaz que, não 

atende as necessidades de uma sociedade, cada vez mais carente de ética, moral e 

cidadania. 

Quando ouvimos falar sobre essa modalidade de educação, relativamente nova, 

automaticamente, pensamos: mas o que é, de fato, a educação não formal? Onde é 

aplicada? Qual o seu objetivo? Para encontrarmos a resposta para tal questionamento, é 

preciso refletir e estabelecer a diferença entre o essas duas esferas educacionais. A 

educação formal segue uma série de características que a colocam nesse patamar, por ser 

previamente regularizada e seguir os padrões dos parâmetros nacionais de educação. Já a 

educação não formal, não atende a esses pré-requisitos e direciona-se as questões do 

cotidiano, a partir de ações coletivas voltadas para o conjunto social em que o indivíduo 

está inserido. Nesse contexto, Gonh, 2010, fala um pouco sobre os fatores que as 

diferenciam:  

Em princípio, podemos caracterizar a educação formal, como aquela 
desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a 

educação não formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os 

processos de compartilhamento de experiências, principalmente em 
espaços e ações coletivos cotidianos. (GONH, 2010, p.16) 

A situação de desigualdade social em nosso país, e em consequência, a falta de 

oportunidade para maior parte dos cidadãos, gera um cenário de grande desestrutura e 

fragilidades sociais, a educação de caráter não formal, vem para minimizar, ou pelo menos 

tentar diminuir, este quadro. Diante disso, é possível afirmar que, em nossa sociedade não 

há uma democratização do conhecimento, o que é uma incoerência, pois quando falamos 

em educação, deduzimos que esta, existe com a finalidade de que o conhecimento seja 

oferecido para todas as classes sociais de maneira igualitária.  

Ao contrário do que muitos pensam a educação não formal, assim como a formal, 
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também busca objetivos e também incorpora intencionalidades. Seus objetivos presam pela 

inclusão de indivíduos que, não encontraram oportunidades ou condições suficientes na 

educação regular e na sociedade. Sua intenção é conscientizar essas pessoas de sua 

importância como cidadãos críticos da mesma, bem como, das questões que a circundam. 

 

O LÓCUS DE APRENDIZAGEM: O INSTITUTO LUCIANO BARRETO JÚNIOR 

 

O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) é uma instituição sem fins lucrativos, 

mantida por uma empresa de construção civil. Oferece a modalidade de educação não 

formal e procura promover a inclusão social e a infoinclusão social, de jovens e 

adolescentes, entre 15 e 25 anos, em situação de vulnerabilidade social. Seu projeto 

principal, o “Conectando com a vida”, trabalha com as seguintes áreas do conhecimento: 

Português, Cidadania e Trabalho, Matemática e Informática, além de oficinas, aulas de 

Inglês e palestras, voltadas para o mundo do trabalho e as relações pessoais e sociais. 

Todas essas atividades são desenvolvidas visando à ampliação do conhecimento que, 

supostamente, o educando já obteve na escola formal, e a orientação e preparação para o 

mundo do trabalho. Partindo desta perspectiva, o ILBJ, trabalha com uma proposta 

pedagógica que se subdivide em cinco projetos:  

• Projeto Conectando com a vida - busca o desenvolvimento de competências 

relacionadas às disciplinas de Português, Cidadania e Trabalho, Matemática e informática, 

direcionadas ao mundo do trabalho. Este é o seu principal projeto. 

• Cidadão do mundo - é ofertado, concomitantemente, com o conectando com a vida e em 

parceria com o Yázigi. Seu objetivo é proporcionar aos jovens o estudo de uma Língua 

estrangeira.  

• Crescer para o Futuro – este é desenvolvido em parceria com Ministério Público, tem a 

finalidade de, promover a inclusão social, de adolescentes que estão sob a tutela de 

abrigos.  

• Despertar para o conhecimento – o presente projeto é destinado para funcionários e 

colaboradores de obras da construtora Celi. Seu objetivo é promover a infoinclusão social, 

através do desenvolvimento de competências relacionadas à tecnologia e a lógica.  

Além desses projetos, a partir de 2011, foi estruturado um curso de noções básicas de 

informática, que visa atender aos pais dos jovens aprendentes, tal projeto, se chama: 

Portas abertas, tem como objetivo buscar a aproximação e a integração dos pais de alunos 
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com o ILBJ, para que, estes, possam acompanhar de perto a evolução de seus filhos, como 

também, as atividades que são, a eles, direcionadas.  

O processo pedagógico, assim como, todas as ações realizadas no Instituto, atende 

ao seu Projeto Institucional, elaborado em 2007, para atender as novas necessidades 

pedagógicas do ILBJ, e avaliar as atividades já desenvolvidas, como também, analisar a     

necessidade de reestruturação de suas ações e a possibilidade de expansão.  

As práticas de ensino, desenvolvidas pelos educadores, em sala de aula, também 

são, previamente, analisadas e estabelecias em reuniões pedagógicas, de acordo com tal 

projeto. É importante ressaltar que, o ILBJ, trabalha em conformidade com os “Quatro 

Pilares da Educação para o século XXI” (UNESCO, 1999), que evidência a auto percepção 

dos educandos enquanto sujeitos da sociedade no processo de ensino, ao aprende a ser – 

quando o educando se percebe como sujeito de uma sociedade, consciente de seus direitos 

e deveres; aprender a fazer – quando o jovem percebe que, através de suas atitudes, pode 

mudar a realidade que o circunda; aprender a conviver– a capacidade de saber conviver 

em harmonia com o próximo, aprendendo a compartilhar experiências e respeitando a 

diferenças; aprender a aprender – momento em que, o aprendente, se percebe como 

agente fundamental no processo de aprendizagem e construção de seu próprio 

conhecimento.  

Como instrumento de avaliação em seu processo de ensino, o ILBJ parte de uma 

concepção, que evidência as relações sociais, procurando desenvolver habilidades que são 

essenciais para tais relações. Em função disso, as modalidades de avaliação utilizadas são: 

a formativa- que objetiva avaliar, através das respostas dos alunos, se os métodos e 

instrumentos utilizados para oferecer o ensino dos conteúdos, realmente, estão sendo 

aplicados de maneira eficiente e efetiva e a somativa- é aplicada ao final de cada projeto, 

produzida individualmente por meio do Portfólio, por cada aluno e representa 60% da 

pontuação final do mesmo. O Portfólio consiste em uma produção individual, elaborada 

para agrupar toda a produção dos jovens até o final do projeto. Nele está contido o 

memorial, que é uma forma de detectarmos se, os objetivos propostos, foram alcançados.  

Este processo avaliativo é pautado no desenvolvimento de competências, tais como: 

competências pessoais - desenvolvimento da auto percepção enquanto sujeito, 

autoconfiança, autoestima e auto realização; competências relacionais - busca a harmonia 

da relação com outro, levando em consideração o respeito às diferenças, o convívio em 

grupo, a afetividade e o compromisso com o coletivo, o ambiente e a cultura; 
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competências cognitivas - desenvolvimento da leitura e escrita, análise e interpretação de 

fator e situações, e interação crítica com a mídia; competências produtivas - criatividade, 

gestão e produção do conhecimento.  

Nesse contexto, o ILBJ, institui em suas ações pedagógicas, não só o ensino, mas 

também, valores, como: ética, cidadania, diversidade e autonomia, que são essenciais para 

as relações humanas e a formação do aprendente. Fazendo da avaliação um processo 

contínuo e formativo, que valoriza a autonomia e identidade do educando,  em que se 

desenvolvem as áreas do conhecimento, agregadas ao convívio familiar, ao mundo do 

trabalho, as manifestações culturais e as relações sociais.  

 

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

O ensino de Língua Portuguesa, assim como o das demais áreas do conhecimento, 

tem o objetivo de construir conhecimento e formar indivíduos que sejam capazes de lidar 

com as diversas situações que permeiam as relações sociais. Nesse contexto, o ensino de 

Língua Portuguesa, tem sua maior contribuição nas ações de comunicação e interpretação 

do mundo que nos rodeia, desta forma, se faz necessário o domínio da Língua, fator 

primordial para entender o significado de nossas comunicações e as várias formas de 

linguagem que norteiam as práticas sociais. É essa a ideia proposta pelo PCN de Língua 

Portuguesa.  

O objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem de Língua Portuguesa é 
o conhecimento linguístico e discursivo com o qual o sujeito opera ao 

participar das práticas sociais mediadas pela linguagem. Organizar 

situações de aprendizado, nessa perspectiva, supõe: planejar situações de 

interação nas quais esses conhecimentos sejam construídos e/ou 
tematizados; organizar atividades que procurem recriar na sala de aula 

situações enunciativas de outros espaços que não o escolar, considerando-

se sua especificidade e a inevitável transposição didática que o conteúdo 
sofrerá; saber que a escola é um espaço de interação social onde práticas 

sociais de linguagem acontecem e se circunstanciam, assumindo 

características bastante específicas em função de sua finalidade: o 

ensino.” (PCN, 1998, p.22) 

A importância de um ensino, de Língua materna, voltado para o exercício da 

cidadania é inquestionável e fundamental, mas não é o que, muitas vezes, presenciamos 

nas escolas de ensino regular. Os conteúdos, constantemente, são direcionados aos 
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processos seletivos de vestibular, o que torna as práticas de ensino focadas em apenas um 

referencial: entrar em uma universidade. Nessa perspectiva, o que poderia ser um processo 

prazeroso e bastante produtivo, passa a ser um emaranhado de informações, que os 

educandos não conseguem relacionar as situações de seu cotidiano.  

Quando falamos em aulas de Português, automaticamente, nos vem à cabeça o 

ensino de gramática. É nesse momento que começamos a nos questionar: será que o ensino 

de Língua Portuguesa, deve se preocupar, apenas, com as questões gramaticais? Ou será 

que o ensino-aprendizagem dessa área do conhecimento vai muito mais além?  

Segundo o PCN, as escolas precisam reavaliar este procedimento. O processo de ensino 

deve buscar mecanismos que ultrapassem a simples questão do “certo” ou “errado” nas 

práticas de leitura e escrita, é preciso fazer uma ponte com o contexto sociocultural a que o 

aluno está inserido.  

Para cumprir bem a função de ensinar a escrita e a língua padrão, a escola 

precisa livrar-se de vários mitos: o de que existe uma forma .correta. de 
falar, o de que a fala de uma região é melhor da que a de outras, o de que 

a fala .correta. é a que se aproxima da língua escrita, o de que o brasileiro 

fala mal o português, o de que o português é uma língua difícil, o de que 
é preciso .consertar. a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. 

Essas crenças insustentáveis produziram uma prática de mutilação 

cultural que, além de desvalorizar a fala que identifica o aluno a sua 
comunidade, como se esta fosse formada de incapazes, denota 

desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde a 

nenhuma de suas variedades, por mais prestígio que uma delas possa ter. 

(PCN, 1998, p.31) 

Diante desse panorama, é possível perceber que, as práticas de ensino de Língua 

Portuguesa, se intensificam, basicamente, na parte normativa da Língua, não levando em 

consideração a sua função social. Com isto, a escola deixa de lado a sua principal missão, 

que é socializar o educando, através de instrumentos que possibilitem o seu acesso 

consciente ao conhecimento, bem como a cultura e a realidade que o cerca. 

 Em seu livro, Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de 1º e 2º grau, 

o professor e teórico Travaglia (2006), diz que, o ensino da gramática é indispensável para 

a produção e compreensão de qualquer texto, mas que, se este for pautado na perspectiva 

da interação comunicativa e do funcionamento textual-discursivo, o professor chegará, 

certamente, ao objetivo primeiro do ensino da Língua.  Ou seja, o ensino de Língua 

Portuguesa será bem mais produtivo e fará mais sentido para o aluno, pois as práticas de 
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ensino serão voltadas para o seu cotidiano e para as relações sociais. O aluno terá a 

possibilidade de observar na prática, a importância do estudo da gramática. Com isso, é 

válido destacar que, o seu estudo, é sim, imprescindível para a formação de um cidadão 

crítico dentro de uma sociedade, porém é preciso que, este, seja oferecido ao educando de 

maneira mais significativa.  

 

AS PRÁTICAS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO FORMA DE 

INCLUSÃO SOCIAL 

 

Pensando em uma maneira, de oferecer um ensino significativo para seus 

educandos, o ILBJ, inclui em suas práticas pedagógicas ações que, proporcionem aos seus 

educandos, uma relação de ensino-aprendizagem cidadã, que internalize conceitos, como: 

ética, autonomia e diversidade. A base fundamental desse ensino são as práticas de leitura e 

escrita, desenvolvidas em nosso cotidiano e voltadas para o mundo do trabalho, já que, os 

jovens que ali estão, vivem uma realidade marcada pela falta de estrutura familiar e 

financeira.  

Quando falamos que, o desenvolvimento da leitura e escrita é fundamental para o 

desenvolvimento crítico de qualquer indivíduo, nos baseamos nas premissas das relações 

comunicativas que confirmam esta afirmativa. A importância da leitura e escrita vai muito 

além de, apenas, transcrever textos. A leitura, principalmente, é a ponte que liga o 

educando ao conhecimento e, respectivamente, faz com que, este, construa um olhar crítico 

sobre a sociedade. De acordo com Moreira (1987), a leitura é a atividade mais importante 

desenvolvida pela escola para a formação dos alunos. Ele afirma que os maiores 

problemas, ao longo dos anos de estudo, se devem ao fato dos alunos não incorporarem em 

seu dia a dia, o exercício da leitura e quando isso acontece, muitas vezes, os mesmos se 

mostram leitores superficiais.  

Nas aulas de Português desenvolvidas no ILBJ, as atividades sempre são voltadas 

para o contexto sociocultural desses jovens, com temas diversificados, que tratam de 

situações, em que, seja destacado o valor da tolerância e da cidadania. Outro aspecto que 

também é incorporado, em tais práticas de ensino, é a questão da linguagem a que esses 

alunos estão inseridos, pois em sua grande maioria, não tiveram acesso a um ensino regular 

de qualidade, desenvolvendo uma leitura e escrita que não está em concordância com a 

norma padrão imposta pela gramática normativa e, consequentemente, cobrada pela 
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sociedade. É importante que qualquer educando esteja ciente disso.  

Para Travaglia (2004), o ensino de Língua materna passa a ser significativo, a 

partir do momento em que, o aluno desenvolve a competência comunicativa, ou seja, a 

capacidade de realizar a adequação do ato verbal as situações de comunicação. Por esta 

razão, o ensino de gramática é fundamental para o desenvolvimento de tais habilidades. 

Contudo, não podemos deixar de lado a linguagem do aluno, trazida de seu convívio 

social. Negar essa realidade é fazer com que o jovem se sinta, na maioria das vezes, 

impossibilitado de falar ou até mesmo tentar compartilhar suas experiências em sala de 

aula. Portanto, o primeiro momento de nossas atividades é destinado para esclarecer ao 

educando as várias formas de linguagens existentes em nossa sociedade. Isso faz parte de 

um ramo desenvolvido pela linguística e já trabalhado pelas gramáticas normativas, 

chamado de variação linguística. É o momento em que o aluno percebe que a linguagem 

que utiliza, depende de fatores, tais como: sociais, culturais e regionais. 

Depois que os alunos passam a entender o lado social da Língua, sobretudo, suas 

variações, as aulas se tornam mais flexíveis, proporcionando um ambiente saudável e mais 

produtivo, aberto a discussões, pois os jovens passam a perceber que existe outra 

possibilidade de se expressar e mais ainda, que é a partir dela que eles podem se tornar 

cidadãos críticos dentro da sociedade e preparados para adentrar no mundo do trabalho.  

Através da reflexão acerca de textos com temas variados e consequentemente, 

também a produção destes, surge o ensino da gramática, pois é nesse momento que os 

alunos vão entender o quanto é importante estar de acordo com ela, para que suas ideias 

passem a ter sentido na escrita e sejam passadas para o leitor de maneira clara. É nesse 

momento que os educandos também perceberão o quanto escrever exige uma maior 

estrutura por parte do autor. Diante disso, o jovem pode ver na prática, os resultados de 

uma escrita bem elaborada, com um bom vocabulário e em concordância com as regras 

gramaticais.  É diante da experiência que o ensino da gramática faz sentido para o aluno.  

 

METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS APLICADAS 

NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA NO INSTITUTO 

LUCIANO BARRETO JÚNIOR 

 

As estratégias e metodologias de ensino desenvolvidas no ILBJ são bem 

diversificadas, elaboradas diante das necessidades e do nível de formação dos jovens. 
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Buscando um distanciamento dos métodos tradicionais de ensino, as aulas de Português no 

ILBJ, procura incorporar em suas ações aulas e atividades mais dinâmicas, que ofereçam 

uma forma diferente e lúdica de aprendizagem.  Para instituir tal metodologia, a linguagem 

a eles direcionada é muito objetiva e simples, visto que, estes, chegam ao ILBJ com uma 

formação escolar muito fragilizada. Nesse sentido, os conteúdos são elaborados através de 

um contexto que seja significativo para o educando e que, ao mesmo tempo, promova uma 

formação cidadã.  

Uma das estratégias mais interessantes, e que sempre nos rende bons frutos, é a 

que utilizamos o gênero textual canção, para trabalharmos interpretação. Procuramos 

escolher vários estilos musicais, como: Hip-Hop, Samba, Sertanejo, MPB e sempre aquelas 

músicas que estão nas paradas de sucesso, isso acaba atraindo a atenção deles e deixando a 

aula mais descontraída. Também são utilizados jogos, como “A caça ao tesouro”, em que 

os educandos seguem uma trilha, feita através de enigmas, e por meio da interpretação, 

eles chegarão ao tesouro. O estudo de caso é outra estratégia muito eficiente, esta é 

desenvolvida para introduzir o conteúdo sobre o texto dissertativo. Através do estudo dela, 

inconscientemente, eles dissertam, já que, dissertar é apenas expor uma opinião sobre 

determinado assunto. Ao final do estudo, eles percebem, a partir das explicações, o que é 

de fato dissertar. As mídias, como: TV, DVD, Som e Datashow também são grandes 

aliadas nesse processo, pois representam um acesso mais objetivo e prático aos conteúdos.   

Ao final das aulas de Língua Portuguesa, os educandos são orientados a produzir 

um registro, onde eles desenvolvem textos para expor o resultado de todo o processo de 

ensino-aprendizagem vivenciado em sala de aula, como também os feitos de tal processo, a 

esse registro chamamos de memorial. Essa estratégia também se torna muito positiva para 

o educador, pois é a partir desse registro, que podemos observar, por meio de uma auto 

avaliação por parte do educando, o que ele pôde absorver desse processo e se foi 

produtivo. Também passa a ser uma forma do educador avaliar seu trabalho em sala de 

aula e melhorar suas estratégias.  

Assim sendo, diante dos exemplos supracitados, podemos analisar na prática o 

desenvolvimento e a evolução dos educandos. Os resultados são perceptíveis, mas por se 

tratar de um público muito carente, as fragilidades em sua formação sociocultural e 

intelectual, ainda são notáveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ideias propostas no presente trabalho visam à reflexão de um ensino de Língua 

Portuguesa, voltado para a inclusão social de jovens e adolescentes em situação de risco 

social e para a formação cidadã e consciente do indivíduo, bem como, a sua importância da 

Língua nos processos de comunicação que permeiam as relações sociais e para o mundo do 

trabalho. Visa também, formar um sujeito com autonomia, crítico de sua realidade capaz de 

refletir e questionar as situações de nosso cotidiano.  

Em função disso, é preciso que, o professor/educador, leve para sua sala de aula 

um ensino baseado na perspectiva social do educando, tendo como base em suas práticas, 

ações que possibilitem o desenvolvimento sociocultural desses jovens. Incluindo um 

ensino de gramática e, portanto, da norma padrão da Língua Portuguesa, mais significativo, 

pautado nas relações de comunicação, leitura e escrita. Fazendo com que o aluno perceba 

na prática, o valor de estar de acordo com a linguagem formal, aceita pela sociedade, pois 

não podemos pensar em uma educação que não esteja direcionada para a inclusão social do 

indivíduo. 
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RESUMO 

O presente estudo aborda a importância das questões da aprendizagem  com ênfase, na 

apropriação da linguagem escrita como também o levantamento de conceitos dos temas 

citados. É importante salientar que a aprendizagem sempre esteve presente na vida do 

homem, por esse e outros motivos, continua sendo foco de estudos e debates no campo da 

educação. A pesquisa objetiva analisar a produção da escrita em crianças do ensino 

fundamental, como também, caracterizar e verificar as tipologias dos erros ortográficos. A 

construção metodológica é de natureza qualitativa e quantitativa. Com isso, as dificuldades 

na transcrição de palavras foram vistas através de uma prova de ditado de um texto. 

Inicialmente foi apresentado 4 textos com aproximadamente 150 palavras, com  um “juri” 

de 3 professores que lecionam na instituição escolar em questão do ensino fundamental, 

onde foi escolhido um dos textos que foram  propostos. Os resultados apontam que na 

escrita dos 50 alunos que participaram da pesquisa, apresentaram uma relevante ocorrência 

de erros ortográficos, onde ratifica a presença de dificuldade de aprendizagem na escrita 

dos estudantes. Quanto aos resultados, indicaram que as crianças apresentam visíveis 

dificuldades na escrita. Sabe-se que são muitas as causas que explicam esse déficit, vai 

desde o aspecto biológico, social e uma grande quantidade de alunos em sala de aula. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Escrita; Contexto Social. 

 

 

I- INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo aborda a importância das questões da aprendizagem e as 

dificuldades de aprendizagem, de modo especial, na apropriação da linguagem escrita. 

A pesquisa tem relevância social porque, levanta informações sobre as 

dificuldades de aprendizagem na escrita em crianças de escola pública, normalmente 

oriundas das camadas populares, onde foi verificado as dificuldades mais frequentes na 

aprendizagem da escrita.  
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O objetivo da pesquisa é analisar a produção da escrita em crianças dos 4º e 5º 

anos do ensino fundamental, como também, caracterizar e verificar as tipologias dos erros 

ortográficos. 

É importante salientar que este trabalho tem o propósito de tornar o assunto 

disponível para outros pesquisadores, sugerindo discussões e possíveis contribuições para 

o conhecimento e tomada de decisões quanto ao nível de dificuldade de aprendizagem na 

escrita em crianças de meios populares em Aracaju.  

 

II ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 

O domínio da escrita representa uma grande importância na vida do homem, a 

linha do tempo divide sua história em antes e depois da escrita, pois a partir desta 

descoberta foi possível registrar sua cultura, as canções, suas poesias, enfim, sua maneira 

de ver o mundo. Segundo Teberosky (2002) a importância social da escrita, em termos de 

controle, governo, administração, é tamanha que a cidade como forma social de 

organização era desconhecida nas sociedades orais. 

Na época da pré-história utilizavam figuras registradas em pedras para transmitir 

informações, tais registros fornecem um conhecimento resumido de uma era sem escrita. E 

para que essas informações fossem transmitidas, fazia-se uso de várias formas de 

expressão como gestos, ruídos, Sinais de fumaça e tantos. Mas, a esse respeito Cagliari 

afirma que: 

Um desenho não participa necessariamente de um tipo de escrita. A 

escrita, para ser qualificada como tal, precisa de um objetivo bem 
definido, que é fornecer subsídios para que alguém leia 

(CAGLIARI,1996, p.104). 

Em relação à evolução da escrita, vistas em seus aspectos gerais, Cagliari (1996) a 

descreve em três diferentes etapas: Pictórica, Pictórica e Alfabética. 

Quanto a aprendizagem pode-se afirmar que a alteração do comportamento é o 

resultado final da aprendizagem.  Segundo Nelson Piletti (2006), a aprendizagem é uma 

mudança de comportamento que resulta da experiência. 

Para Gagné, a aprendizagem é uma modificação na disposição ou na capacidade 

do homem, modificação essa que pode ser anulada e que não pode ser simplesmente 
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atribuída ao processo de crescimento (apud NELSON PILETTI, 2006). 

Na definição de Morgan (1977, p.90) a aprendizagem é qualquer mudança 

relativamente permanente no comportamento, e que resulta de experiência ou prática. 

Aprendizagem específica da escrita está vinculada a um conjunto de fatores que 

adota como princípios o domínio da linguagem e a capacidade de simbolização. Aos 

poucos, as crianças devem compreender como o sistema funciona, o que nota/representa e 

como a escrita cria estas notações/ representações. Ou seja, sua aprendizagem se converte 

em um novo objeto de conhecimento, trata-se de uma aprendizagem conceitual 

(FERREIRO, 2001; MORAIS, 2005). 

Bernal (apud Teberosky, 2002) chama a escrita de “a maior invenção manual-

intelectual criada pelo homem”.  

Na evolução da escrita houve inúmeras transformações até chegarmos à forma 

atual: o alfabeto. No processo da aquisição da escrita a criança também passa por fases no 

período da alfabetização, revela Ferreiro e Teberosky (1999) que são cinco fases sucessivas 

de produção escrita que a criança terá que vivenciar e ultrapassar: 

 Primeira fase - na construção da escrita a criança descobre os limites que a separa do 

desenho, conforme Ferreiro e Teberosky (1999), percebe-se algum ensaio figurativo 

entre a escrita e o desenho onde a criança escreve partindo da idéia de que a quantidade 

ou o tamanho das letras deve estar de acordo com o objeto que representa. 

 Segunda fase – caracteriza-se pela atribuição de escritas diferenciadas, a forma dos 

grafismos é mais redefinida e mantém uma proximidade maior com as letras. 

 Terceira fase – envolve as propriedades sonoras das letras, neste nível a criança 

acredita que cada letra equivale a uma sílaba. 

 Quarta fase – é a transição da hipótese silábica para a alfabética, pois, segundo 

Ferreiro e Teberosky: 

A criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade de fazer 

uma análise que vá “mais além” da sílaba pelo conflito entre hipótese 

silábica e a exigência de quantidade mínima de gramas [...] e o conflito 
entre as formas gráficas que o meio lhe propõe e a leitura dessas formas 

em termos da hipótese silábica (FERREIRO & TEBEROSKY, 1999, p. 

214). 
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Mediante Correia (2001), a respeito desses conflitos, acrescenta que essa 

problematização deve estar em consonância com as práticas sócio-educativas referente à 

leitura e a escrita do meio em que a criança vive. 

 Quinta fase – a criança é capaz de fazer relações entre grafemas e fonemas, ou seja, 

alcança a escrita alfabética. 

É bom ressaltar que estas construções não ocorrem linearmente em cada aluno, 

pois ele passa por processos diferentes de acordo com o seu próprio ritmo. O que importa, 

realmente, é que cada aluno tenha vivido e superado seus níveis de aprendizagem da 

escrita no período da pré-escola para que não se defronte com problemas mais adiante. 

A linguagem humana e sua codificação são fatores que devem ser analisados antes 

da leitura e escrita, que por sua vez são partes integrantes a ela (Rebelo, 1993). O autor 

define linguagem como um sistema de símbolos que permite a comunicação entre 

organismos ou membros de uma espécie, podendo afirmar que tanto os seres humanos 

como os animais são dotados de linguagem.  

Com relação às formas de linguagem humana, o autor supramencionado esclarece 

serem as formas: Linguagem falada – utiliza sons e palavras articulados, susceptíveis de 

serem ouvidos; Linguagem escrita – designada de gráficos, emprega letras como sinais 

convencionais, representativos dos sons da língua; Linguagem corporal – através de 

movimentos, postura e gestos, voluntários ou involuntários, que comunicam algo que as 

pessoas desejam exprimir. Tal linguagem é importante, sobretudo nos primeiros meses de 

vida e mesmo em idade mais avançada, quando existe dificuldade em utilizar outras formas 

de comunicação. 

O domínio da escrita é o resultado de um longo processo de organização 

do desenvolvimento da linguagem/fala, que permeia a construção de: 
gestos significativos, brincadeira de faz-de-conta, desenho e escrita 

(VYGOTSKY, 1984). 

A realidade das condições de domínio da escrita das crianças que moram em 

periferia e estudam em escola pública é bem clara e lamentável, pois comumente elas não 

desempenham as competências de acordo com a sua idade/série. E segundo Ferreiro e 

Teberosky (1989), as expectativas de resolver os problemas denominados de seleção social 

e expulsão encoberta, gerados pela distribuição desigual de oportunidades educacionais, 

não se concretizaram e muitas crianças que são matriculadas nas escolas continuam sem 
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aprender a ler e a escrever, porque a solução para o problema do fracasso escolar, durante a 

alfabetização, exige não apenas mudanças nas concepções de ensino e aprendizagem, mas 

demanda, sobretudo, empenho e vontade dos Poderes Públicos no sentido de garantirem as 

condições para que o sistema educacional possibilite a efetiva aprendizagem. 

É importante lembrar que a maioria das escolas públicas permanece com salas 

cheias, ou seja, com quantidade de discentes acima da capacidade máxima por sala. 

Dificultando, assim, o processo de ensino-aprendizagem. 

 

III OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem o objetivo analisar a reprodução da escrita em crianças dos 

4º e 5º anos do ensino fundamental. Bem como, verificar a incidência dos erros 

ortográficos numa prova de ditado e caracterizá-los pela sua tipologia. 

 

IV METODOLOGIA 

4.1 Amostra / Sujeito 

A amostra é de caráter aleatório, composta por 50 alunos com idades variando de 

9 a 12 anos e, que fazem parte dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.  

4.2 Instrumento 

A pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa. O levantamento das 

dificuldades na transcrição de palavras foi realizado através de uma prova de ditado de um 

texto.  

 

4.3 Material e Procedimento  

Retiramos inicialmente 4 textos com aproximadamente 150 palavras e solicitamos 

a um “juri” de 3 professores que escolheram um deles. O texto foi ditado pelo próprio 

docente da turma. 

  

V RESULTADOS 

A análise dos resultados mostra que na escrita dos 50 alunos participantes desta 

pesquisa, revelaram uma relevante ocorrência de erros ortográficos que ratifica o real 

estado de dificuldade de aprendizagem na escrita dos estudantes.  
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Incidência de erros ortográficos: 

Classes de erros – Representação de incidência de erros de acordo com as classes de erros 

Como se forma o arco-íris? 

5º anos 

 

 

Classe I - erros foneticamente e graficamente incorretos - erros de adição (tipo 1), de 

omissão (tipo 2), de substituição (tipo 3) e de troca de posição ou inversão (tipo 4). 

Classe II - erros foneticamente corretos e graficamente incorretos - substituição de 

maiúsculas/minúsculas (tipo 5), as grafias homófonas (tipo 6), as omissões ou adições de 

sons mudos (tipo 7) e os erros de divisão/aglutinação (tipo 8). 

Classe III - outros - III classificamos como erros as grafias ilegíveis (tipo 9), palavras 

omitidas (tipo 10) e  palavras substituídas (tipo 11). 

Classe IV - erros relacionados com acentos - todos os erros relacionados com acentos (tipo 

12). 

 

VI CONCLUSÃO 

 

Esse quadro de resultados explicita a realidade da aprendizagem da escrita que é 

um processo complexo, composta por múltiplos processos. As dificuldades que abrange 

essa área podem se manifestar por confusão, inversão, transposição e substituição de letras, 
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erros na conversão símbolo som, ordem de sílabas alteradas, lentidão na percepção visual, 

entre outros, que podem se apresentar em áreas distintas como ao soletrar ou escrever uma 

palavra ditada. Sabe-se, também, que as dificuldades de aprendizagem podem ser 

acentuadas por influências externas, como, por exemplo, diferenças culturais, instrução 

insuficiente ou inapropriada. 

Dentre as múltiplas causas da dificuldade de aprendizagem, no cotidiano escolar 

esta pode ser encontrada no educando que possui problemas reais, correspondente à 

inadequada estrutura escolar quanto ao seu meio social, ou seja, suas necessidades sociais. 

É importante lembrar que a maioria das escolas públicas permanece com salas 

cheias, ou seja, com quantidade de discentes acima da capacidade máxima por sala. 

Dificultando, assim, o processo de ensino-aprendizagem. 
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RESUMO 

Este artigo de cunho teórico, objetiva refletir sobre a formação do educador social 

identificado e compreendido como agente transformador de sentido das práticas educativas 

de infoinclusão social promovida pelo Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) no projeto 

Despertar para o Conhecimento a partir da mudança da relação com o saber do 

operário/aprendente. Considera-se a formação do educador social como campo específico 

do conhecimento em construção e imprescindível para mediação do processo de 

aprendizagem por meio da participação, cooperação e compartilhamento da sociedade civil 

organizada em estruturas de interação entre a escola formal e o entorno que a circunda. Em 

primeira instância discutiremos o conceito de pedagogia social como a reflexão teórica que 

nos faz compreender a categoria educativa no contexto das iniciativas propostas pela 

sociedade civil organizada, voltadas para ações socioeducativas que possibilita a cidadania 

e o acesso a outras ambiências educacionais a partir da não formalidade educacional. Em 

um segundo momento, problematizamos sobre a formação do educador social e a sua 

importância como medida fundamental para a mudança de mentalidade em relação ao 

saber constituído. Em um terceiro e último momento identificamos o Projeto Despertar 

para o Conhecimento como ação didático-pedagógica social de infoinclusão (SORJ, 2010), 

as condições em que se encontra o aprendente e sua relação com o saber (CHARLOT, 

2000), perspectiva teórica que norteia o projeto de referência na busca da compreensão 

como o sujeito apreende a vida, como constrói e transforma a si próprio a partir dos 

saberes em transformação tendo em vista a sua inserção no mundo. Nesse contexto, a 

formação do educador social passa a ter importância fundamental no processo de 

construção do conhecimento e consequentemente na formação do aprendente, tendo em 

vista a sua inclusão social a partir da melhoria e ampliação de suas capacidades cognitivas 

em relação à informação e aos conhecimentos adquiridos. 

Palavras-Chave: Infoinclusão social, formação de educador social, da relação com o 

saber. 
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Introdução 

As mudanças ocorridas na contemporaneidade de ordem técnica e científicas têm 

levado muitas instituições educativas sejam elas formais, não formais ou informais a 

promoverem acesso diferenciado as informações ao tempo em que proporcionam a um 

público cada vez mais diversificado uma recepção que possibilite transformar a informação 

em conhecimento.  

Nesse contexto, a formação do educador passa a ter importância fundamental no 

processo de construção do conhecimento e consequentemente na formação do aprendente, 

tendo em vista a melhoria e ampliação de suas capacidades cognitivas em relação à 

informação e ao conhecimento adquiridos. A formação do educador que se tem e que se 

quer para efetivação da aprendizagem se constitui hoje uma das metas mais importantes do 

Instituto Luciano Barreto Júnior
3
 - ILBJ. 

Iniciado em 2006 de forma efetiva o Projeto Despertar para o Conhecimento tem 

como público alvo os operários de obra da Construtora Celi mantenedora do ILBJ. 

Responsabilidade social que tem como objetivo a infoinclusão social através da 

Informática e suas disciplinas correlatas: português, matemática, Cidadania e Trabalho 

além de ações socioeducativas como interface propulsora na construção de um 

conhecimento coletivo e inovador. Nessa perspectiva visa à promoção do desenvolvimento 

humano como forma de valorização do operário como cidadão através da educação 

enquanto possibilidade de melhoria das condições de socialização e autonomia na vida e 

no mundo do trabalho. 

O Projeto Despertar para o Conhecimento trata-se de uma célula inserida em um 

projeto maior denominado ‘Projeto Conectando com a Vida’, o referido projeto intenciona 

a infoinclusão social através da mudança em relação ao saber tendo em vista a construção 

de um conhecimento que possibilite o aprendente vislumbrar uma educação superior a que 

se encontra. Para alcançar a proposta de aprendizagem pretendida objetivamos tecer ao 

longo deste artigo algumas considerações de caráter didático-pedagógico que se constituem 

aspectos fundamentais para a educação social a partir da formação do educador. 

Numa primeira instância discutiremos o conceito de pedagogia social como a 

reflexão teórica que nos faz compreender a categoria educativa no contexto das iniciativas 

                                                
3 O Instituto Luciano Barreto Júnior trata-se de uma instituição sem fins lucrativos responsabilidade social da Construtora 

Celi Ltda, situada no Nordeste do Brasil no estado de Sergipe. Tem como objetivo a infoinclusão social de jovens na 
faixa etária de 15 a 25 anos em situação de vulnerabilidade social e pessoal. Tem como eixo estruturante de formação, 

a informática através do projeto âncora Conectando com a Vida.  
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propostas pela sociedade civil organizada, voltadas para ações socioeducativas que 

possibilita a cidadania e o acesso a outras ambiências educacionais a partir da não 

formalidade educacional. Situamos ainda nessa perspectiva pedagógica a educação social 

como “uma progressiva e contínua configuração do indivíduo para alcançar o seu 

desenvolvimento e conseguir a participação na comunidade, que deverá ajudá-lo a 

compreender o mundo e a si mesmo, ou seja, deverá ensinar a ser e a conviver.” (Ortega, 

1999). Em um segundo momento discorremos sobre a formação do educador social e a sua 

importância como medida fundamental para a mudança de mentalidade em relação ao 

saber constituído. Em um terceiro e último momento identificamos o Projeto Despertar 

para o Conhecimento como ação didático-pedagógica social de infoinclusão, as condições 

em que se encontra o aprendente e sua relação com o saber. Quarto e ultimo momento 

expressamos nossas considerações finais acerca de um projeto que tem se constituído com 

instrumento de inserção social e educação, para o público a que se destina. 

 

Pedagogia Social e Educação Social: a reflexão teórica em seu espaço de intervenção 

prática 

A pedagogia social é uma ciência pedagógica de reflexão teórica que encontra na 

educação social seu espaço de intervenção prática. A conjunção de ambas diz respeito ao 

desenvolvimento da sociabilidade do sujeito e consequentemente incide na ampliação de 

suas capacidades cognitivas, a partir de situações especiais (inadaptação social) assim 

como aos aspectos educativos do trabalho social.  

No pensamento de Ortega (1999), a educação social é, ou deve ser,  

Uma progressiva e contínua configuração do indivíduo para alcançar o 

seu desenvolvimento e conseguir a participação na comunidade, o que 

deverá ajudá-lo a compreender o mundo e a si mesmo, ou seja, deverá 
ensinar a ser e a conviver. Neste sentido, deve dizer-se que o melhor e 

mais rendível dos objetivos da educação é conseguir a convivência dos 

indivíduos, dos grupos e dos povos. (ORTEGA, 1999, p. 145) 

A Pedagogia/Educação Social atende a situações contraditórias tanto no que tange 

a impulsionar o sentido e renovação social como na redução dos conflitos pessoais e 

sociais por intermédio da educação. Nesse sentido, as demandas socioeducativas do mundo 
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contemporâneo criam necessidades de se viabilizar a formação de profissionais da 

educação especializados para o atendimento às questões socioculturais. Esta enfatiza o 

atendimento aos problemas públicos da sociedade, hoje, relacionados à ineficácia da 

educação formal promovida pelo Estado, objetivando a complementaridade dos processos 

de aprendizagem tendo em vista a melhoria da qualidade de vida a uma população a parte 

de uma educação formal de qualidade. 

As ações educativas propostas na pedagogia social tanto podem ser desenvolvidas 

no âmbito da normalização de ambientes educacionais formais, tanto quanto podem vir a 

ser bem desenvolvidas no âmbito das ambiências educativas não formais, entretanto, “nem 

toda a educação não formal é pedagogia social, tampouco toda a pedagogia social é 

educação não formal” (PETRUS, 2003, p. 22). Estas ações educativas implicam o 

conhecimento dos seres humanos em situação de conflitos e ou vulnerabilidade, assim 

como de indivíduos que buscam retomar sua formação pessoal por meios outros que não o 

formal. 

A distinção entre educação e educação social é na realidade uma grande 

contradição, já que toda educação se constitui social, seja ela efetivada em ambientes 

formais ou não formais. O sujeito socializa-se seja dentro ou fora dos muros da instituição 

escolar, portanto a educação social encontra-se em todos os contextos nos quais estão 

inseridas vidas humanas. 

Existem diferentes perspectivas de educação social, elaboradas, segundo Petrus 

(1998, p.223-225) a partir da cultura do ‘bem-estar’, em resposta às demandas 

provenientes do Estado-providência, a saber: 

1) Como adaptação, a educação social consistiria na aquisição por parte do 

indivíduo, das características intelectuais, sociais e culturais necessárias à sua adaptação e 

que lhe permitem viver num ambiente social concreto. 2) Como socialização, a educação 

social é entendida, como o processo que torna possível a integração social dos indivíduos, 

assimilando as normas, valores e atitudes que lhes permitem uma convivência 

normalizada. 3) Como aquisição de competências sociais: a educação social entendida 

deste modo é uma ação educativa que procura que os indivíduos pertencentes a uma 

determinada sociedade se formem e adquiram as habilidades e competências sociais, 

consideradas necessárias para alcançar a integração social. 4) Como didática do social: 

nesta perspectiva a educação social é uma intervenção sociocomunitária em função de 

problemas e de determinadas orientações institucionais. 5) Como ação profissional 
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qualificada: a educação social é concebida também como a ação qualificada dos 

profissionais, os quais, mediante a utilização dos recursos necessários e oportunos, 

procuram dar solução a determinados problemas e necessidades de pessoas em situação de 

risco ou necessidade social. 6) Como ação próxima da inadaptação social: A educação 

social, não só deve dar resposta apenas aos problemas da inadaptação, mas também, entre 

outras coisas, deve desenvolver e promover a qualidade de vida dos cidadãos, aplicar 

estratégias para prevenir os desequilíbrios sociais, etc. 7) Como formação política do 

cidadão: desde o início que a educação social foi influenciada pelos poderes públicos com 

fins políticos, quer dizer, entendida como formação social e política do cidadão. 8) Como 

prevenção e controlo social: a educação social, entendida como prevenção e controlo 

social, supõe um conjunto de procedimentos por meio dos quais se procura que os 

membros de uma sociedade cumpram as normas consideradas necessárias para conseguir a 

ordem social. 10) Como trabalho social educativo: A educação social é uma atividade 

pedagógica inserida no âmbito do trabalho social; por seu turno, este e os serviços sociais 

podem encontrar nas teorias, modelos e métodos pedagógicos uma fundamentação e 

consistência que seria injustificável recusar por problemas principalmente corporativos. 

11) Como paidocenosis: A ideia de que a educação não se limita de forma exclusiva ao 

âmbito escolar. O educador faz parte de um sistema mais amplo – espaço escolar e 

extraescolar, no qual se enforma o indivíduo. Nesta perspectiva, pode justificar-se a ideia 

de entender a educação social como paidocenosis, ou seja, como uma ação educadora da 

sociedade. 12) Como educação extraescolar: alguns autores defendem uma posição 

excludente relativamente à educação social e utilizam os termos de educação não formal 

para a situar, isto é, recorrem ao conceito de extra escolaridade. 

A educação social a partir de tais considerações pode ser vista como o conjunto de 

todas essas diferentes perspectivas além de solucionar problemas de convivência social 

tem a função de ser instrumento igualitário e de melhoria da vida social e pessoal dos 

indivíduos. Ortega (1999) assegura que existe mais educação fora que dentro do sistema 

escolar e que este necessita procurar constantemente a finalidade da “educação ao longo da 

vida”. Para este autor uma educação entendida ao longo da vida deve verificar-se em todo 

o espaço espacial e temporal e, por isso, a educação escolar será mais um aspecto da 

mesma, evitando centrar-se exclusivamente na transmissão de conteúdos instrutivos.  

Segundo Gohn (2011) por volta dos anos de 1980 no Brasil, a educação não 

formal de modo geral era percebida como campo sem grande importância. Tanto no âmbito 
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estatal quanto na perspectiva dos educadores, sempre vista como uma extensão da 

educação formal e desenvolvida em espaços exteriores às unidades escolares, 

 [...] como conjunto de processos delineados para alcançar a participação 

de indivíduos para alcançar a participação de indivíduos e de grupos em 

áreas denominadas extensão rural, animação comunitária, treinamento 

vocacional ou técnico educação básica, planejamento familiar 
etc.(GOHN, 2011, p. 100) 

Nessa época todas as atenções estavam voltadas para a educação formal, 

desenvolvidas nos aparelhos escolares institucionalizados, muito por conta das investidas 

do Estado na universalização do ensino básico e em uma possível democratização. 

Sob o ponto de vista dessa mesma autora na década de 1990, após as mudanças 

ocorridas na economia, na sociedade e no mundo do trabalho, a educação não formal entra 

em evidência. Passa o campo específico de manifestação e desenvolvimento da educação 

na sociedade, a ser valorizado nos processos de aprendizagem em grupos e a dar relevância 

aos valores culturais que articulam as ações dos indivíduos. (GOHN, 2011, p.100). Nesse 

sentido a educação não formal se constitui palco de atuação que vem a estabelecer 

processos de aprendizagens e a construção de saberes a partir de práticas e modos 

alternativos e complementares.  

Na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) no art. 1º, 

LDBEN de 1996, institucionalizou os processos educativos que ocorrem em ambientes não 

formais e a define como: “processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.  

Os processos de formação dos indivíduos como cidadãos na sociedade 

contemporânea não se situam - como podemos observar - apenas no âmbito do formal, em 

que além de está localizada na escola institucionalizada também está fechada a conteúdos 

previamente demarcados. Para além da educação formal nos deparamos a uma educação 

que está vinculada ao “mundo da vida”, a geração, troca e compartilhamento de 

experiências e vivências que acontecem em ambientes e ações coletivas onde há interação 

e cooperação. Devemos assinalar que, ainda que a educação não formal seja constituída 

por escolhas, não se trata de uma ação de aprendizagem instintiva, os processos produzidos 

intencionam resultados a partir de suas propostas de intervenção. 
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Para Gohn (2011) a educação não formal designa um processo com cinco campos 

ou dimensões, que correspondem a suas áreas de abrangência, 

O primeiro envolve a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos 

enquanto cidadãos, isto é, o processo que gera a conscientização dos 

indivíduos para a compreensão de seus interesses e do meio social e da 

natureza que o cerca, por meio da participação em atividades grupais. [...] 
O segundo, a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da 

aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades. O 

terceiro, a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os 
indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a 

solução de problemas coletivos cotidianos. [...] O quarto, e não menos 

importante, é a aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal, 
escolar, em formas e espaços diferenciados. [...] O quinto é a educação 

desenvolvida na e pela mídia, em especial a eletrônica. [...] Finalmente, 

deve-se registrar ainda o campo da educação para a vida ou para a arte de 

bem viver. (GOHN, 2011, p.112) 

Nesse contexto encontra-se como mediador - entre aprendente e conhecimento - o 

educador social, coautor responsável pelas estratégias didático-pedagógicas que levam a 

efetivação dos objetivos pretendidos. A princípio, a formação do educador social constitui 

elemento fundamental para que efetividade do processo de aprendizagem. 

 

O ser Educador Social: formação em campo específico, um perfil a contemplar. 

 

O que deveria se constituir parte intrínseca de toda formação de professores se 

transformou em uma especialidade a ser adquirida, embora a educação seja uma ação 

social em vista de um fim. As instituições seja ela formal ou não formal educam as novas 

gerações em função de uma ideia ou concepção de ser humano, de cultura e sociedade que 

muitas vezes está aquém de toda sua complexidade, simplificando conjunturas, tornando-a 

inócua aos movimentos da vida. 

Todo processo educativo tem sua estrutura, conteúdo e formato situados 

socialmente, nesse sentido toda e qualquer forma de educação é, essencialmente, social. 

Charlot (2000) ao analisar a relação do homem com o saber em consonância com o 

pensamento de Kant afirma que o homem é a única criatura que precisa ser educada, pois 

nasce incompleto, inacabado, "o essencial já está ai: o homem não é, deve tornar-se o que 

deve ser; para tal, deve ser educado por aqueles que suprem sua fraqueza inicial e deve 
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educar-se, tornar-se por si mesmo" (CHARLOT, 2000, p.52). 

A educação para Charlot (2000) deve estar vinculada a uma tríplice construção do 

ser humano sua hominização (tornar-se homem), sua singularização (tornar-se exemplar 

único de homem) e de socialização (tornar-se membro de uma comunidade, partilhando 

seus valores e ocupando lugar nela). Na trama dessas considerações podemos afirmar que o 

conteúdo da educação é necessariamente, algo que encontra sua razão de ser na vida social, 

na relação do homem com o outro e com o entorno. 

Nesse sentido, problematizar a formação de educadores em ambiente não formal 

de aprendizagem se faz urgente e necessária, para que possa vir a se construir um projeto 

de sociedade que possibilite a cidadania emancipatória e a equidade de oportunidades, 

contribuindo dessa forma para a formação de cidadãos que sejam coautores da construção 

de um mundo que se entrelaça entre a ética e a justiça universal.  

Uma breve incursão no pensamento de Romans, Petrus e Trilla (2003) deixa 

expresso que, "o educador social precisa de uma série de competências que irá 

desenvolvendo no desempenho do trabalho que a instituição contratante lhe encomende." 

(ROMANS; PETRUS; TRILLA, 2003, p.124). Estas competências são compreendidas 

como conjunto de conhecimentos e habilidades que permitem um bom desempenho 

profissional nas tarefas apresentadas, quando identificadas são interpretadas como 

características do perfil profissional do educador social. 

Os autores sugerem três competências que são relevantes para o processo de 

atuação do educador social, capazes de serem melhoradas por meio de treinamento e 

formação, a saber: os conhecimentos as capacidades e as atitudes que os educadores sociais 

necessitam para o exercício efetivo da profissão, 

Conhecimentos gerais, [...] entenderemos esta preparação como a 

formação profissional de base imprescindível para conseguir 

desempenhar, com profissionalismo, a educação social e que podem ser 

propostas por estudos universitários [...] ou através daqueles títulos 
reconhecidos pelas autoridades competentes como os válidos o suficiente 

para exercer certa profissão. 

Conhecimentos específicos, [...] são suscetíveis de ser aprendidos ou 
melhorados por meio de formação contínua, que deve permitir ao 

educador social enfrentar novas atividades otimizar seu trabalho diário ou 

se preparar para assumir novas responsabilidades,[...] 

Conhecimentos do meio, [...] conhecer o tipo de população, níveis 
culturais, socioeconômicos, profissionais e as necessidades sociais que 

deles se derivam; a dinâmica associativa, os recursos dos quais pode 
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dispor e da rede social suscetível de colaborar na criação e prestação de 

novos recursos. (ROMANS; PETRUS; TRILLA, 2003, p. 125) 

 

Os conhecimentos acima identificados fazem parte de um contexto que se 

caracteriza pelo entrelaçamento de saberes seguido por uma gama de informações, que 

designa a sociedade em que vivemos “Sociedade da Informação”. Momento este, marcado 

por grandes tensões nas esferas do viver humano, nesse sentido papéis, perfis, identidades 

e atitudes são redesenhadas a partir dos muitos fenômenos que emergem na 

contemporaneidade. 

Em nosso contexto heterogêneo é imprescindível que existam esses 

conhecimentos previamente estabelecidos, essa tríade de formação favorece o 

fortalecimento das práticas pedagógicas tornando o caminhar ensino e aprendizagem mais 

rico e criativo. O jovem que tem acesso a uma vaga no ambiente socioeducativo proposto 

pelo ILBJ traz consigo variadas e diferenciadas experiências de seu cotidiano, trata-se de 

um jovem, hoje, influenciado por uma ‘outra’ cultura civilizacional que encontra-se 

afrontado com práticas socioeducativas e culturais complexas de formação a partir 

principalmente da massificação das Tecnologias de Informação e Comunicação e de seus 

avanços. 

As singularidades presentes na subjetividade dessas juventudes estabelece um 

confrontamento com a instituição e um modo contemporâneo de existir (Ethos), que exige 

um educador antenado, sensível, afetivo, criativo, inovador, comprometido e com boa 

formação para que as práticas intervencionistas propostas possam vir a alcançar os 

resultados esperados: socializar, educar, formar, construir conhecimentos e compartilhar. 

O ILBJ nessa perspectiva tem buscado afirmar que a formação continuada de seu 

educador social é fundamental para a dinamização ativa das condições de formação de seus 

jovens, assim como para que os processos de infoinclusão social promovidos pela 

instituição sejam efetivados através da construção de conhecimentos e trocas de saberes. 

Consolidando o que anteviu como possibilidade do desenvolvimento social humano e das 

potencialidades cognitivas. A formação de educadores proposta pelo ILBJ tem como 

essencial - para a melhoria qualitativa dos saberes docentes necessários ao 

desenvolvimento de práticas inovadoras no trabalho pedagógico - a conscientização de que 

saberes não situados, não apropriados, ancora-se como inócuos e insignificantes para a 

educação social que propõe. 
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Despertar para o Conhecimento: os processos de infoinclusão e a mudança em 

relação ao saber 

 

A proposta pedagógica do Projeto Despertar para o Conhecimento valoriza a 

experiência e vivência do operário de obra como possibilidade de ser retomado em seu 

mundo a relação com o saber. O retorno ao contexto socioeducativo eleva sua autoestima e 

autoconfiança viabilizando um natural movimento de mobilização para o empreendimento 

de novos conhecimentos e novos espaços sociais que venham a torná-lo um ser humano 

cada vez melhor autônomo e cidadão pleno consciente de direitos e deveres.  

A infoinclusão socioeducativa proposta nesse projeto viabiliza aos operários da 

construção civil a ascensão a inúmeras atividades dentro e fora do canteiro de obras a partir 

da informática como eixo estruturante do processo de formação. A formação escolar 

deficitária e o afastamento muito cedo da escola os impede de serem alfabetizados em sua 

condição plena, assim ler, escrever e saber o que ler é um das maiores dificuldades desse 

sujeito. O caminho educativo proposto busca promover o aprendizado através da 

experiência, fazendo com que a vivência estimule e transforme o conteúdo impulsionando 

e consequentemente fazendo emergir uma nova relação com o saber (CHARLOT, 2000). 

Os procedimentos do aprender são ligados diretamente a vida do sujeito, nas suas 

perspectivas e visão do mundo. Essa dimensão permite identificar maneira como os 

processos de aprendizagem estão implicados na autoconstrução dos sujeitos e na 

constituição da autoimagem de cada um. Por essa razão, Charlot (2000) afirma que:  

Aprender é sempre entrar em relação com o outro, o outro fisicamente 

presente em meu mundo, mas também esse outro virtual que cada um 
leva dentro de si como interlocutor. Toda relação com o saber comporta, 

pois, uma dimensão relacional, que é parte integrante da dimensão 

identitária [...] Poder-se-ia, aliás, dizer o inverso: a dimensão identitária é 

parte integrante da dimensão relacional. Não há consigo próprio senão 
uma relação com o outro; e não há relação com o outro senão como 

relação consigo próprio. (CHARLOT, 2000, p. 72) 

Estas considerações nos leva a acreditar, assim como Nosella, (2003, p. 169) 

também crê que, “todo indivíduo é educado pela sua própria história, cujas circunstâncias 

se modificam de tempo em tempo, de época em época de lugar para lugar de classe social 

para classe social.” O projeto tem a preocupação de considerar e valorizar as vivências do 
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sujeito assim como respeitar suas escolhas no processo de aprendizagem, trabalho 

permeado por estratégias de ações fundamentadas nos critérios de construção coletiva e 

flexibilidade que intencionam estimular e mobilizar o aluno/operário  para a autonomia. 

A escolha das Tecnologias de Informação e Comunicação como eixo para este e 

os demais projetos e ações desenvolvidas no ILBJ tem como justificativa a compreensão 

da relevância das TIC na Sociedade da Informação, assim como possibilidade para 

preparação para o trabalho e para a infoinclusão social. A ideia defendida por Leon (2004) 

além de complementar nosso pensamento, ratifica os motivos pelos quais afirmamos que o 

domínio das tecnologias, 

Não se reduz ao que se pode digitalizar, mesmo que este ajude a 

comprimir certos tipos de conhecimento. E um complexo processo 

humano de percepção, compreensão, seleção, discernimento, instituição e 
análise sobre a base acumulada, no qual o acesso a informação é só um 

componente, importante por certo. Para transformar a informação em 

conhecimento, se deve dispor do momento e o formato adequados a uma 
determinada necessidade ou contexto; tem que ter as condições para 

utilizá-las, as quais abarcam uma ampla gama de fatores socioculturais, 

econômicas e políticas. (LEON, 2004, p.24) 

O ILBJ tem nas TIC o instrumental e o fundamento para a efetivação da inclusão 

digital, por conseguinte, estruturante para a construção e o fortalecimento da cidadania e 

para a mudança social. Entretanto, reconhece que por si só as TIC não são suficientes para 

o desenvolvimento e o progresso social e econômico dos sujeitos, contudo a falta de 

conhecimento e domínio destas tecnologias amplia o fosso socioeconômico entre os 

sujeitos. Nesse sentido, torna-se imperativo que a inclusão digital signifique uma 

infoinclusão social com garantia de acessibilidade e conectividade à sociedade de 

informação global, a partir das inovações midiáticas em TIC, proporcionando assim 

melhores condições de vida e uma cidadania local possível (GUERREIRO, 2006, p.174). 

A infoinclusão social a que nos referimos faz jus à promoção de conhecimentos 

técnicos no que diz respeito à aquisição de habilidades no manuseio e à apreensão de 

competências que possibilite a compreensão das linguagens telemáticas. No entanto, esta 

prática se constitui de fato infoinclusão social a partir do momento que venha a contribuir 

para a formação de sujeitos ativos e autônomos na produção da informação e construtores 

de novos conhecimentos, garantindo desse modo a acessibilidade e conectividade à 

Sociedade da Informação tendo em vista melhoria na qualidade de vida. 
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 Vista como a democratização do acesso às TIC de modo igualitário minimizando, 

portanto o movimento maior de exclusão social. O conceito é trabalho como meio de 

superação das limitações humanas através da tecnologia, nesse sentido é disponibilizado 

não apenas o computador, mas também acesso à rede e domínio das ferramentas e 

conhecimento de suas interfaces e possibilidades de emancipação. 

Para Guerreiro (2006, p.165) infoinclusão social é a relação de equilíbrio 

sustentável entre o progresso tecnológico e o desenvolvimento das cidades. O autor ainda 

pontua dois aspectos de grande relevância para a concretização da infoinclusão social: a 

valorização da cidadania e da educação.  Sorj (2003) na linha do pensamento sociológico 

nos faz refletir sobre a contribuição que o pensamento social pode dar aporte aos processos 

de apropriação social das TIC e pensa a infoinclusão social sob algumas perspectivas 

inclusive a educação, 

[...] Em princípio, Internet e educação parecem se reforçar mutuamente, 

mas, na prática, a relação entre elas é bastante complexa. O encontro 
entre educação e telemática possui dois eixos: a transmissão de conteúdos 

educacionais específicos e a educação orientada para o desenvolvimento 

da capacidade de uso autônomo dos instrumentos telemáticos. (SORJ, 
2003, p.45) 

É significativo a distinção entre os dois eixos acima especificados, pois cada eixo 

representa níveis de acesso e uso para desenvolvimento de metodologias que venham a 

mensurar o ensino e a aprendizagem,  ou ainda as habilidades para aprender e se informar e 

aprender a informar. Ao supor formação o primeiro eixo nos remete a alfabetização 

informacional, instância em que o sujeito aprendente se apropria das TIC e passa a 

identifica-las e concebê-las como instrumento/fundamento para suas ações futuras 

vislumbrando através de sua utilização e aplicação cotidiana soluções para as suas 

demandas e necessidades. A concretização desses objetivos transforma o ILBJ em um 

agente articulador, canalizador de ações voltadas para o desenvolvimento educativo, 

sociocultural e cidadão. 

O segundo eixo supõe a materialização da formação proposta no eixo anterior, 

acessibilidade e manuseio, assim como a necessidade de existência de infraestrutura física 

de transmissão com acesso à rede e formador capacitado a disposição para orientação dos 

aprendentes e em condições teóricas de fazer valer o conceito de modo mais abrangente 

possível. Neste quesito o ILBJ busca através de sua proposta de infoinclusão social ampliar 
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o acesso de informação, educação e comunicação como forma de promover uma maior 

proximidade com o mundo globalizado e capacitação para os recursos midiáticos tendo em 

vista autonomia pessoal e profissional, desenvolver competências de leitura crítica dos 

meios de comunicação de massa educação para o mundo do trabalho permitindo que sejam 

capazes buscar, avaliar e comunicar informações para pessoas de suas relações. 

 

O projeto despertar para o conhecimento e nossas Considerações  

O projeto Despertar para o Conhecimento é constituído das disciplinas: 

Informática, matemática, portuguesa e cidadania e trabalho. Estas trabalhadas 

interdisciplinarmente e com ênfase nos interesses e necessidades dos operários são de 

caráter obrigatório. Oficinas de desenho, canto, Comunicação e Mídias, Cursos Online, 

inglês e palestras diversas que abrangem cidadania, direitos humanos, saúde, meio 

ambiente, e relações interpessoais são de caráter optativo. Com forma de inclusão os 

alunos (as) participam de todas as atividades que visam promover a integração como a 

Gincana Interdisciplinar e o Festival de Empreendedorismo e Ambiências Sustentáveis 

dois eventos que finalizam semestralmente os planejamentos. 

A duração do projeto é de quatro meses, podendo o operário/aprendente 

permanecer por mais tempo, bastando para isso o desejo de dar continuidade a formação 

oferecida pelo ILBJ. A permanência do operário depende ainda das competências 

adquiridas e a reformulação de seu pensamento pertinente à nova relação com o saber que 

se inaugura em seu íntimo. O Curso de Informática Básica se estende para o curso de 

Informática Avançada, assim como o de Inglês para do Nível 1 para o Nível 2, a depender 

dos avanços alcançados e avaliados processualmente por exames de progresso. 

A avaliação como prática cotidiana de aprendizagem, mais do que indispensável, 

é obrigatória. Por isso um adequado sistema de avaliação permite o cumprimento de um 

conjunto de compromissos que envolvem o objetivo do Projeto Despertar para o 

Conhecimento. Mas do que um ato de correção técnica deve estimular a aprendizagem e 

construção coletiva do conhecimento envolvendo educadores e aprendentes e aprendentes 

entre si, valorizando as competências cognitivas e habilidades adquiridas e do nível dos 

conteúdos apreendidos pelos aprendentes. 

Os instrumentos pedagógicos utilizados na avaliação do progresso do aluno têm 

ênfase na dimensão formativa valorizando a autonomia, participação e identificação, 
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desenvolvimento e utilização de habilidades e competências prepostas pelo projeto, 

focadas em possibilidades reais de intervenção e transformação da realidade social dos 

operários/aprendentes.  Assim, são utilizadas as modalidade de avaliação: Avaliação 

formativa se constitui em 40% do valor total; avaliação somativa distribuídas entre 

portfólio, memorial de formação e atividades complementares, corresponde a 60% da 

pontuação final dos alunos aplicada no final de cada projeto. A ênfase dada à relação com o 

saber e o grau de avanço da inserção dos operários/aprendentes a nova maneira de se 

relacionar com o aprender têm como indicadores de análise quatro competências básicas: 

competências pessoais, competências relacionais, competências cognitivas e competências 

produtivas. 

As atividades disciplinares desenvolvidas no projeto têm um conceito de relação 

com o saber ampliado a partir do conceito de relação com o aprender em que o indivíduo 

assume sua condição humana, humaniza-se, singulariza-se e socializa-se, (CHARLOT, 

2000). Nesse sentido, aprender para esse sujeito é apropriar-se de práticas e formas 

relacionais humanas que o direcionarão a condição identitária e ao exercício da cidadania 

plena, apropriando-se do mundo e dos saberes por este instituído. A revisão dos conteúdos 

visto em tempos de escola formal não é feita de modo aleatório nem desarticulado de sua 

existência e necessidades atuais e do projeto pedagógico/institucional do ILBJ. 

As contribuições que o Projeto Despertar para o Conhecimento traz para essa 

classe profissional – operário de obra da construção civil - vulnerabilizada pelas 

circunstâncias das desigualdades sociais um processo de inclusão digital a partir do 

conceito de infoinclusão social a partir de práticas integrativas e complementares, tendo 

como temas de referência o conhecimento e suas possibilidades de crescimento 

profissional os saberes e suas transformações enquanto ser humano inacabado. O projeto 

de referência vê a aprendizagem como fundamental mecanismo pelo qual o ser humano 

tenciona e constrói sua própria vida.  

Educar em pleno século XXI é um grande desafio, visto que as mudanças de 

valores afetam diretamente o comportamento humano. A ‘infoinclusão social’ assim como 

a ‘relação com o saber’ nesse contexto, são conceitos a serem apropriados e discutidos na 

contínua formação do educador social do ILBJ, porque só a partir dessa apropriação e 

compartilhamento de saberes este profissional em nossa instituição poderá contribuir de 

forma concreta na potencialização de competência e habilidades que possibilitem a sua 

inserção no mundo ampliado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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PERSPECTIVA EDUCACIONAL INCLUSIVA 
 

Cláudia Cardinale Nunes Menezes
1
 

 

RESUMO 

 

A legislação sobre a Educação Nacional determina que a escola estruture um conjunto de 

ações que possam assegurar o acesso e permanência de todos os alunos na escola. Para que 

sejam efetivos esses esforços, a inclusão, enquanto uma proposta de política pública 

estabelece ações que devem ser apresentadas por diferentes agentes, além da instituição 

escolar, tais como o governo, as instituições formadoras de educadores, as próprias pessoas 

com necessidades educativas especiais, suas famílias, dentre outras. Partindo destes 

princípios, buscou-se acompanhar caso específico de aluno com necessidade educativa e 

com  intuito de enriquecer esse estudo realizamos reflexões sobre o processo de inclusão  

educacional. 

Palavras–chave: educação, inclusão, necessidades educacionais 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo será apresentado o estudo de caso de um aluno da 2ª série do Ensino 

Fundamental do município de Aracaju/SE que apresenta dificuldade em ler e escrever, 

desde a educação infantil. Com o objetivo de analisar as possíveis causas da dificuldade de 

aprendizagem apresentada, como também, delinear um retrato da teoria e da práxis que 

constrói e embasa as necessidades educacionais.  

Ressaltamos, desde então, que os princípios da inclusão aplicam-se a todos e não 

apenas aos alunos com deficiência, necessidades educacionais especiais ou em situação de 

vulnerabilidade social. A educação inclusiva busca assegurar que os alunos com 

necessidades educacionais especiais, ou apenas necessidades educacionais possam 

beneficiar-se do ensino regular.  

Nesta perspectiva, espera-se que o trabalho pedagógico da escola proporcione a 

aprendizagem de todos os alunos, por maiores que sejam as diversidades encontradas em 

sala de aula. Observando a realidade educacional brasileira, percebe-se que a politica atual 

de ampliação de vagas dentro do sistema escolar, não esta interligada a uma politica de 

inclusão educacional, que seja capaz de assegurar a escola como local de inclusão de todos 

os alunos.  Podemos considerar que o estabelecimento da educação inclusiva ainda é 
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recente em nosso país, sendo pertinente a reflexão dos profissionais de ensino sobre os 

conhecimentos teóricos da aprendizagem e da inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais. A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/1996) e do 

Plano Nacional de Educação (PNE) iniciou-se a mobilização para estruturar um conjunto 

de ações que pudesse garantir o acesso e a permanência de todos os alunos na escola.  

Neste contexto, apresentaremos uma visão geral sobre o processo de inclusão, 

destacando um retrato da teoria que constrói e embasa a práxis para que possamos entender 

o contexto de desenvolvimento do objeto deste estudo. Foi realizada avaliação das 

necessidades educacionais do aluno por meio de um atendimento pedagógico 

especializado, buscando uma compreensão multidimensional dos fatores orgânicos, 

cognitivos, afetivo-sociais e pedagógicos, observados dentro contexto das articulações 

sociais que a criança em estudo está inserida. Com a perspectiva de contribuir na 

orientação dos profissionais da educação e familiares sobre o desenvolvimento educacional 

da criança em seu convívio dentro da escola, na família e na comunidade, promovendo 

assim a inclusão educacional. 

 

1. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de um viés essencialmente qualitativo, no 

qual fará uso, principalmente, dos fundamentos teórico-metodológicos em educação e 

inclusão, de acordo com o proposto por Paín (1985), Weiss (1920); para se pensar o 

problema de aprendizagem escolar e de Emília Ferreiro, para a interface do processo de 

alfabetização. 

Será apresentada uma visão geral sobre o caso de inclusão educacional, 

analisando as diversas áreas, por meio de um estudo de caso; embasado pela teoria que 

constrói a práxis educativa, para que possamos entender o contexto de desenvolvimento do 

caso. Em função dessa opção, os recursos metodológicos a serem utilizados são a 

observação e o registro de dados das entrevistas.  

O estudo de caso de MASD é composto de várias etapas que se distinguem pelo 

objetivo da investigação apresentada. Há momentos com a família da criança para a 

compreensão das relações familiares e sua relação com o modelo de aprendizagem do 

sujeito; avaliação da produção escolar e dos vínculos com objetos de aprendizagem 

escolar; de pesquisa sobre os processos de construção e desempenho das estruturas 
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cognitivas; de análise dos aspectos emocionais, de entrevistas com a escola; etc.  

Esses momentos foram estruturados dentro de uma sequência estabelecida de 

acordo com o estudo. À medida que avançamos na problemática do caso, foi se 

descobrindo os motivos das dificuldades apresentadas pelo aluno. Os dados foram 

coletados com a família, escola e com o próprio aluno, considerando os aspectos subjetivos 

observados nos diversos âmbitos: cognitivo, familiar, pedagógico e social.  

Adotamos como referência de estudo o modelo desenvolvido por Weiss (1992).  

Composto pelas seguintes etapas: Entrevista Familiar Exploratória Situacional (E.F.E.S), 

Entrevista de Anamnese, Sessões lúdicas centradas na aprendizagem, Complementação 

com provas e testes, Síntese diagnóstica – Prognóstico, Devolução e Encaminhamento.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a análise dos dados obtidos durante o processo de investigação observou-se 

que o comportamento apresentado pelo aluno reflete questões de múltiplas áreas, 

resultantes tanto da formação do sujeito, quanto das relações estabelecidas deste com o 

mundo.  

As áreas de estudo se traduzem na observação de diferentes dimensões no 

processo de aprendizagem: orgânico, cognitivo, emocional, social e pedagógico. Segundo 

Weiss (1992, p. 22) 

A interligação desses aspectos ajudará a construir uma visão gestáltica da 
pluricausalidade deste fenômeno, possibilitando uma abordagem global 

do sujeito em suas múltiplas facetas. 

A dimensão emocional está ligada ao desenvolvimento afetivo e sua relação com a 

construção do conhecimento e a expressão deste através de uma produção gráfica ou 

escrita.  Trata dos aspectos inconscientes envolvidos no ato de aprender, permitindo-nos 

levar em conta a vontade do sujeito.  Neste caso, o não aprender pode expressar uma 

dificuldade na relação da criança com seu grupo de amigos ou com a sua família, sendo o 

sintoma de algo que não vai bem nesta dinâmica.   

A dimensão social está relacionada à perspectiva da sociedade, onde estão 

inseridas a família, o grupo social e a instituição de ensino. Esta área encarrega-se da 
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constituição dos sujeitos, que responde às relações familiares, grupais e institucionais, em 

condições socioculturais e econômicas específicas e que contextualizam toda a 

aprendizagem.  Um exemplo de sintoma do não aprender relacionado a este aspecto pode 

acontecer pelo fato do sujeito estar vivendo realidades com muitas diferenças.   

A dimensão cognitiva está relacionada ao desenvolvimento das estruturas 

cognoscitivas do sujeito aplicadas em diferentes situações. No domínio desta dimensão, 

devemos incluir a memória, a atenção, a percepção e outros fatores que usualmente são 

classificados como fatores intelectuais. Esta área encarrega-se de analisar e descrever o 

processo construtivo do conhecimento pelo sujeito em interação com os outros objetos.   

A dimensão pedagógica está relacionada ao conteúdo, metodologia, dinâmica de 

sala de aula, técnicas educacionais e avaliações ao qual o sujeito é submetido no seu 

processo de aprendizagem sistemática.  A Pedagogia contribui com as diversas abordagens 

do processo ensino aprendizagem, analisando-o do ponto de vista de quem ensina e de 

quem aprende.   

A Pedagogia não é suficiente para embasar todo o conhecimento necessário deste 

processo. Desta forma, foi preciso recorrer a outras áreas, no sentido de alcançarmos uma 

compreensão multifacetada do processo de aprendizagem.  

Segundo Paín (1985, p.15), 

No processo  de  aprendizagem  coincidem  um  momento histórico,  um  

organismo,  uma  etapa  genética  da  inteligência  e  um sujeito  

associado  a  tantas  outras  estruturas  teóricas,  de  cuja engrenagem  se  
ocupa  e  preocupa  a  Epistemologia;  referimo-nos principalmente  ao  

materialismo  histórico,  à  teoria  piagetiana  da inteligência  e  a  teoria  

psicanalítica  de  Freud,  enquanto  instauram  a ideologia, a 

operatividade e o inconsciente.  

A dimensão orgânica está relacionada à constituição biofisiológica do sujeito que 

aprende a medicina e algumas áreas específicas contribuem para o embasamento deste 

aspecto. Os fundamentos da neurolinguística possibilitam a compreensão dos mecanismos 

cerebrais que subjazem ao aprimoramento das atividades mentais, sujeitos com alteração 

nos órgãos sensoriais terão o processo de aprendizagem diferente de outros, pois precisam 

desenvolver outros recursos para captar material para processar as informações.   

Observando as áreas específicas que compõem o ser em sua totalidade, foram 

identificadas as seguintes situações em relação à criança do nosso estudo de caso. 
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No aspecto orgânico e corporal a criança não apresentou dificuldades quanto à 

psicomotricidade e coordenação motora fina, bem como no que tange à lateralidade e 

relações espaciais. Não apresenta alterações na visão, visto que, a criança não apresentou 

dificuldades nas visualizações gráficas.   

No aspecto emocional percebemos sentimentos de desconfiança e baixa 

autoestima, além de insegurança nas relações familiares e sociais impedindo vínculos 

importantes para o seu desenvolvimento afetivo. Podemos citar como exemplo, as críticas 

que a criança recebe em casa e na escola por não conseguir ler e escrever. Possivelmente, a 

angústia, o medo e as tensões são direcionados para área corporal durante o sono noturno, 

a criança apresenta constantes pesadelos.  

No aspecto cognitivo e pedagógico não detectou-se alterações importantes quanto 

à atenção, memória, antecipação, classificação e percepção, pois apresentou distração 

exclusivamente nas tarefas da escola. A criança apresenta de maneira satisfatória relações 

espaços-temporais, de causalidade, limitações quanto às operações de cálculo mental e 

conceito de número – que evidencia um estágio de pensamento operacional-concreto 

inicial com predomínio no intuitivo; apresentando leitura e escrita no nível silábico. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1985) é um nível marcado pelo conflito estabelecido pela 

criança, pois precisa negar a lógica do nível silábico, gerando incapacidade de 

compreensão daquilo que a criança escreveu; neste momento a criança sente-se sem saída.  

Estes aspectos, ao serem analisados separadamente configura um quadro com 

pistas que podem explicitar mais claramente as causas do comportamento apresentado. Ao 

integrar os resultados obtidos durante todo o processo de investigação à queixa inicial 

podemos entender o que sinaliza o a dificuldade da inclusão.  

Diante da necessidade de inclusão, no ambiente educacional faz-se necessário, 

também, uma reflexão sobre o processo de alfabetização, para melhor compreensão das 

hipóteses que os alunos têm a respeito da língua escrita. Buscando evitar assim, práticas 

que adiam a escrita e a leitura para quando a criança já for capaz de ler.  

Ressaltamos ainda, que as mudanças no conjunto de significados devem ser 

graduais e precisam de base em conhecimentos prévios. As abordagens cognitivas, 

sobretudo no quadro da Psicologia Genética de Piaget nos proporcionaram isso. Os estudos 

psicolinguísticos contribuíram para o entendimento deste processo. Para Piaget (1980), o 

conhecimento resulta de uma atividade estruturadora por parte do sujeito. Esse 

conhecimento resulta do próprio comportamento, que gera esquemas de ação, através da 
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interação do sujeito com o objeto da aprendizagem.  

Ferreiro (1996) compreende o desenvolvimento da leitura e da escrita do ponto de 

vista dos processos de apropriação de um objeto socialmente constituído. Para a autora, o 

construir o conhecimento, estaria alicerçado em possibilidades que o sujeito obteve para 

criar o seu conhecimento, perpassando pelos diversos patamares do próprio conhecimento 

trabalhado e atingindo o saber socialmente elaborado.  

O trabalho de Ferreiro (1996) é uma importante contribuição no sentido de 

considerar a escrita como a representação da linguagem e não como um código de 

transcrição gráfica de unidades sonoras, considerando um dos primeiros problemas 

enfrentados pela criança, para desvendar a escrita, a compreensão das marcas sobre o papel 

e como se realiza esta representação. Percebemos também, que ela considera a criança que 

aprende como um sujeito ativo que interage de modo produtivo com a alfabetização. 

Os postulados de Ferreiro & Teberosky (1985) evidenciam o caráter construtivo 

das elaborações infantis, sem os quais a aprendizagem pode ser muito dificultada, pois se 

entende que não adianta ensinar a criança a traçar letras, se não forem oferecidas a ela 

situações onde a escrita proporcione um momento de reflexão e entendimento, e composto 

de um real sentindo para pensamento infantil.  

Ao analisarmos a criança referente ao nosso estudo, percebemos que a mesma 

apresenta um histórico de vida marcado por baixa autoestima decorrente das reprovações 

escolares, relacionados à vinculação afetiva que afetam o processo de aprendizagem. A 

situação é reforçada pelo trabalho pedagógico da escola, marcado por um modelo de 

aprendizagem limitado ao princípio de acomodação cognitiva, descontextualizado e 

pautado no estímulo à dependência e nos recursos básicos da memorização.  

Observou-se, que o aluno necessitava sempre de aprovação e de modelos a serem 

seguidos. Ao observar as preferências por jogos ou por atividades de repetição, podemos 

perceber que a criança age mais na estrutura da hiperacomodação. Uma modalidade de 

aprendizagem em desequilíbrio quanto aos movimentos de assimilação e acomodação; 

sintomatizada na hiperacomodação. A relação de ensino-aprendizagem toma diversas 

formas e modelos, de acordo com Fernandez (2001), as modalidades de aprendizagem, se 

constroem a partir de uma modalidade de ensinagem.  
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Segundo Paín (1985, p.47) 

A hipoassimilação leva a uma hiperacomodação, fazendo com que o sujeito 

não busque modificar o objeto do conhecimento para aprendê-lo.   A 

hiperacomodação causa uma pobreza de contato com a subjetividade, 
superestimulação da imitação, falta de iniciativa, obediência acrítica, 

submissão.  A modalidade de aprendizagem do sujeito na infância está 

construída nas bases de uma modalidade de aprendizagem familiar.  

A criança apresenta ainda, modalidade de aprendizagem marcada pelo 

aparecimento de condutas dependentes, não toma iniciativa, é queixoso e precisa ser 

conduzido nas suas produções, necessita de aprovação constante nos trabalhos que realiza. 

Esse comportamento representa ser o fruto dos constantes fracassos no seu processo de 

aprendizagem, sendo um tipo de conduta que representa obstáculos quanto à construção e a 

relação estabelecida com os professores.  

O espaço de relação da família é onde se constrói as modalidades de 

aprendizagem, e na família da criança a dificuldade de aprendizagem tem um significado 

de deficiência, onde a culpa é exclusiva da própria criança.  

Essas dificuldades têm sido pontuadas e reforçadas pela instituição escolar que 

expressa suas queixas em relação a não aprendizagem do aluno, classificando-o como 

‘menos apto’ e desconsiderando a singularidade do ser em permanente construção. Diante 

dessa situação, explica-se o distanciamento da criança nas atividades escolares e sua 

dificuldade de inclusão educacional.  

No caso em questão, faz-se necessário que a criança tenha oportunidade de sentir-

se como alguém capaz de aprender e que sejam estabelecidas novas vinculações com a 

aprendizagem escolar, cabendo à família e a escola proporcionar estímulos para que se 

estruturem nessa criança novas formas de conhecimento, assegurando-a uma aprendizagem 

significativa. Pois, caso contrário, o resultado poderá ser configurado nas constantes 

reprovações, estigmatizando-o como aluno problemático e com limitações cognitivas para 

a aprendizagem, excluindo-o ao invés de incluir. 

A escola deve ter como objetivo que os alunos aprendam e que possam torna-se 

independentes em sua vida. No caso dos alunos com necessidades educacionais, faz-se 

necessária intervenção dirigida a ensinar aos alunos estratégias de controle de seus 

processos cognitivos, para isso, um primeiro passo consistirá em conhecer aluno, como 

aprende, qual é seu potencial de aprendizagem.  
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Os educadores que trabalham com pessoas com necessidades educacionais devem 

planejar suas ações no processo de ensino-aprendizagem. Outro aspecto que deve ser 

observado na educação destas crianças, é que em muitas ocasiões as dificuldades não são 

apenas cognitivas, mas também, consequência de fatores afetivos.  

A inclusão envolve uma concepção de interdisciplinaridade entre as disciplinas do 

conhecimento, a interação social do aluno em sala de aula, comprometimento dos 

envolvidos e saudáveis relações afetivas. Esta concepção é fundamental para que a 

aprendizagem torne-se significativa. 

 Essas questões precisam orientar a reflexão de todos em sua práxis educativa, 

buscando a percepção da educação como elemento importante na construção da inclusão 

tanto educacional, quanto social. Assegurando, assim, uma escola de qualidade que acolhe 

todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais ou linguísticas. 

 

3. RECOMENDAÇÕES PARA ESCOLA, FAMÍLIA E ALUNO 

 

Quando o assunto envolve questões relacionadas ao estabelecimento de 

afetividade, ressignificação de aprendizagem, formação de valores e orientação familiar, 

surge então a emergente necessidade intervenção pedagógica e sem os esforços de pais, 

professores e da própria criança, a inclusão educacional parece distante. 

Podemos considerar que tanto no âmbito da dinâmica do cotidiano escolar quanto 

familiar, a criança manifesta comportamentos passíveis de reorientação. Depois da análise 

concluída propomos uma reflexão aos envolvidos no estudo em questão, através de 

seminário para os profissionais da escola envolvidos com a  criança, e para família e 

criança, um diálogo de orientação. 

Para a escola recomendamos trabalho pedagógico que valorize a singularidade do 

sujeito dentro do grupo e do seu conhecimento prévio de mundo, sendo este pautado em 

um planejamento flexível, com objetivos claros e estratégia metodológica criativa e 

desafiadora que combine os diferentes estilos de aprendizagem (sinestésico, visual, 

auditivo); valorização do conhecimento trazido pela criança; atividades onde a criança 

desenhe histórias e escreva a fala dos personagens; atividades para a criança e na medida 

em que ela não conseguir manter a atenção ampliar o tempo de atenção com outras 

atividades que lhe deem mais prazer; realizar uma atividade de cada vez para facilitar o 
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entendimento; cautela quanto à sobrecarga de atividades e ansiedade; estabelecer regras 

claras e simples para serem adotadas no cotidiano escolar; realizar acordos e elogiar o 

comportamento. Percebemos, também, que o profissional da educação necessita ter 

conhecimentos multidisciplinares, pois é necessário estabelecer e interpretar dados em 

várias áreas. O conhecimento dessas áreas fará com que o profissional compreenda o 

quadro diagnóstico do aluno e favorecerá a escolha da metodologia mais adequada com 

vistas à superação das necessidades educativas favorecendo a sua inclusão do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Para a família, recomendamos falar sobre a importância de aprender para a 

criança; escrever pequenos bilhetes demonstrando a utilização da linguagem escrita como 

veículos de comunicação; solicitar que a criança faça lista de compras, conte histórias. Se a 

criança não quiser fazer a lição, conversar e descobrir o motivo, já que pode ser por não ter 

entendido a matéria. Estabelecer horários para estudar em casa, é importante que a criança 

tenha tempo para brincar e fazer outras atividades que goste. Escolher um ambiente 

tranquilo sem barulho de televisão ou rádio, facilitando a concentração. Se a criança não 

entender um exercício sobre desenho geométrico, por exemplo, busque objetos que estão 

ao seu redor para explicar. Montar teatrinhos sobre os assuntos estudados ou acrescente 

músicas explicativas na hora de auxiliar na lição. Fazer experiências para mostrar a criança 

na prática algum assunto que visto na escola. Não ficar o tempo todo ao lado da criança, 

para que não se habitue a fazer a lição apenas na companhia dos pais. Nunca estimular a 

memorização dos temas estudados e peça sempre para explicar o que entendeu. Se não 

souber responder a uma dúvida da criança, anote e transfira a questão para a professora. 

Reforçar o ânimo frequentemente ao notar sinais de desânimo e frustração, incentivando-o. 

Evitar sermões ou críticas longas e ser prudente e sensato quanto às sanções. 

Para criança orientamos organização do horário de estudo diário para revisar as 

matérias do dia. Não deixar para estudar tudo no dia anterior a prova. Estudar num lugar 

calmo e sem barulho. Procurar esclarecer todas as dúvidas com o professor durante as 

aulas ou dias de reforço. Alimentar-se antes de ir ao colégio. Procurar desenvolver todas as 

atividades propostas pelos professores e participar dos trabalhos. Realizar atividades 

físicas, pois uma boa saúde corporal é fundamental para um bom desempenho na escola. 

Procurar dormir no mínimo oito horas por dia para não ter sono durante as aulas. O lazer é 

fundamental para chegar disposto ao colégio. Procurar ter uma vida agradável no colégio e 

fazer amigos. 
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CONCLUSÕES 

 

A inclusão educacional é uma prática recente, apresentando como principal 

finalidade à aceitação e valorização da diversidade do ser humano, sendo a escola o espaço 

onde deveria ser assegurado o respeito à convivência dentro da diversidade humana. Dessa 

forma, o trabalho pedagógico da escola deve garantir a inclusão de todos, respeitando as 

necessidades educativas tanto de alunos portadores de necessidades educativas especiais, 

quanto daqueles que apresentam apenas necessidades educativas.  

A prática pedagógica voltada para a inclusão educacional deve pautar-se em 

princípios diferentes do tradicional, respeitando as diferenças individuais e proporcionando 

diversas formas de aprendizagem. Observando sempre, se o aluno que frequenta a sala de 

aula está conseguindo acompanhar o desenvolvimento da turma, ou se necessita de uma 

metodologia diferenciada.  

Salientamos que o compromisso com a inclusão não é uma tarefa que depende 

apenas dos profissionais da educação, mas também, do governo, de pais, familiares, enfim, 

de todos os membros da sociedade. Nesse processo, o respeito à diversidade é elemento 

fundamental para o processo inclusivo. Apenas assim, estaremos respeitando o direito 

constitucional à educação, de acordo as suas necessidades, circunstâncias e aspirações de 

cada ser humano, promovendo, dessa forma, um processo de inclusão responsável e 

cidadão. 

Ressaltamos, também, a importância do profissional de educação em buscar 

conhecimentos multidisciplinares, pois é necessário estabelecer e interpretar dados em 

várias áreas. O conhecimento das diversas áreas possibilitará ao profissional, compreensão 

do quadro do aluno e favorecerá a escolha de metodologia adequada ao processo, com 

vistas à superação das dificuldades da criança. Para isso, é necessário que haja sempre 

atualização para estes profissionais, uma vez trabalhando com tantas áreas, e considerando 

a descoberta e a produção do conhecimento um processo contínuo.  

Deve haver uma preocupação na preparação de profissionais, tanto de professores 

quanto de técnicos dentro das escolas para lidar com esses alunos. A presença de uma 

equipe técnica capacitada e disposta a trabalhar com essas crianças, ajudá-las a se sentirem 

parte de seu processo de aprendizagem e de socialização com os demais colegas é 

fundamental no processo de inclusão.  

Podemos concluir que a educação inclusiva abrange todos os alunos, e que o 
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trabalho pedagógico realizado pelos profissionais da educação e familiares deve procurar 

proporcionar a aprendizagem, por maiores que sejam as diversidades. Não devemos perder 

de vista que, as escolas são espaços educativos de construção de sujeitos críticos, onde o 

trabalho pedagógico desenvolvido deve pautar-se essencialmente no respeito à diferença 

das relações estabelecidas em toda comunidade escolar, sempre numa perspectiva 

inclusiva. Sendo assim, o espaço escolar não deve excluir nenhum aluno, deve sim, 

proporcionar ambiente em que todos os alunos tenham possibilidade de aprender e de 

sentir-se sujeito do processo. 
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RESUMO 

A escola, como instituição responsável pela formação científica dos cidadãos, tem o dever 

social de desenvolver um sistema de conhecimentos, habilidades e valores que sustentem 

um comportamento racional sobre o meio ambiente. O objetivo do trabalho foi investigar a 

percepção da degradação ambiental pelos alunos. A metodologia utilizada foi tanto a 

quantitativa como a qualitativa. A discussão resultou na da práxis, dos alunos sobre o seu 

papel crítico na sociedade. 

 

Palavra-chaves: Cidadania, Meio Ambiente, Educação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O planeta vivencia um período de constantes transformações no que se refere ao 

meio ambiente e sobre o olhar que o homem possui do seu habitat. Toda a mídia expõe 

suas atenções para a ação dos seres humanos com a natureza, frente aos incêndios 

florestais, ao desmatamento, sobre a desigualdade social, dos bens produzidos, da justiça 

social, de igualdade, do direito e da alimentação, dentre outros. A paisagem natural 

historicamente vem se modificando com as intervenções dos seres humanos, deixando de 

ser uma paisagem natural e passando a ser uma paisagem transformada, atendendo aos 

ideais humanos de cada sociedade. 

 Assim torna-se importante praticar a educação ambiental para a compreensão dos 

dilemas contemporâneo existentes atualmente nas questões ambientais. As sociedades 

atuais devem ser esclarecidas e não acríticas. A educação ambiental deve ser entendida 

como uma garantia de manutenção da vida no planeta, fazendo com que a geração atual 

possa viver um bem estar, assim como, as futuras gerações. 

A educação para o ambiente deve ser praticada de fato em toda sociedade, uma 

vez que já se encontram em discussão problemas ambientais vivenciados por esta. É a 
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educação para o meio ambiente o modo mais rápido e efetivo para o homem compreender-

se como ser natural, responsabilizando-se por suas atitudes no seu habitat. 

Diante das ações e atitudes praticadas pelo homem, a Educação Ambiental 

desponta como importante ferramenta de intervenção. Segundo Merico (2001) apud Pessoa 

e Braga (2010), “A educação ambiental tem como objetivo transformar-se em filosofia de 

vida instigando o ser humano a atitudes que conduzam à sustentabilidade do meio 

ambiente” 

A metodologia adotada neste artigo e a qualitativa e a quantitativa, além de 

observar o método do programa de ensino desenvolvido por Pardo (1997), que acredita na 

necessidade de um programa de ensino sistemático, planejado para se alcançar os objetivos 

pretendidos no ato educacional e principalmente na mudança de atitude como se configura 

neste trabalho. 

Para tanto, o homem do presente logo deve ficar imbuído na Educação Ambiental, 

concretizando o fazer: conservar e preservar o meio ambiente, quebrando a forma 

paradigmática capitalista da relação homem e natureza que vê a natureza como um imenso 

bloco de lucro e de inesgotável dádiva de recursos naturais. 

 

OBJETIVOS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada neste artigo é a quantitativa e a qualitativa, além de seguir 

o modelo de programa de ensino descrito por Pardo (1997). As analises quantitativa foram 

observadas através das respostas dos entrevistados no questionário, que teve como 

propósito buscar a percepção de natureza dos participantes do programa. As análises 

qualitativas foram construídas diagnosticando o conhecimento e habilidades que os 

entrevistados possuíam sobre as questões ambientais discutidas no programa de ensino. O 

programa de ensino é entendido para Pardo (1997), como uma disciplina que pretende 

trabalhar de forma mais integral e aprofundada, um determinado conhecimento. Pardo 

(1997) compreende por objetivo de ensino não apenas objetivos de conteúdo acadêmico, 

mas também aqueles relacionados com a formação integral da pessoal. Para tanto o 

professor que deseja criar um programa de ensino deve prioritariamente, além de debater 

as realidades vivenciadas pelos alunos, planejar ações, executá-la e avaliá-las, tendo em 
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vista alcançar os objetivos de ensino por ele pretendidos. 

Esse programa de ensino foi realizado em uma turma de 7º ano, com 25 alunos de 

uma turma de 43, que abrange uma percentagem aproximada de 58,14%. O programa de 

ensino foi realizado em cinco dias, as reuniões sempre eram realizadas as terças-feiras, 

entre os meses de outubro e novembro de 2009, que buscavam discutir questões 

ambientais, mudança de atitudes correlacionando essas a educação ambiental. 

 

RELAÇÃO HOMEM E O SABER AMBIENTAL:  

 

Nos últimos séculos, o ser humano tem mostrado um comportamento destrutivo 

em relação ao meio ambiente, sendo que grande parte deste afastamento homem e natureza 

é promovido pela mentalidade moderna, que surge desde a efetivação do sistema capitalista 

de produção que cogita a natureza como um instrumento inesgotável de recursos que deve 

servir fielmente as necessidades humanas, assim a natureza pode ser explorada à vontade 

em nome da modernização. 

Essa degradação tem comprometido a qualidade de vida da população de 
várias maneiras, sendo mais perceptível na alteração da qualidade de água 

e do ar, nos “acidentes” ecológicos ligados ao desmatamento, queimadas, 

poluição marinha, lacustre, fluvial e morte de inúmeras espécies animais 
que hoje se encontram em extinção (MENDONÇA, 2005, p.10). 

As alterações no ambiente acompanham a existência do homem na Terra. Ao 

longo da década de 1960 ficou evidente que as ações do homem sobre a natureza haviam 

desencadeado uma crise ambiental que mostrava a irracionalidade ecológica dos padrões 

dominantes de produção e de consumo e marcava os limites do crescimento econômico. 

(Leff (2006), apud Zanirato, 2008, p. 3).  

 

A discussão sobre a relação educação-meio ambiente contextualiza-se em 
cenário atual de crise nas diferentes dimensões, econômicas, políticas, 

cultural, social, ética e ambiental. Em particular, essa discussão passa 

pela percepção generalizada, em todo o mundo, sobre a gravidade da 

crise ambiental que se manifesta tanto local quanto globalmente 
(GUIMARÃES, 2000, p. 15). 
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Essa forma de pensar pragmaticamente ou utilitarista, tem sua gênese no 

Ocidente, principalmente nas nações pioneiras da Revolução Industrial, e o sucesso do 

sistema capitalista, passou a ser pensada e praticada em todo o globo. 

Segundo Vesentini (2004, p. 201), o principal objetivo da mentalidade pragmática 

é o progresso, e esse progresso no sistema capitalista é entendido como uso e 

transformações no espaço geográfico, ou seja, mudanças de locais naturais para artificiais, 

como estradas, residências, campos de cultivos, edifícios, além de crescentes processos 

produtivos, almejando a reprodução e acumulação do capital: 

Tal forma de compreender a natureza levou à depredação do meio 

ambiente, com o objetivo de fornecer a energia de que os homens 

precisavam para o processo produtivo. A depredação tornou-se caótica 
nos séculos XIX e XX, em face do crescimento da indústria e da 

urbanização. O modelo de desenvolvimento defendido pelas sociedades, 

sobretudo as ocidentais, privilegiou o lucro, a acumulação de capitais, 

ainda que em detrimento da perda da qualidade de vida e da deterioração 
da natureza e da sociedade. Essa situação agravou-se de tal forma que 

analistas do meio ambiente e da sociedade não vacilam em afirmar que 

estamos vivendo uma .crise de civilização. (LEFF, 2003, p. 16). 

Para tanto abuso de apropriação do meio natural, é necessário possuir grande 

quantidade de recursos naturais, é necessário extrai grandes volumes de materiais 

energéticos, recursos naturais, solos férteis para a agricultura, e foi exatamente isto que 

ocorreu até a segunda Guerra Mundial, quando as nações passaram a sofrer a escassez de 

certos produtos. 

Durante anos se acreditou que a natureza fosse infinita, assim o progresso 

materialista nunca teria fim, atualmente existe a percepção de que, se os seres humanos não 

cuidarem do planeta que possibilita a vida em todo o universo o mesmo será extinto, 

devido à má gestão dos recursos nele existente e da relação cada vez mais distantes entre 

os homens. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA TOMADA DE NOVAS ATITUDES: 

[...] o homem concebe sua ação previamente no seu cérebro, na forma de 

planejamento, e a cada ação incorporam-se novas informações, que 

resultarão em diferentes soluções para os mesmos problemas que se 
apresentam (DIAS, 2007, p. 2). 



 

   137 

 

Os atuais problemas que afetam a sobrevivência no meio ambiente são cada vez 

mais angustiantes e, em consequência, é causa de uma recente preocupação da 

humanidade. Impõe-se então uma busca urgente de ações e iniciativas que contribuam com 

a sua solução de forma mais imediata, e uma proposta apontada por Barbosa (2004) é a 

prática da educação ambiental. 

O desenvolvimento científico e tecnológico que incrementa a qualidade de vida, 

cada vez mais põe em perigo o meio ambiente e a própria vida humana. O homem ao 

mesmo tempo em que inventa algo para diminuir certos impactos ambientais, degrada e 

segrega outros espaços e principalmente a relação social e temporal do homem com o 

próprio homem. 

Daí a necessidade dos indivíduos compreenderem as modificações 

socioambientais, para poder agir de forma crítica para prevenir problemas físicos naturais e 

a própria exclusão humana dos bens gerados e geridos por e para uma pequena parcela da 

sociedade. 

A capacidade de modificar o meio ambiente em função do desenvolvimento das 

atividades sociais passa por diferentes etapas na história da humanidade (Barbosa, 2004), 

prova disto é o homem paleolítico, que em seu tempo histórico era totalmente subordinado 

aos anseios e “desejos” da natureza, que se tornou totalmente diferente do homem neolítico 

que com a descoberta do fogo e da agricultura, tornou-se menos subjugado ao meio 

natural. 

Barbosa (2004) salienta que o acelerado desenvolvimento científico e tecnológico 

provocou ao meio ambiente perdas irreversíveis. Durante sua curta vida na Terra, o homem 

proporcionou mudanças profundas em todo o seu ecossistema e a sua própria relação 

social. 

Segundo a mesma autora a humanidade paga um preço bem alto pela falta de 

seriedade em que ver a natureza, um exemplo disto são os fenômenos climáticos que vem 

ocorrendo no planeta.  

A construção pelos seres humanos de um espaço próprio de vivência, 

diferente do natural, se de sempre à revelia e com a modificação do 
ambiente natural. Assim o ser humano, para sua sobrevivência, de um 

modo ou de outro, sempre modificou o ambiente natural (DIAS, 2007, 

p.13). 
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A todo instante chega informação a respeito dos problemas ambientais que 

ameaçam a estabilidade e o funcionamento normal do planeta. A quem está imbuído o 

papel de selar pelo bem estar da natureza e da humanidade? Dar-se para evitar certos tipos 

de transtornos ao nosso habitat? Certamente sim, o homem esclarecido pode e deve mudar 

suas ações predadoras frentes ao meio natural, e utilizar seu senso crítico a fim de mudar o 

seu próprio ser individualista, característica marcante no capitalismo (VESSENTINE, 

2004), muitas das vezes instigado pelo marketing consumista do sistema capitalista. 

 A educação deve desempenhar uma função primordial com vistas a criar atitudes 

e a melhorar a compreensão desses problemas que afetam o meio ambiente. A escola, como 

instituição responsável pela formação integral dos cidadãos, tem o dever social de 

desenvolver um sistema de conhecimentos, habilidades e valores que sustentem uma 

conduta e comportamento próprio da proteção desse meio ambiente (BARBOSA, 2004). 

Esse artigo buscou enfatizar que essa prática deve existir sempre em todas as 

esferas formadoras de opinião, seja a educação formal ou na informal, lembrando-se que 

essas devem ocorrer não de forma temporal, mais gradual e sistematizada como propõe 

Pardo (1997), sobre a importância do planejamento, da execução e da própria avaliação 

dos resultados pelos participantes.  

 Apesar dos discentes não possuírem conhecimento aprofundado do conteúdo 

debatido, esse trabalho ocupou-se em verificar o grau do conhecimento dos mesmos, a fim 

de, firmar uma estratégia ética e eficaz para a tomada de novas atitudes desses alunos sobre 

as questões que envolvem o meio ambiente. 

E para demonstrar o senso crítico dos alunos, foram feitas várias pesquisas e 

debates, onde eles trouxeram vários exemplos buscando compreende-los a partir dos 

conceitos e conhecimentos das alterações ambientais.  

Observa-se que os discentes estão dispostos a aprender, que estão esperançosos 

em uma mudança de paradigma, para poder agir de forma mais racional com os problemas 

enfrentados atualmente pela crise ambiental. Prova disto foi à participação de grande 

número de alunos da turma no programa de ensino, que possuía como pré-requisito para 

participar do mesmo o desejo de compreender as questões ambientais e participarem do 

programa de ensino nos dias marcados. 

Assim o programa de ensino (socioambiental) na escola oportunizou o debate de 

alguns problemas ambientais e sociais vivenciados pelos atores (desmatamento, poluição 
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de rios, perda da qualidade de vida, pobreza, fome), fazendo despertar nos alunos a busca 

pelo saber, almejando a curto e longo prazo uma mudança de atitudes acrítica, 

possibilitando através dos conhecimentos aprendidos no programa de ensino o surgimento 

de um novo agir, vivenciar e criticar as ações mal planejadas e muitas das vezes distorcidas 

da sociedade utilizar os recursos presentes na natureza. 

 

A ESCOLA, O EDUCADOR E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O papel da escola é construir valores e estratégias que possibilitem aos/às 
estudantes determinarem o que é melhor conservar em sua herança 

cultural, natural e econômica para se alcançar um nível de 

sustentabilidade na comunidade local que contribui, ao mesmo tempo, 
com os objetivos em escala nacional e global (TRISTÃO, 2008, p.66). 

Ao longo das últimas décadas, instalou-se e floresceu de modo sistematizada a 

pesquisa sobre a escola e a formação docente, com a expectativa de que seus resultados 

pudessem ser apropriados e, de algum modo, contribuíssem para subsidiar alterações no 

meio social (TOZONI-REIS, 2010).  

Nesta seção abordam-se as características que a atuação do professor deve 

apresentar para que ele desenvolva um trabalho crítico e reflexivo em Educação Ambiental 

(TRISTÃO, 2008; OLIVEIRA, 2000). A discussão teórica desta seção irá também se 

reportar ao papel social da escola. Como parte integrante da sociedade, a escola deve 

discutir as relações homem-ambiente. Tal discussão, bastante repercutida pela mídia a 

partir da década de 1990, tem resultado em mudança profunda na percepção das relações 

existentes entre a sociedade e a natureza. Foi a partir dessa transformação que as questões 

ambientais passaram a ser entendidas não apenas como científicas, mas como questões de 

caráter social, cívico e político (SANTOS, 2007). Desde o final da década de 80 e durante 

a década de 90, de acordo com Sorrentino (2009), “generaliza-se a preocupação com a 

conservação do meio ambiente e com a melhoria da qualidade de vida dos atuais e futuros 

habitantes deste planeta”.  

Atualmente, as preocupações com as questões ambientais já não são apenas 

notadas como expressão de sensibilidades utópicas e românticas, como no ambientalismo 

ecológico (NEDEL, 2004). Sua dimensão tomou todas as áreas sociais, para as quais a 

qualidade de vida passou a ter maior valor que a produção. A temática ambiental, 
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articulando economia, ecologia e política numa visão integrada, tornou-se central em 

debates sobre políticas econômicas e nas relações internacionais entre as várias nações do 

planeta (BOLIGIAN, 2005). 

A efetivação da crítica de uso do meio ambiente pela sociedade tornou-se um 

marco muito importante para o processo de cidadania. Devido ao envolvimento com os 

debates ambientais, existem cada vez mais cidadãos que entendem que abandonar o luxo 

secundário de consumo é necessário para manter uma nova reflexão cidadã, além do 

entendimento de que a distribuição e o acesso aos bens produzidos devem ser para todos. 

A sustentabilidade do planeta, instrumento valorativo da Educação Ambiental, não 

é viável se não atender à satisfação das necessidades básicas e imediatas de todos os 

habitantes da Terra. Para tanto, uma verdadeira Educação Ambiental busca satisfazer os 

direitos civis, econômicos, sociais, espirituais e culturais das populações. É exatamente 

isso que deve vigorar para a sociedade alcançar a sonhada sustentabilidade, que exige 

modificações equilibradas do ponto de vista ético, ecológico, econômico, social e 

ambiental. 

Por isso, revela-se tão importante que exista este debate em sala de aula acerca de 

uma nova percepção de ambiente, uma vez que a escola é ou pode tornar-se uma 

instituição de formação de cidadãos que reivindiquem a melhor distribuição dos recursos 

de forma sustentável no planeta. “O futuro depende da capacidade dos homens de 

definirem estratégias de desenvolvimento que respondam simultaneamente, a critérios de 

justiça social, de prudência ecológica, e de eficácia econômica.” (SACHS, 1995, p. 469). 

A Educação Ambiental tem como foco a formação de cidadãos ambientalmente 

comprometidos, estejam em idade escolar ou não. Esses indivíduos necessitam ser 

preparados para atuar melhor na sociedade, transformando-se em atores que possam 

reivindicar maior prudência, responsabilidade e participação nas decisões socioambientais. 

Uma boa prática de Educação Ambiental deve conduzir o indivíduo ao conhecimento da 

problemática ambiental (SANTOS, 2007). 

A escola é o espaço existente na sociedade que serve para discutir questões, 

possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico, trazer informações, contextualizar e 

dar nova direção para que o aluno busque mais conhecimento. A escola é o lugar de 

sociabilidade de jovens e adolescentes, além de contribuir para a propagação de valores 

socioculturais. 

Diante da necessidade de formação de cidadãos conscientes sobre a conservação 
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do ambiente, é necessária a implementação de projetos de Educação Ambiental, com uma 

visão crítica e inovadora diferenciada do pensamento ideológico alienante que tem 

dominado a Educação Ambiental tradicional (GUIMARÃES, 2007). 

Merecem ainda destaque no que se refere à inserção da Educação Ambiental na 

escola, as ações interdisciplinares, a formação adequada, o aperfeiçoamento e a motivação 

dos professores para um trabalho crítico e reflexivo. 

Além de uma formação inicial consistente, é preciso considerar um 

investimento educativo contínuo e sistemático para que o professor se 

desenvolva como profissional de educação. O conteúdo e a metodologia 
para essa formação precisam ser revistos para que haja possibilidade de 

melhoria do ensino. A formação não pode ser tratada como um acúmulo 

de cursos e técnicas, mas sim como um processo reflexivo e crítico sobre 

a prática educativa. Investir no desenvolvimento profissional dos 
professores é também intervir em suas reais condições de trabalho 

(PARÂMETROS, 2000, p. 30).  

O educador ambiental na escola necessita, assim como o aluno, apreciar e 

valorizar o trabalho que está se propondo a realizar. Esse professor deve se especializar 

mediante leituras na área, participando de encontros, adquirindo um conhecimento sólido 

para trabalhar de modo pertinente os conteúdos da área e com metodologias adequadas 

para o desenvolvimento do conhecimento e de atitudes críticas sobre a realidade 

socioambiental. 

A educação ambiental requer a construção de novos objetos 

interdisciplinares de estudo através da problematização dos paradigmas 

dominantes, da formação dos docentes e da incorporação do saber 
ambiental emergente em novos programas curriculares (LEFF, 2001, p. 

115). 

As metodologias para a inserção efetiva e crítica da Educação Ambiental nas 

práticas escolares devem trilhar caminhos considerando a valorização do espaço 

socioambiental e das habilidades que levem a atuações da conservação do meio ambiente.  

[...] a EA tem o importante papel de fomentar a percepção da necessária 

integração do ser humano com o meio ambiente. Uma relação 

harmoniosa, consciente do equilíbrio dinâmico da natureza, 

possibilitando, por meio de novos conhecimentos, valores e atitudes, a 
inserção do educando e do educador como cidadãos no processo de 
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transformação do atual quadro ambiental do nosso planeta. 

(GUIMARÃES, 2000, p.15) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) registram que a inserção do meio 

ambiente como tema transversal nas atividades escolares pode contribuir para os princípios 

da dignidade do ser humano, da participação ativa da cidadania, da corresponsabilidade e 

da equidade, que se constituem hoje nos objetivos básicos da Educação Ambiental. Para 

que isso ocorra, o professor e a escola devem estabelecer ações pedagógicas que busquem 

a interdisciplinaridade, visando ao surgimento e à efetivação de novas atitudes, com a 

formação de valores socioambientais pertinentes e modificadores (PESTANA, 2010). 

O grande desafio para os professores do século XXI é a plena formação dos seus 

alunos com valores e atitudes sobre a consciência ambiental, por meio da transformação 

dos próprios paradigmas e conceitos de uma escola ainda fortemente dominada por 

interesses particulares (GUIMARÃES, 2007). 

Os profissionais que almejam construir um novo olhar pedagógico sobre o meio 

ambiente buscam propiciar aos alunos uma nova maneira de ver o mundo. Esse professor 

busca especializar-se em ações e conteúdos que o direcionem a uma reflexão crítica e 

emancipatória. Conforme afirma Weid (1977 apud FLICK, 2010, p. 7), “é preciso intervir 

em processos de capacitação que permitam ao professor embasar seu trabalho com 

conceitos sólidos, para que as ações não fiquem isoladas e/ou distantes dos princípios da 

Educação Ambiental”. 

O profissional de educação que se capacita possui um leque de possibilidades e 

será capaz de aplicar práticas pedagógicas não só em sua sala de aula, mas na comunidade 

escolar e até na comunidade de entorno. Valendo-se ainda da realidade local, o professor 

com um bom entendimento sobre o ambiente conduz seus alunos a criticarem alguns 

aspectos da sua realidade local e também da global. Assim, Pelicioni e Philippi Jr. (2005) 

abordam que “não existe Educação Ambiental se ela não se efetivar na prática, na vida, a 

partir das necessidades sentidas”. 

 O professor que trabalha com Educação Ambiental deve possibilitar aos 

seus alunos o acordar crítico, a posse da autoconfiança, o desenvolvimento da cidadania, e 

coloca-o envolvido com os debates atuais sobre o meio ambiente (PESTANA, 2010).  
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Nessa direção, a educação para a cidadania representa a possibilidade de 

motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de 
participação em potenciais fatores de dinamização da sociedade e de 

ampliação do controle social da coisa pública, inclusive pelos setores 

menos mobilizados (JACOBI, 2006). 

O educador ambiental busca contribuir para a superação dos problemas 

ambientais.  Não se contenta em promover intervenções pontuais e informativas, mas 

potencializa a transformação social. Segundo Sauvé e Orellana citados por Sato e Santos 

(2006), os professores que trabalham a Educação Ambiental crítica devem praticar os 

seguintes princípios de ação diária: 

 

a) prática da educação ambiental em seu trabalho e na sua vida, construindo, 

descobrindo e redescobrindo junto com os alunos as questões ambientais locais, 

nacionais e planetária; 

b) compreensão de forma crítica das realidades sociais, ambientais, educacionais e 

de suas práticas pedagógicas. Essa análise tende a buscar quais os pontos 

positivos e as carências da prática cotidiana frente aos dilemas ambientais, 

servindo de norte para a tomada de novas decisões e metodologias em prol do 

desenvolvimento crítico e valorativo de novas ações; 

c) práxis que une a prática e a teoria;  

d) interdisciplinaridade. Uma análise desse tipo permite que o professor possua 

uma visão ampliada sobre as questões que serão trabalhadas em sala de aula. 

 

Nas palavras de Sauvé e Orellana (apud SATO; SANTOS, 2006, p. 281), “la 

confrontación de saberes de distintos tipos, pueden surgir otros nuevos, que pueden reveler 

se útiles, pertinentes y que pueden tener una significación contextual”.  

 

CONCLUSÕES 

 

O artigo forneceu uma práxis para os alunos refletirem sobre seu papel crítico, 

sendo esses coadjuvantes para a tomada de atitudes em prol do meio ambiente através da 

perspectiva socioambiental do processo educativo. 

Portanto, cada geração cria, inventa, inova e a educação ambiental tem seu 
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processo também de criação, invenção e inovação, principalmente no campo do 

conhecimento. É necessário evoluir o saber ambiental, é pertinente possibilitar alternativas 

metodológicas para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem sobre o ambiente.  

Este artigo compreendeu a importante que a escola e as pessoas que dela faz parte 

contribuem para a geração de uma nova relação socioambiental, entendendo que o papel da 

mesma não é apenas transmitir conhecimento, mas ela deve facilitar, mediar e colaborar na 

construção e efetivação de novos conhecimentos. 

Após o programa de ensino foi diagnosticadas algumas mudanças de atitudes no 

cotidiano escolar, os debates sobre o meio ambiente integrou todo o diálogo do pátio 

recreação e em sala de aula, isto fez, com que o programa de ensino fosse bem aceito na 

escola, além de possibilitar a troca de conhecimento dos alunos com a população que não 

se encontrava integrada ao programa de ensino, como os restantes dos alunos da escola e a 

própria comunidade. 

Houve uma mudança da percepção de natureza, foi observado no questionário I 

que aproximadamente 70% os alunos não se via pertencente à natureza, cogitando ser 

superior a ela, e por isso afirmando o que Vessentini (2004), coloca como pensamento 

progressista, porém após as discussões, essas estimativas diminuíram para 05%, 

reafirmando ainda a importância de um trabalho crítico e sistêmico para uma mudança 

racional de atitude, através da sensibilização promovida pelo programa de ensino 

Os alunos passaram a Cogitar solução e pesquisar o que esta sendo desenvolvendo 

para amenizar tais impactos. Um tema que teve bastante repercussão nesse sentido foi a 

questão da produção de energia limpa (78%),  para abastecer as atividades econômicas e 

sobre a sustentabilidade da relação homem-natureza (12%) e do homem-homem (10%), 

atestada pela desigualdade de acesso a moradia existente na proximidade da escola, e do 

crescimento da violência.  

Algumas atividades foram proposta pelos participantes em um dos encontros, 

como a, otimização dos recursos materiais da escola e da merenda que era distribuída no 

intervalo das aulas, ocorreu uma redução bem expressiva do lixo jogado nos corredores e 

nas salas de aula.  Observe algumas respostas presentes no questionário II que expressa tal 

mudança de atitude sobre o escrito anteriormente:   

 

P 20: “o pátio era repleto de lixo, pois os alunos daqui jogava no chão, quando 

foram colocados os lixeiros em todo o pátio e após a apresentação da gente sobre o 

problema da poluição, isto modificou bastante, basta ver o corredor do 7º ano como 
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estar” 

 

P 8: “Quando o monitor pediu para agente fazer o levantamento de quantos 

pratos de comida era jogando quase sem ser tocado pelos alunos, achei que não existiria 

nenhum, após a prática observei que muitos pegam o alimento e não comem nada, o pior é 

compreender que eles não comem porque preferem a carne e o restante como macarrão, 

arroz e feijão não gostam e joga fora, isso foi debatido no questionário nosso com os 

outros alunos da escola”.  

 

Torna-se claro que uma atividade quando bem planejada pode contribuir para uma 

mudança de atitude e agregar novos valores e conhecimentos, isto foi, observado neste 

trabalho após a aplicação do programa de ensino com os alunos da 7ª série do ensino 

fundamental, do colégio Neyde Mesquita no Município de São Cristóvão no Estado de 

Sergipe.  

Assim o homem do passado, por conhecer o antigo, encarregou-se de preparar o 

do presente, assim como o do presente por conhecer o do passado encarrega-se de preparar, 

orientar, fiscalizar e desenvolver as atitudes e o cognitivo do homem do futuro, mostrando-

o a melhor maneira de se relacionar com o meio ambiente que o mesmo faz parte.  
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PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL: UMA TRISTE REALIDADE 

 

Inácia Maria Rodrigues do Nascimento
1
 

Introdução 

Com o fim da escravidão, o ‘negro’ 
2
 foi abandonado à própria sorte, sem ter 

capital social
3
, ou econômico, passou a vagar pelas cidades. A tão sonhada abolição trouxe 

o desemprego; o ‘negro’, aprendia que precisava contar apenas com sua força de trabalho 

para sobreviver, e sustentar sua família, o antigo senhor, não aceitava sua condição de 

liberto, continuava a tratá-lo como escravo, o que gerava o abandono das fazendas e a 

procura por novos empregos. 

A imigração europeia fez com que o ‘negro’, perdesse o privilégio de ser a mão-

de-obra exclusiva, gerando uma concorrência desleal, atividades que antes eles 

desenvolviam como: o trabalho nas fazendas, o artesanato urbano, comércio de miudezas e 

de serviços, passaram a ser disputadas pelos ‘estrangeiros’ 
4
, ficou assim ainda mais difícil 

sua ascensão econômica.  

Enquanto o ‘negro’ não conseguia ascensão nem econômica nem social, vivia a 

margem da sociedade, em uma situação de inferioridade, onde muitos morriam de fome, 

sem ter onde morar. O homem ‘branco’ da camada dominante progredia e melhorava sua 

situação econômica, aumentando seu prestigio e poder; até o imigrante estrangeiro 

conseguia conquistar riquezas e prestigio social, só para o ‘negro’ que as oportunidades de 

progredir nunca se efetivaram. 

Segundo Elias (2000, p. 22) a exclusão e a estigmatização dos outsiders pelo 

grupo estabelecido eram armas poderosas para que esse último preservasse sua identidade 

e afirmasse sua superioridade, mantendo os outros firmemente em seu lugar.  

No Brasil determinar a cor de uma pessoa é difícil, o status social faz com que 

uma pessoa embranqueça ou não, na auto atribuição de cor; muitas vezes as pessoas se 

classificam mais claras do que são, se utilizam da sua cor de acordo com o interesse 

                                                
1 Mestra em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, Pedagoga da Secretaria de Estado de Educação, 

innascimento@bol.com.br 
2 Essa palavra será usada entre aspas, toda vez que se referir ao escravo, ou quando se referir ao sentido de cor da pele, 

fora dessa conotação usarei o termo afro descendente ou afro-brasileiro. 
3 O capital social é o conjunto de recursos atuais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou 

menos institucionalizadas de intercâmbio e de Inter reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação de um grupo, 
como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 
observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. 
(BOURDIEU, 1998, p. 67) 

4 Esta palavra será usada para se referir ao imigrante europeu. 
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momentâneo, se tiver um status elevado ao invés de se denominar ‘negro’ usará a 

denominação morena. 

Um brasileiro nunca é meramente um ‘branco’ ou um ‘homem de cor’; 

ele é um homem branco rico e bem educado ou um pobre e mal educado 

homem branco; um homem de cor rico e educado ou um pobre e mal 

educado homem de cor. O produto desta qualificação pela educação e 
pelos recursos financeiros determina a identidade de classe de alguém. É 

a classe e não a raça de uma pessoa que determina a adoção de atitudes 

subordinadas ou superordenadas entre indivíduos específicos, em 
relações face a face. [...] Não há grupos raciais contra os quais ocorra 

discriminação. Há, ao contrário, grupos de classe. A cor é um dos 

critérios da identidade de classe, mas não é o único critério. 
(GUIMARÃES, 2005, p. 111-112) 

Para Guimarães (apud PIERSON, 2005, p. 104), [...] no Brasil ‘cor’ significa mais 

que simples cor, isto é, mais do que pigmentação, [significa] inclusive, em primeiro lugar, 

[a presença] de um certo numero de outras características  físicas: tipo de cabelo (talvez o 

mais importante), assim como os traços fisionômicos. 

Estatisticamente foram adotados cinco termos raciais, pela maioria dos 

estatísticos, para designar a cor das pessoas: branco, pardo, preto, indígena e 

amarelo/asiático. Essas cores são utilizadas nos censos demográficos, nas pesquisas feitas 

pelo IBGE. 

Devemos ter clareza que a terminologia da cor é altamente subjetiva, um mesmo 

individuo pode ser visto de maneira diferenciada, para um pode ser ‘preto’, para outro 

‘moreno’, dependendo do seu status, da sua presença ou ausência no momento em que se 

fala.  

O mito da democracia racial
5
 baseia-se na dupla mestiçagem biológica e cultural, 

entre as “raças originárias” 
6
, exaltando uma convivência harmoniosa entre todos os 

indivíduos, independente de sua camada social ou étnica. Afirma que existe entre os grupos 

raciais, uma situação de igualdade, de oportunidade e de tratamento. Pretende, assim de um 

lado, negar a discriminação racial contra os negros no Brasil e, de outro, perpetuar 

estereótipos, preconceitos e discriminações construídos sobre esse grupo étnico, mantendo, 

                                                
5 Democracia racial foi um termo criado durante a ditadura varguista, para nos incluir no mundo dos valores políticos 
universais, precisa agora ser substituída pela simples democracia, que inclui a todos sem menção a raças. Estas, que não 
existem, fariam melhor se não a mencionássemos como ideal como o que deve ser reservando-as para denunciar o que 
não deveria existir (o racismo). (GUIMARÃES, 2002, p.168) 
6 Raças originárias aqui significam branco, negro e índio. 
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dessa maneira, as relações de dominação. 

Esse mito foi associado à obra literária de Gilberto Freire, nas décadas de 1930 e 

1950. Suas publicações, dentre elas a mais conhecida Casa-Grande & Senzala, publicada 

em 1933, reproduzia a imagem de uma sociedade harmônica e integrada afetiva e 

sexualmente. Ele apoiava seu raciocínio no fato de que o Brasil não possuía leis em que o 

negro era formalmente discriminado, como existia nos Estados Unidos, mas isso não 

significava que o negro era tratado da mesma maneira que o branco. (GOMES, 2005) 

Para Munanga (2008, p. 76), a grande contribuição de Freyre é ter mostrado que 

negros, índios e mestiços tiveram contribuições positivas na cultura brasileira: 

influenciaram profundamente o estilo de vida na comida, indumentária e sexo.  

Freyre via a mestiçagem de forma positiva, e dessa ideia de dupla mistura, brotou 

lentamente o mito de democracia racial. 

Esse mito é aceito por muitas pessoas na sociedade contemporânea, é idealizado, 

transformado no sonho de se ter uma sociedade melhor, mais justa e menos 

discriminatória, onde todos tenham os mesmos direitos, independente da sua cor, status 

social, religião e opção sexual. 

Durante muito tempo ‘raça’ significou “um grupo ou categoria de pessoas 

conectadas por uma origem comum” Foi nesse sentido que o termo passou a ser 

empregado, na maioria das línguas europeias, a partir do século XVI. Já a partir do século 

XIX as teorias poligenistas nas quais a palavra “raça passou a ser usada no sentido de tipo, 

designando espécies de seres humanos distintos tanto fisicamente quanto em termos de 

capacidade mental” depois que essas teorias perderam vigência, ‘raça’ passou a significar 

“subdivisões da espécie humana distintas apenas porque seus membros estão isolados  dos 

outros indivíduos pertencentes à mesma espécie”. (BANTON, apud, GUIMARÃES 2005, 

p. 23). 

O termo ‘raça’ passou a ser utilizado para diferenciar um grupo de pessoas que em 

uma determinada sociedade é definido socialmente como diferente de outro grupo em 

virtude de algumas diferenças físicas como a cor da pele, aparência física, etc. Para alguns 

autores na ausência de marcas físicas, esses grupos deveriam ser chamados de étnicos.
7
 

Muitos intelectuais são contrários a manutenção do termo ‘raça’ em nosso 

                                                
7 No dizer de Eriksen (1993, p. 5), a “etnicidade” pode assumir várias formas, e, posto que as ideologias étnicas tendem a 

enfatizar uma descendência comum, a diferença entre raça e etnicidade torna-se problemática. (GUIMARÃES, 2005, 

p. 24) 
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vocabulário, dentre eles Gilroy, um dos mais brilhantes intelectuais negros do nosso tempo, 

segundo Guimarães (2002, p. 48), algumas de suas razões são: 1 - no tocante à espécie 

humana, não existem ‘raças’ biológicas, ou seja, não há no mundo físico e material nada 

que possa ser corretamente classificado como ‘raça’; 2 – o conceito de ‘raça’ é parte de um 

discurso científico errôneo e de um discurso político racista, autoritário, antigualitário e 

antidemocrático; 3 – o uso do termo ‘raça’ apenas reafirma uma categoria política abusiva. 

Existem aqueles que são favoráveis a utilização do termo ‘raça’, como por 

exemplo, Guimarães (2002, p. 50), para ele, ‘raça’ é não apenas uma categoria política 

necessária para organizar a resistência ao racismo no Brasil, mas também uma categoria 

analítica indispensável: a única que revela que as discriminações como as desigualdades 

em que a noção de ‘cor’ é utilizada são efetivamente raciais e não apenas de ‘classe’. 

A discriminação racial atingiu seu pico em 1933, quando um grupo de 

parlamentares liderados por Miguel Couto, encaminhou uma proposta de emenda 

constitucional, defendendo uma orientação branca, cristã e nacionalista para a imigração, 

visava três princípios básicos: a raça, religião e a sociedade. 

A proposta foi aprovada por unanimidade, o negro e o japonês passaram a ser 

indesejados para a formação de uma sociedade eugenicamente sadia, educada e feliz. 

Como essa proposta racista provocou protestos do embaixador do Japão no Brasil, 

mudaram a proposta inicial para uma de cotas, nela seriam aceitos 2% do total de pessoas 

de cada país, fixados no Brasil nos últimos cinquenta anos.  

A Constituição, também proibia a concentração de imigrantes estrangeiros, em 

qualquer lugar do território nacional, para dessa maneira evitar a formação de quistos 

raciais. 

No governo Vargas foram reservadas vagas no mercado de trabalho urbano para 

os brasileiros
8
, (lei dos 2/3), fato esse que reforçou as migrações internas, e fez com que 

muitos nordestinos se dirigissem ao Sudeste e Sul.  

Essa migração desencadeou muita competição em relação ao mercado de trabalho 

e provocou o estranhamento das diferenças culturais, que foram responsáveis pelos 

estereótipos regionais negativos de baianos, paraíbas e nordestinos, e nacionais português, 

já que os portugueses gozavam dos mesmos privilégios dos nacionais. (GUIMARÃES, 

2002) 

                                                
8 Esse tipo de ação é conhecida hoje como política de ação afirmativa. 
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Foi devido a essa Lei que o ‘negro’ entrou no trabalho fabril, e isso fez com que o 

‘negro’ gostasse de Getúlio Vargas, pensava que ele era o responsável pelo fim do 

preconceito nas fábricas, mas o que aconteceu, foi que com a proibição de contratação nas 

fábricas de imigrantes estrangeiros, que só podiam ocupar 1/3 dos postos de trabalho, e 

como as fábricas estavam em plena expansão, faltou mão-de-obra, a única saída foi abri-las 

para o trabalho ‘negro’, o que indiretamente, não deixa de ter sido proveniente da Lei 

criada por Getúlio Vargas, que graças a isso acabou com o preconceito de sua contratação. 

O preconceito é baseado no racismo
9
, ou seja, é o modo que um grupo de pessoas 

utiliza a ‘raça’, e considera a sua ‘raça’ superior a do outro, desse modo julga, o ‘negro’ 

feio, menos inteligente, preguiçoso, etc. Essas pessoas são popularmente chamadas de 

preconceituosas em relação à cor.   

A ideia de cor é afetada pela estrutura de classe (o dinheiro e a educação 

embranquecem), ou seja, existe entre eles uma relação com o poder.  

Segundo Guimarães (2002), foi Da Matta que cunhou a expressão ‘racismo à 

brasileira’ ou como o senso comum chama ‘racismo cordial’, ambas as expressões revelam 

as contradições existentes nas relações sociais brasileiras, o mito da democracia racial se 

mantém, fazendo com que a ideia de harmonia racial permaneça, mesmo reconhecendo a 

existência do preconceito. 

A denominação “preconceito racial” é particularmente adequada. A 

aversão, desprezo ou ódio que os membros de um grupo estabelecido 

sentem pelos de um grupo outsiders, assim como o medo de que um 
contato mais estreito com esses últimos possa contaminá-los. (ELIAS, 

2000, p. 32) 

Os insultos são maneiras que as pessoas utilizam para humilhar o ‘outro’, 

normalmente se utilizam do estado de pobreza, da anomia
10

 social, da sujeira e da 

animalidade. O objetivo é fazer com que o ‘outro’ sinta-se inferiorizado, discriminado e 

                                                
9 Racismo é referido como uma doutrina que prega a existência de raças humanas, com diferentes qualidades e 

habilidades, ordenadas de tal modo que as raças formem um gradiente hierárquico de qualidades morais, 
psicológicas, físicas e intelectuais. Mesmo entre os que aceitam esta acepção de racismo qua doutrina, pode-se, ainda, 
distinguir aqueles para quem a simples crença em raças humanas já constitui racimo e aqueloutros para quem tal 
crença é tida apenas como racialismo, chamando esses últimos de racismo tão-somente as doutrinas que pregam a 

superioridade ou inferioridade das raças. Além de doutrina o racismo é também referido como sendo um corpo de 
atitudes, preferências e gostos instruídos pela ideia de raça e de superioridade racial, seja no plano moral, estético, 
físico ou intelectual. (GUIMARÃES, 2004, p. 17) 

 
10 Anomia aqui é identificada como um caos desprovido de estrutura ou como uma conduta desordenada. 

(ELIAS, 2000, p. 192) 
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dessa maneira acabe por interiorizar uma postura de subordinação. 

Observamos isso nas discussões em que as pessoas usam termos como: ‘negro’, 

‘cadela’, ‘vaca’, ‘sem vergonha’, ‘vagabundo’, ‘sapatão’, ‘fedorenta’, ‘favelada’, dentre 

outros expressões utilizadas para estigmatizar.  

Na pesquisa, encontramos muitas vezes o insulto, de diferentes maneiras. 

Precisamos entender que insultar é uma maneira de exteriorizar um preconceito durante um 

conflito, ou pode simbolizar uma maneira cordial entre amigos, um grau de intimidade, 

quando utilizados por amigos, para indicar um grau de intimidade, de informalidade e total 

confiança entre as partes; também pode ser utilizados por pessoas em forma de brincadeira, 

sem a intenção de humilhar ou estigmatizar. 

Nesse trabalho foi utilizada a observação participante, questionário e a analise de 

documentos. O objetivo do trabalho era entender o sentido de raça, etnicidade, preconceito 

e discriminação no contexto escolar tendo com disparador a Lei 10.639/2003. Partindo 

disso iremos primeiro conhecer o trabalho desenvolvido na escola e seu cotidiano, a final 

queremos fatos rotineiros que acontecem no dia-a-dia. 

A pesquisa foi desenvolvida em dois colégios, no Colégio Estadual Ministro 

Petrônio Portela, situado na rua Maria Adolfina Costa, nº 65 ( Colégio A) e na Escola Drª 

Maria do Carmo Alves (Escola B), situada na avenida Caçula Barreto, S/Nº, ambos no 

Bairro Farolândia. Elaboramos um diário de campo com base nas observações coletadas no 

ano de 2009. No Colégio A, essas observações foram realizadas diariamente nos meses de 

fevereiro a junho e depois participamos dos eventos que a escola promovia, durante o ano 

letivo. Na Escola B, a pesquisa aconteceu diariamente de agosto a dezembro.  

As observações levantaram duas questões que precisávamos aprofundar: Se na 

escola veem ‘raça’ relacionando com a cor da pele e/ou ao grupo étnico a que pertencem? 

Se o preconceito e discriminação que acontecem nas escolas estão relacionados à classe 

social e ao status?  

Precisávamos entender realmente como tais assuntos eram vistos na escola, por 

isso elaboramos um questionário com três perguntas: O que é racismo? O que significa ser 

negro? Você já sofreu ou presenciou alguma cena de discriminação? Esse questionário foi 

aplicado com os professores e alunos.  

Observamos que as maiorias dos alunos que abandonam os estudos são 

afrodescendentes, fato esse que nos chamou a atenção. Por que será que abandonam a 

escola? Vimos às situações acima de desmotivação, necessidade de trabalhar, cuidar dos 
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filhos, etc. Mas ao observarmos de perto também percebemos a existência de 

discriminação e preconceito. 

As “brincadeiras” 
11

, discriminatórias são comuns no ensino fundamental, 

utilizam termos como cafezinho, cabelo de Bombril, pixaim, neguinho, etc. Conforme 

relato de um aluno: “Sempre batem na minha cabeça e de um colega de cabelo ruim, daí 

dizem: Bom na minha cabeça e Bril na dele, isso me deixa triste, gostaria de ter cabelo 

liso, mas menino não alisa cabelo isso só as meninas fazem”. 

Isso faz com que os alunos discriminados percam a vontade de ir à escola. O 

adolescente agredido sente-se inferior incutindo tais ações, calando-se diante da agressão, 

o que contribui para o baixo rendimento na escola, esses alunos costumam faltar muito e 

consequentemente possuem um baixo rendimento escolar. 

Professora, eu não gosto de vir pra escola não, tem sempre brincadeiras 
bobas e ninguém faz nada, se reclamar a gente escuta: deixe isso pra lá, 

não ligue, mas ninguém faz nada, às vezes conversam com o menino que 

apelida, mas ele diz que não vai fazer mais, e continua tudo do mesmo 
jeito (Informação verbal) 

12
. 

Esses tipos de brincadeiras racistas acabam tornando permissíveis diferentes tipos 

de comportamentos verbais ofensivos e condutas que ameaçam os direitos individuais. O 

que segundo Guimarães (2002), “trata-se de um racismo às vezes sem intenção, às vezes 

‘de brincadeirinha’, mas sempre com consequências sobre os direitos e as oportunidades de 

vida dos atingidos”. 

O professor não percebe a discriminação e quando os alunos reclamam os 

mandam para sala da equipe técnica ou direção, lá os alunos que discriminam dizem que é 

uma brincadeira, e os que sofreram a agressão se calam a postura da direção e equipe e 

pedir para não brincar mais. 

Os alunos que estigmatizavam viam o racismo e a discriminação como 

brincadeiras, os que eram discriminados como brincadeiras bobas, que não deveriam 

acontecer, eram discriminados por morarem em invasões, não terem os mesmos objetos 

dos outros. O preconceito seria por status.  

Em relação aos professores o preconceito e discriminação aconteciam pelo mesmo 

fato, em nenhum momento percebemos que seria relacionado à cor da pele, os professores 

                                                
11 Termo utilizado pelos alunos que  apelidam o outro, quer seja pela cor da pele, dificuldades  ou deficiências. 
12 Depoimento de um aluno do Colégio A, registrado no diário de campo durante a pesquisa. 
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nos intervalos conversavam mais com os que possuíam o mesmo nível econômico e com 

os alunos de maior poder aquisitivo.  

O dia 20 de novembro faz parte do calendário escolar como o dia da consciência 

negra. Nessa semana, são trabalhadas a história e cultura africana através de cartazes e 

pesquisas, no turno noturno, são realizadas palestras que abordam a discriminação.  

Precisamos pelo menos nessa data divulgar a História e cultura africana, 

já que no dia-a-dia isso é impossível, temos só duas aulas e inúmeros 

conteúdos para ministrar no Ensino Médio, já no Fundamental, temos 5 
aulas, mas também é difícil, pelo menos nas minhas aulas de Português 

os alunos leem, e como leem mal, preciso tomar a leitura 

individualmente, fazer ditados e como as salas são numerosas é muito 
difícil trabalhar com a diversidade. Pelo menos nessa data os alunos 

pesquisam, confeccionam cartazes e aprendem sobre o sincretismo 

religioso, dessa forma deixam de ver as religiões afro, como seitas 
demoníacas (Informação verbal) 

13
 

A História e cultura africana e afrodescendente resumem-se há um dia no ano, no 

decorrer do ano apenas as séries que possuem o assunto no livro didático estudam sobre a 

África, no Ensino Fundamental veem o período da escravidão e um pouco da cultura 

africana, já no Ensino Médio muitas vezes não estudam o continente africano, existe uma 

preocupação com o vestibular e tal continente não é abordado pela Universidade.  

Na aula de Religião, estudam-se todas as religiões, menos a religião afro, existe 

uma discriminação por parte de todos que veem o candomblé como macumba, dessa 

maneira os professores preferem não comentar e quando o fazem são criticados pelos pais 

e alunos. 

Foram aplicados 26 questionários abertos para professores e alunos sendo 14 para 

o Colégio A e 12 para a Escola B. O questionário em nenhum momento teve a intenção de 

identificar as pessoas que o respondiam, por isso foi deixado na escola e solicitado para um 

professor que aplicasse nos alunos e professores, depois para ele recolher e deixar na 

secretária, em nenhum momento o pesquisador teve contato com as pessoas que 

responderam, dessa maneira se pretendia deixar as pessoas seguras para escreverem o que 

quisessem, tendo a certeza do seu anonimato.  

No questionário pedíamos os dados das pessoas que respondiam, para podermos 

                                                
13 Depoimento de uma professora do Colégio A, registrado no diário de campo durante a pesquisa. 
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tabular, perguntamos a idade, sexo, etnia e se era aluno ou educador. As perguntas feitas 

foram: O que é racismo? Você já sofreu ou presenciou alguma cena de discriminação. 

 

Análise dos dados encontrados nos questionários 

O público que respondeu o questionário, dos 26 questionários: 16 foram respondidos por 

alunos de turmas aleatórias e 10 por professores; a maior faixa etária foi entre 17 e 18 anos 

entre os alunos, e de 40 a 49 entre os professores, o publico maior foi o do sexo feminino; 

em relação à proporção com a idade observamos que as pessoas da Escola B, têm idades 

superiores a do Colégio A, devido ao tipo de ensino que ministram e a defasagem escolar 

ser maior nessa escola; quanto à etnia ‘cor’, as respostas foram espontâneas, observamos 

que foram utilizadas as classificações feitas nos censos demográficos (branca, preta, 

parda), aqui utilizada a classificação negra ao invés de preta, a maioria das pessoas, de 

ambos os estabelecimentos, se identificaram como pardas, exceto duas da Escola B, que se 

identificaram como morenas.  

Segundo Guimarães (2005, p. 128) ‘moreno’ passa a agrupar desde o branco de tez 

queimada e cabelos pretos, até as pessoas de cor, em posições sociais de destaque. Já 

Sansone (2003), acredita que se utiliza a classificação morena devido à popularidade da 

palavra, utilizada em músicas populares. Ele analisa a forma como a pessoa se auto 

identifica da seguinte maneira: “Chamar a si mesmo de negro, preto, pardo ou escuro não 

depende unicamente da cor, mas também da idade e, até certo ponto, do nível de 

instrução”.  

Observamos também que o número de pessoas da Escola B que não quis se 

classificar foi maior ao do Colégio A. Mas no conjunto de respostas pudemos identificá-las 

como sendo negras ou pardas. 

Para analisarmos as tabelas abaixo dividimos as respostas dos questionários em 

categorias, dessa forma juntamos as mais próximas e iremos explaná-las de acordo com o 

estabelecimento e função (aluno ou professor).  

 

 

 

 

Tabela 1 – O que é racismo? 
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Categorias 

Colégio A 

Aluno Professor  Alunos  Professor 

Preconceito 02 02 20% 50% 

Jurídico - - -  

Intolerância/discriminação 03 02 30% 50% 

Classe Social 01 - 10% - 

Étnico/cor 04 - 40% - 

Total 10 04 100% 100% 

Fonte: Questionário 

 

Tabela 2 – O que é racismo? 

 

Categorias 

Escola B 

Aluno Professor Aluno Professor 

Preconceito 01 01 17% 17% 

Jurídico 01 01 17% 17% 

Intolerância/discriminação - 01 - 17% 

Classe Social 01 02 17% 33% 

 Étnico/cor 03 01 50% 17% 

Total 06 06 100% 100% 

Fonte: Questionário 

 

As duas tabelas a 1 e 2 analisam a pergunta: O que é racismo? Na tabela 1 

observamos que os alunos do Colégio A classificam: 40% em relação à etnicidade (mais 

claramente em relação à cor da pele). “É discriminar uma pessoa por causa da sua cor”. 

“É uma pessoa que não aceita outra pessoa de cor diferente da dela.”; 30% como 

intolerância/discriminação: “Por motivos inadequados por achar que pode ser melhor”. 

“É a ideia da existência da sub-raça, raça humana”. 20% como preconceito: “É um tipo 

de discriminação ao próximo, seja ele negro, gordo ou magro”. “Preconceito, 

discriminação, hoje melhorou muito, ruim era no tempo da escravidão, mas tem muitas 

pessoas que tem racismo e sofre por ele”. 10% classe social: “Discriminação racial 

quanto uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas”.  

Os professores do Colégio A, classificaram com um percentual de 50% em relação 

ao preconceito: “É o sentimento de discriminação de um povo”. “É toda forma de 

preconceito a pessoas que tem cor, cultura e até mesmo ideologia diferente a de outra 

pessoa”. 50% como intolerância/discriminação: “Refere-se a pessoas que defendem a 

superioridade de sua raça em relação a outras raças”. “Toda forma de intolerância 



 

   157 

contra etnias diferentes em relação a cor, culturas e comportamentos. Racismo é crime 

inafiançável, mas mesmo assim ainda nos deparamos com toda forma de preconceito em 

vários espaços sociais”. 

Na tabela 2 os alunos da Escola B classificaram racismo da seguinte maneira: 50% 

como étnico/cor: “Racismo é um preconceito contra as pessoas negras eu acho uma falta 

de respeito para contra a cor das pessoas”. “É um preconceito com a pessoa de pele 

negra”. “Preconceito com outras pessoas”.  17% em preconceito e em jurídico: “É ter 

preconceito contra outra pessoa”. “É uma pessoa que tem preconceito com a pele negra e 

que pode ser até preso por causa disso”.  17% em classe social: “Racismo é um 

preconceito que geralmente acontece pela raça, cor e dificuldades, para ter trabalho e 

para se acomodar em diferentes lugares”.  Já os professores classificaram: 33% em classe 

social: “É todo e qualquer tipo de preconceito contra o ser humano, quando a sua etnia 

(cor) é considerada inferior em relação aos demais”. “Discriminação racial, inferioridade 

de certas raças, que algumas pessoas têm”. 17% em preconceito, em jurídico e em 

intolerância: “É uma forma vergonhosa de preconceito”. “É quando um ser humano tem 

preconceito e discrimina um cidadão de pele escura, cometendo racismo, até porque o 

mesmo é crime.” “É a doutrina que defende a pretensa superioridade de certas raças 

humanas. Achando que as demais são inferiores. Como exemplo, temos: as manifestações 

que ocorreram de forma desumana na Alemanha nazista. No Brasil o racismo é crime”. 

Observamos que para a maioria dos alunos o racismo incide sobre a ‘cor da pessoa’ 

enquanto que para os professores, existiu uma diferença entre o colégio A, que incidiria 

sobre a intolerância/discriminação e preconceito; na Escola B, sobre a classe social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Você já sofreu ou presenciou alguma cena de discriminação? 
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Categorias 

Colégio A 

Alunos Professores Alunos Professores 

Classe social - 01 - 25% 

Gênero - 01 - 25% 

Preconceito 04 01 40% 25% 

Étnico ‘cor’ 01 - 10% - 

Religioso - - - - 

Jurídico - - - - 

Democracia racial - - - - 

Não respondeu 05 01 50% 25% 

Total 10 04 100% 100% 

Fonte: Questionário 

 

Tabela 4 – Você já sofreu ou presenciou alguma cena de discriminação? 

 

Categorias 

Escola B 

Alunos Professores Alunos Professores 

Classe social 01 - 17% - 

Gênero - - - - 

Preconceito - 03 - 50% 

Étnico ‘cor’ 01 - 17% - 

Religioso - 01 - 17% 

Jurídico 01 - 17% - 

Democracia racial 01 - 17% - 

Não respondeu 02 02 33% 33% 

Total 06 06 100% 100% 

Fonte: Questionário 

 

As tabelas 3 e 4 analisaram se a pessoa sofreu ou presenciou alguma cena de 

discriminação. O resultado obtido nas respostas do Colégio A dos alunos foi: todos que 

responderam já viram ou sofreram alguma cena de preconceito, desses 40% relacionados 

ao preconceito/discriminação: “Sim, no nosso dia-a-dia”. “Sim, num campo de futebol, foi 

uma cena foi uma cena que não desejo presenciar nunca mais”. “Já vi mais não dá pra 

contar porque o espaço é pouco e o tempo não dá”. 10% relacionados à etnicidade ‘cor’: 

“Sim de uma pessoa branca com uma pessoa de cor mais escura’’. 10% como racial: “Não 

sofri, mas já presenciei”. Em relação aos professores a maioria já sentiram ou 

presenciaram uma cena de discriminação. Todos os três que responderam pontuaram um 
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tipo que irei explicitar: 25% em relação a classe social: “Várias cenas de discriminação 

são comuns no nosso dia-a-dia principalmente de forma indireta. Já sofri momentos de 

preconceito em relação a minha condição social e ao meu sobrenome “Silva Santos”, uma 

vez que em Sergipe ainda existe essa questão de pertencer ou não a determinada família. 

Aquela velha pergunta: Você é filha de quem? Outras situações de preconceito presenciei 

dentro mesmo da escola. Já percebi que professores que se “apresentam” melhor em 

termos de vestuário também são melhores tratados. A lista é longa dos preconceitos 

latentes em nossa sociedade, mas ficarei por aqui”.  

Nessa resposta a professora deixou claro que o preconceito existente dentro da 

escola é em relação ao status, ao modo de se vestir, normalmente na sociedade as pessoas 

que possuem um maior poder aquisitivo e boa aparência, recebem um melhor tratamento. 

Outra categoria preconceito: “Sim e não colaboro com tal atitude”. e com 25%  a 

de gênero: “A discriminação está infelizmente presente no nosso dia-a-dia, seja racial, 

social, religiosa, sexual, cultural, etc. Por incrível que pareça uma das maiores 

discriminações é em relação à mulher, por parte de alguns “homens”, que tratam a 

mulher como inferior”. Essa resposta refere-se a uma discriminação que durante muito 

tempo a mulher sofreu, a sociedade impunha a mulher à função de dona de casa, mãe de 

família e esposa. 

Na Escola B em relação à mesma pergunta se já sofreu ou presenciou alguma cena 

de discriminação, tivemos as seguintes categorias nas respostas dos alunos: 33% dos 

alunos não responderam; a metade afirma já ter visto ou sofrido: foram classificadas como: 

17% democracia racial: “Sim, é uma falta de respeito a discriminação com pessoas negras, 

isso pra mim negro, branco, pardo, etc., quando morrer vai pro mesmo buraco, então isso 

pra mim é uma falta de respeito”.17% étnico ‘cor’: “Já, tem nojo de ficar perto dela e 

disse que ela não dava pra ser amiga dela porque ela era negra”. Esse tipo de 

discriminação para Guimarães (2002, p. 82), quando a ambiguidade existe entre membros 

de grupos raciais diferentes (brancos e pretos), mas membros de uma mesma classe social 

(pobres), a situação de ambiguidade mostra apenas a ambiguidade das pertenças de classe e 

de “raça”. Dos que nunca sofreram nem presenciaram as respostas foram classificadas nas 

categorias: 17% jurídica: “Nunca sofri e nem presenciei nenhuma cena de racismo. Se 

algum dia eu presenciar, eu denunciarei”. 17% classe social: “Não pessoalmente, mas em 

novelas já vi muitas, eu acho que com preconceito o mundo não vai para frente nunca. Ser 

negro é ter oportunidades”. Em relação aos professores as respostas foram: 50% 
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preconceito: “Sim, várias, por motivos e tipos inaceitáveis”. “Nunca sofri nem presenciei 

cenas de discriminação”. “Sim afinal o racismo continua de forma desfocada”. 17% 

religioso: “Não nunca, agradeço a Deus pelo lar onde convivi e pela minha religião”. 

  

Considerações Finais 

Concluímos essa pesquisa analisando o sentido de raça, etnicidade, preconceito e 

discriminação no contexto escolar, tendo como disparador a Lei 10.639/2003.  

Nas duas escolas existem discriminações e preconceitos, no colégio A ficou 

evidenciado que se trata de uma discriminação de status, os alunos que possuem um poder 

aquisitivo menor são estigmatizados, o mesmo acontece em relação aos professores, 

aqueles que vão mal vestidos e não possuem um carro são discriminados, não de uma 

maneira aberta, mas discretamente, sempre deixados de fora das conversas e das reuniões 

fora da escola. Já na escola B a discriminação e o preconceito não deveriam ser de status, 

já que a maioria dos alunos mora em invasões, no entanto essa discriminação existe, 

percebemos que entre os alunos o fato de levar lanche já é um diferencial, em relação aos 

professores a discriminação é pelo nível de escolarização e consequentemente pela classe 

social. 

Não temos a pretensão de apontar soluções, apenas queremos com esse trabalho 

levantar questões que acontecem diariamente no contexto escolar e que muitas vezes não 

percebemos, a escola precisa urgentemente de uma reestruturação. Como fazer isso? Não 

temos uma receita, mas vemos na implementação da Lei 10.639/2003, e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, um caminho, elas poderão ajudar a construir 

espaços múltiplos, em que a educação deixará de ser somente a europeia, e todas as 

culturas passaram a ter o mesmo espaço e importância no cotidiano escolar, dessa forma a 

educação será multirracial e o preconceito poderá diminuir. 
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Resumo 

As festas possuem elementos econômicos, políticos, sociais e culturais com possibilidades 

de análise. No nordeste brasileiro os festejos juninos representam elementos símbólicos, 

propiciam (re)memorações, transformações e continuidades. Tais eventos geram 

sociabilidades, invenções e práticas educativas. É com base neste último elemento que 

pretende-se neste escrito propor ações educativas na Festa do Mastro do município de 

Capela, estado de Sergipe, com o intuito de despertar nos moradores do município uma 

nova maneira de pensar e agir sobre duas perspectivas: a questão ambiental, representada 

pelo Refúgio de Vida Silvestre na Área de Preservação Ambiental da Mata do Junco e a 

questão patrimonial cultural na manutenção da tradição desta prática cultural a partir da 

própria dinâmica da festa.Para tal foram feitas entrevistas com os atores sociais envolvidos 

neste evento, como também com turistas e moradores, sendo utilizada à história oral 

enquanto metodologia de análise com o intuito de interpretar as memórias até então 

silenciadas durante os setenta e três anos de realização do festejo. A observação direta e 

participativa da festa do Mastro no município de Capela/Se foi fundamental para 

elaboração desta pesquisa. Percebe-se que a educação ambiental e patrimonial no 

município de Capela é fundamental para a manutenção do principal símbolo cultural dos 

capelenses, a festa do Mastro e de um melhor entendimento sobre a importância da 

Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco. 

 

 

Palavras-Chave: Educação Patrimonial; Educação Ambiental; Festa do Mastro; Sergipe; 

Capela. 

INTRODUÇÃO 

As celebrações cíclicas vinculadas aos eventos e marcos religiosos são 

características do calendário judaico-cristão adotado no Brasil. No nordeste brasileiro tais 

comemorações são representadas por novenas, festas de padroeiras, procissões, pelo ciclo 

natalino e os festejos juninos. Todas estas com funções múltiplas, simbolismos, 

representações comuns e especificidades locais que auxiliam na manutenção destes 

eventos. As mudanças ocorridas na sociedade, sejam elas na política, economia ou nas 

práticas religiosas alteram de forma significativa a vivência dos atores sociais que 

(re)memoram e (re)vivem as festas todos os anos.  
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Tais acontecimentos ocorrendo em um contexto de celebração que tem um fundo 

religioso em uma cidade nordestina, localizada no estado de Sergipe, a Festa do Mastro no 

município de Capela. A festividade é uma das práticas culturais de maior continuidade 

entre os sergipanos, já que existe há cerca de setenta e dois anos, e um dos exemplos do 

simbolismo característico dos festejos juninos. Todos os anos ocorre uma rememoração das 

práticas culturais, sempre no mesmo período, onde existe a busca de um mastro na Mata do 

Junco que deverá ser levantado em praça pública e preenchido com presentes que foram 

doados pelos moradores para que sejam disputados pelos interessados.  

O contexto que se encontra inserido os atuais mantedores da festa é 

completamente distinto daqueles que a iniciaram. O primeiro ponto a ser ressaltado é o da 

própria mentalidade sócio-ambiental que se quer nos dias atuais. A Mata do Junco, local 

onde é extraída a madeira, desde 2007 é uma Unidade de Conservação denominada 

Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, por ser uma das poucas reservas de Mata 

Atlântica no estado, o que pode comprometer a continuidade desta prática cultural.  

Como consequência deste ato institucional percebe-se transformações nas 

atividades desenvolvidas pelos sujeitos históricos no decorrer da celebração junina, desde a 

escolha da árvore que seria derrubada, passando pela entrada dos participantes na mata, a 

recuperação ou reforço de elementos esquecidos ou que perderam importância até a 

retirada do mastro símbolo maior da festa. 

Diante do exposto, pretende-se neste escrito propor ações educativas na Festa do 

Mastro do município de Capela, estado de Sergipe, com o intuito de despertar nos 

moradores do município uma nova maneira de pensar e agir sobre duas perspectivas: a 

questão ambiental, representada pelo Refúgio de Vida Silvestre na Área de Preservação 

Ambiental da Mata do Junco e a questão patrimonial cultural na manutenção da tradição 

desta prática cultural a partir da própria dinâmica da festa. 

Para tal foram feitas entrevistas com os atores sociais envolvidos neste evento, 

como também com turistas e moradores, sendo utilizada à história oral enquanto 

metodologia de análise com o intuito de interpretar as memórias até então silenciadas 

durante os anos de realização do festejo. A observação direta e participativa da festa do 

Mastro no município de Capela/Se foi fundamental para elaboração desta pesquisa. 
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PATRIMÔNIO CULTURAL E PATRIMÔNIO NATURAL 

 

A palavra patrimônio, derivada do latim – patrimonium – significa “herança 

paterna, riqueza”. Segundo o dicionário eletrônico Aurélio
1
 pode ser também todo 

bem, ou conjunto de bens culturais ou naturais, de valor reconhecido para 

determinada localidade, região, país, ou para a humanidade, e que, ao se 
tornar(em) protegido(s), como, p. ex., pelo tombamento

2
, deve(m) ser 

preservado(s) para o usufruto de todos os cidadãos.  

O Patrimônio Cultural pode ser dividido em material, que abrange bens tangíveis 

sejam eles móveis ou imóveis, ou imaterial, relativo a bens intangíveis. O primeiro refere-

se a todo tipo de construção ou 

[...] conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza nos 

quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; 

histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão divididos em bens 

imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e 
bens individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos 

museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, 

fotográficos e cinematográficos. (IPHAN)
2
 

Sempre a escolha de um bem que será tombado ou registrado segue uma seleção 

pautada em critérios definidos pelos agentes que estão a frente das instituições 

responsáveis pelas políticas de patrimonialização. No Brasil, o patrimônio cultural material 

privilegiou durante décadas o tombamento de bens tangíveis que ressaltavam e 

preservavam as construções vinculadas as instituições sociais dominantes como o estado e 

a igreja ou as famílias que se destacaram na política ou na economia, principalmente 

durante a colônia ou império. Com isto, vilas operárias, quilombos urbanos e variadas 

representações de grupos sociais menos favorecidos foram estrategicamente esquecidas. 

Já o conceito de Patrimônio Cultural Imaterial, segundo a definição da UNESCO
3
 

pode ser entendido como “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e 

técnicas [...] que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem 

                                                
1 Disponível em Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 5.0  
2 Disponível em www.iphan.gov.br, Acesso em: 30 dez 2011 
3 Disponível em www.iphan.gov.br, Acesso em: 01 dez 2011 
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como parte integrante de seu acervo cultural”. O registro dos saberes e fazeres, das festas e 

celebrações e dos lugares onde estas práticas culturais são realizadas leva em consideração 

elementos característicos e simbólicos que identificam os mais diferentes grupos sociais no 

mundo.  

Percebe-se no Brasil, práticas culturais localizadas em comunidades específicas, 

com significados e importância característicos para os membros que conhecem se 

interessam, respeitam e dão continuidade a manutenção destas. Em muitos casos, práticas 

culturais regionais são transformadas em elementos de representação e identificação 

nacional, sendo que boa parte daquilo que é registrado sequer é conhecida pelos 

brasileiros.  

o registro do patrimônio imaterial é uma tentativa desesperada de fazer 

com que a nação se reconheça como pertencente a esses locais, 

construindo uma história que pertence a todos e a ninguém. Buscando 
preservar essas memórias locais, essa política de patrimonialização pode 

estar possibilitando a continuidade histórica desses saberes, modos de 

viver e fazer, que enquanto memórias dos grupos se enraizavam nos 

espaços a que pertenciam e nas relações afetivas que a mantinham 
(COSTA E CASTRO, 2008, p. 128) 

Reconhecer uma prática cultural, além de valorizar o passado de uma 

comunidade, é também uma forma de inserir estes sujeitos históricos em um contexto 

social com possibilidades de sensibilizá-los para importância das suas práticas. Tal 

(re)conhecimento gera valorização e respeito ao bem tanto por parte da comunidade quanto 

dos visitantes, já que o próprio processo de tombamento ou registro gera uma maior 

divulgação e aguça a curiosidade de interessados. 

As festas, costumes, danças, folguedos, histórias orais, podem servir para 

atrair a atenção e o interesse de muitas pessoas para conhecerem um 

pouco mais o lugar e destes costumes, muitas vezes, inclusive, 

despertando nelas um desejo íntimo de vivenciarem a festa junto com a 
própria comunidade. (MARTINS, 2003, p. 64) 

As festas apresentam um momento de sociabilidades, trocas culturais e na maioria 

das vezes mudanças no cotidiano social, econômico e político dos lugares. Tais 

comemorações transformam espaços dando-lhes um ritmo diferenciado, podem gerar 

encontros entre grupos sociais distintos e alimentam imaginários e expectativas 
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construídos. 

[...] A festa é a expressão de uma expansividade coletiva, uma válvula de 

escape ao constrangimento da vida quotidiana. Da economia passa-se à 

prodigalidade; da discrição à exuberância. Surgem as manifestações de 
excesso, nos mais ricos por ostentação, nos mais pobres por 

compensação. (Birou apud Melo, 1966, p. 166) 

As festas, que se incluem como formas de manifestações culturais, sofreram no 

Brasil influências dos colonizadores portugueses, espanhóis, holandeses, africanos, dos 

indígenas e dos próprios brasileiros dentro do processo de colonização, resultando assim 

em uma grande diversidade de manifestações culturais, tais como as danças, celebrações de 

sentido religioso ou não, lendas, cantigas de roda, parlendas, entre outros festejos, que 

auxiliaram na construção cultural do nosso país. Nesse sentido, entende-se que as festas 

podem ser consideradas um patrimônio cultural, já que a partir dela, como o próprio Pinsky 

(2009, p. 38) afirma, podemos “conservar algo que ficou na memória coletiva”. 

Na região Nordeste do país concentra-se a maior diversidade de manifestações 

culturais, já que desde a época do descobrimento essa região possuía a maior concentração 

de africanos e indígenas, trazendo para diversos estados os mais variados ritmos e 

instrumentos geradores de inúmeras danças que apareciam nas festas. Além de uma forte 

influência do catolicismo responsável por procissões e celebrações aos mais diversos 

santos, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora que preenche o calendário cultural brasileiro 

durante todo o ano. Não se pode esquecer das celebrações cívicas organizadas pelos 

representantes políticos que estavam a frente dos poderes executivo e legislativo. Além das 

mais variadas festas profanas e das populares com os mais variados sentidos e formas 

características de rememoração. 

O foco de estudo deste artigo, a festa do Mastro de Capela/SE, pode ser 

considerada uma das manifestações que está inclusa no calendário de festas populares, com 

um pano de fundo religioso. No período junino, a festa concentra não só a população, mas 

também diversos turistas e habitantes de cidades vizinhas que vão à cidade compartilhar no 

dia de São Pedro a festa do Mastro. Pessoas que são convidadas a participar da retirada do 

maior símbolo da festa na Unidade de Conservação denominada Refúgio de Vida Silvestre 

Mata do Junco, área de preservação ambiental, um exemplo de patrimônio natural da 

comunidade. 
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O patrimônio natural é um conceito extremamente amplo e complexo que engloba 

as formações físicas, biológicas e geológicas específicas e características, hábitats de 

espécies animais e vegetais ameaçadas e zonas que tenham valor científico, de conservação 

ou estético (Unesco, 2005). 

Este conceito apresenta um significativo avanço em relação ao debate e as práticas 

humanas na sua relação direta com a natureza, já que a ideia de modernidade, 

desenvolvimento, ciência e tecnologia apresentada até o início do século XX apresentava 

os recursos naturais como insgotáveis. Com isso a construção de uma ideia de mundo 

vinculada ao progresso e a civilização estava diretamente atrelada a destruição da natureza, 

considerada um sinal de “atraso” do modelo de avanço que se tinha até então. Esse descaso 

com os bens naturais está diretamente relacionado a um conjunto de mudanças climáticas, 

a extinção de espécies animais, a péssima qualidade do ar em variadas cidades, gerando 

para esse próprio ser humano uma qualidade de vida não muito desejada. Portanto, as 

questões relativas ao patrimônio natural passam a significar a necessidade de sobrevivência 

de um conjunto de seres vivos e a possibilidade da continuidade de visitações, 

contemplações, pesquisas e manutenção do que resistiu a este processo ou do que foi 

(re)construído através de ações humanas. 

A Unesco também definiu, no artigo 2º, que o patrimônio natural seria 

composto por bens igualmente dotados de um valor excepcional do ponto 
de vista estético e/ou científico. Estes bens englobavam os monumentos 

naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos 

dessas formações; as formações geológicas e fisiográficas das zonas 

estritamente delimitadas que constituam o hábitat de espécies animais e 
vegetais ameaçadas; e os lugares ou as zonas naturais estritamente 

delimitados, dotados de beleza natural. (RIBEIRO, ZANIRATO, 2008, p. 

288) 

A partir do momento em que o conceito de meio ambiente inclui os seres humanos 

e a ideia de patrimônio cultural tambem contempla os sítios arqueológicos e os lugares, a 

relação homem-natureza passa a ser percebida como indissociável, ambos são dependentes 

de uma relação harmoniosa para um futuro melhor ou até mesmo possível. Percebe-se que 

nesta relação o grande responsável é o ser humano que precisa ser sensibilizado a partir de 

práticas de educação ambiental e patrimonial para entender os contextos em que estão 

inseridos e as suas funções sociais no mundo hodierno.  
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A fim de auxiliar na manutenção e preservação do patrimônio seja ele natural ou 

cultural surge como um instrumento de “alfabetização cultural” (HORTA apud SILVA, 

2009. p. 5) a educação patrimonial. Esta pode ainda ser compreendida como um 

“mecanismo de socialização e manutenção da estrutura social...” (SANTOS; 

ALEXANDRE, 2011. p.4) de uma comunidade que possui bens culturais, materiais e 

imateriais, ou naturais frutos de uma herança cultural. Esse processo educativo se utiliza de 

suportes como museus, igrejas, bibliotecas, festas culturais, manifestações artísticas, sítios 

arqueológicos, lugares de celebrações coletivas ou de importância cultural/ambiental para 

sensibilizar a comunidade local e os visitantes sobre a sua importância. 

Segundo Horta (1999) e Queiroz (2004), o processo de educação patrimonial é um 

grande auxílio para a manutenção do patrimônio cultural e natural de uma localidade, pois 

incentiva a valorização daquilo que a comunidade considera importante para si. Para a 

execução desse processo, é importante que a comunidade se faça participante e perceba a 

importância que o patrimônio exerce sobre tal localidade. Se isso não ocorre, 

consequentemente, há dificuldades em transformar um bem em um patrimônio.  

A Educação patrimonial utiliza-se de três estratégias (Horta apud Moraes e Sales, 

2009) para a sua execução, dentre as quais a utilização de planejamento, não podendo ser 

feito de forma aleatória; utilizar o patrimônio como foco orientador do projeto, 

possibilitando que o morador ou visitante passe a reconhecer este monumento ou 

manifestação como um patrimônio, onde o mesmo possa se reconhecer como um agente de 

manutenção, preservação e divulgação. Para isso é preciso que seja trabalhada a realidade 

da comunidade, aproximando a mesma dos patrimônios que ali existem; e desenvolver esse 

tipo de ação em todos os níveis, sociais e etários da comunidade em questão. 

Sendo assim, utilizar da Educação Patrimonial como método de incentivar a 

população à (re)conhecer um patrimônio como seu, através de palestras, conversas e da 

própria vivência entre o cidadão e o seu bem, é afirmar a ideia que este patrimônio pode 

representar a sua comunidade, o seu passado histórico e sua memória coletiva, fazendo 

assim elevar, como afirma Moraes e Sales (2009) “não só o sentimento de identidade 

individual e de grupo como também o de cidadania. (p.6)” 

Utilizando do mesmo propósito de incentivar a valorização de um bem, a 

educação ambiental trás a perspectiva de mostrar a importância do meio ambiente nos dias 
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atuais, mostrando a necessidade de sua preservação.  

A educação ambiental como o próprio nome sugere, tem por finalidade promover 

a   (re)educação a respeito do ambiente onde a comunidade se encontra, buscando analisar 

a relação: ação versus reação, para que se possa entender as transformações ocorridas no 

meio, a fim de adaptar as transformações ocorridas no ambiente, para que as mesmas 

gerem cada vez menos impactos para a sociedade que o transforma. 

Para que tal prática possa ser viável devem ocorrer transformações no pensar de 

toda a sociedade para que a mesma passe a compreender e optar por mudanças dentro de 

um pensamento sustentável, onde as mudanças ocorram, mas sem que haja danos ao 

ambiente modificado. Assim como nos mostra Ab’Saber (1993) abud Pelicioni (2000), 

para que haja uma efetiva educação ambiental devem ocorrer mudanças no pensar social, 

para que haja uma integração de todas as personagens formadoras do espaço coletivo: 

A educação ambiental surge, então, como um processo contínuo de 

construção da cidadania, buscando reformular comportamentos e recriar 
valores que gerem práticas individuais e coletivas no cotidiano. É 

também uma forma de intervenção nos aspectos sociais, econômicos, 

políticos, éticos, culturais e estéticos, e uma ideologia que conduz à 
melhoria da qualidade de vida. (AB’SABER, 1993; PELICIONI, 2000). 

Melhorar a qualidade de vida de uma população é repensar nas ações que esta 

exerce sobre o meio. É utilizar de novos modos, comportamentos e ações acerca do 

ambiente, passando a (re)utilizar o mesmo sem agredi-lo, de forma sustentável e coletiva. 

O processo de Educação Ambiental abrange não só a população de um município 

ou estado, mas também visitantes esporádicos e turistas. No âmbito escolar, essa política 

deve ser destinada a todos os níveis escolares e segundo o artigo 10 da Política Nacional de 

educação Ambiental, a Educação Ambiental deve ser desenvolvida “como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal.” Isso só reafirma a ideia de que a mesma deve utilizar, assim como a educação 

Patrimonial de planejamentos, palestras que mostrem a importância do meio ambiente na 

nossa vida, além da vivência da população com o meio, afim de que a comunidade possa 

perceber e passar a valorizar e auxiliar na manutenção daquilo que é seu. 

A educação ambiental tem como objetivo despertar na população o interesse para 

a necessidade de se preservar o meio ambiente e que tal preservação aconteça ela faz uso 

de algumas estratégias gerais que segundo a UNESCO apud Reigota (1991) são: a) 
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consciência; b) conhecimento; c) atividades; d) competência; e) participação, onde a 

consciência versa sobre a necessidade de sensibilizar a população para que ela possa gerir 

os recursos naturais de forma adequada e não predatória; o conhecimento vem indicar que 

através do repasse de informações (conhecimento) acerca do assunto, onde se pode gerar 

uma conscientização na comunidade para que o ambiente seja preservado; as atividades 

servem para que haja um maior contato da comunidade com o ambiente a fim de que 

através dessa ligação a comunidade possa perceber que também faz parte desse ambiente e 

possa sentir de perto a necessidade de conservação; a competência mostra que através do 

conhecimento adquirido, da consciência gerada e das atividades desenvolvidas, a 

comunidade torna-se apta para resolver pequenos problemas que possam surgir com o 

ambiente ao seu redor, não sendo necessária assim a ativação dos órgãos ambientais para 

que se possam resolver problemas de menor porte; e por último participação, uma vez que 

sem a participação da comunidade nada em termos de educação ambiental pode ser 

desenvolvida, pois, a comunidade é o foco da educação ambiental.  

Contudo compreende-se que a educação ambiental deve estar atrelada a sua 

função de estimular a comunidade a preservar os bens naturais de maneira educativa onde 

assim cada cidadão possa assumir a responsabilidade de cuidar, proteger e utilizá-lo de 

maneira sustentável visando o seu uso sem que haja a degradação ou procurando 

minimizar os impactos causados ao bem ambiental. 

 

A FESTA DO MASTRO E A EDUCAÇÃO 

 

Quando a festa do Mastro em Capela teve seu início, a árvore era retirada na Mata 

de Zé Itabaiana, localizada dentro do município. Com o fim da mata, os moradores, a fim 

de dar continuidade à festa, iniciam a retirada do mastro na Reserva de Vida Silvestre Mata 

do Junco. 

Para que não ocorra o fim da reserva, há então um acordo entre a comissão 

organizadora da festa e o IBAMA, onde cada árvore que é retirada anualmente, seja 

substituída por mudas de árvores, visando minimizar os impactos causados pelos sujeitos 

históricos nas ações de manutenção desta prática cultural. (AZEVEDO, LIMA, SILVA. 

2012). Hoje, a área se tornou uma Área de Proteção Ambiental (APA) e todos os anos 

quando uma árvore é retirada da reserva, cerca de 100 mudas de plantas são replantadas, 

diminuindo assim os impactos ambientais e incentivando a valorização deste patrimônio 
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ambiental. 

No município em questão alguns projetos de educação ambiental já foram 

desenvolvidos, tais como o “Caravana da leitura” em que alunos deste projeto de extensão 

da UFS, tiveram como finalidade incentivar a leitura a partir da vivência dos alunos na 

Reserva de Vida Silvestre da Mata do Junco, localizada no município de Capela-SE, 

demonstrando a importância de cuidar do meio ambiente e das suas riquezas, 

conscientização do lixo da comunidade, além de exemplificar uma maneira de trabalhar a 

Educação Ambiental. Através da ação, realizada entre 2008 e 2009, e executada em escolas 

próximas do entorno da reserva, o projeto teve como recursos, leituras de gibis, produção 

de textos, dinâmicas e teatro com fantoches para contar histórias, a fim de “inserir a prática 

de leitura e escrita de maneira prazerosa e evolutiva.” (MELO E SOUZA, OLIVEIRA. 

2010. pg.5) 

De acordo com os responsáveis pelo projeto, este conseguiu atingir seu objetivo 

ao conscientizar a população, crianças e familiares, da importância de respeitar o meio 

ambiente, colocando o lixo no devido lugar, principalmente no período da Festa do Mastro. 

Um segundo projeto, intitulado “Bioindicadores de qualidade de vida”, foi 

executado em março de 2010, visando também demonstrar a importância da Educação 

Ambiental nas escolas do município, dando ênfase à necessidade da preservação da água, 

através da Mata do Junco que está localizada na Bacia do Rio Japaratuba. O projeto tem 

como objetivo “despertar uma nova visão da relação da comunidade com o ambiente e 

estimular a população a conhecer e participar da efetiva conservação dos recursos naturais 

da APA da Mata do Junco.” (FRANÇA, 2010, pg.2). 

Utilizando recursos como vídeos, exposição interativa, jogos, e uma visita ao 

córrego Lagartixo, localizado na reserva. Como resultado, o projeto conseguiu “reforçar 

conceitos fundamentais de preservação ambiental de recursos naturais” (FRANÇA, 2010; 

pg.2), através da prática desenvolvida dentro da reserva. 

Percebe-se nas pesquisas feitas a necessidade de continuidade nas ações 

implementadas na área de educação patrimonial e ambiental no município de Capela e a 

carência de projetos que tenham como tema central a festa do Mastro enquanto patrimônio 

reconhecido pela comunidade. A princípio, vale destacar que o evento em questão não foi 

registrado e portanto não é oficialmente reconhecido como patrimônio cultural imaterial 

pelos órgãos responsáveis, tais quais Conselhos de Cultura, Iphan ou Unesco, o que 

justifica a urgência das atividades de educação patrimonial. Nas entrevistas realizadas e na 
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vivência da festa percebe-se a importância que a mesma possui para a comunidade que se 

identifica com o evento e o considera enquanto principal símbolo cultural do município. 

A educação patrimonial e ambiental apresentariam aos capelenses a história da 

festa e da área de preservação ambiental e a sua importância para a manutenção da 

memória coletiva e das práticas culturais, sociais e ambientais.  No  âmbito escolar pode 

ser trabalhada enquanto tema transversal, com práticas multidisciplinares ou 

interdisciplinares, tendo a possibilidade de pesquisas de campo e exemplos práticos a partir 

da realidade dos moradores. Isto poderá gerar uma sensibilização necessária a partir do 

debate sobre sustentabilidade sócio-ambiental e cultural sendo multiplicada pelos atores 

sociais capacitados e promotores de novas sensibilizações com os familiares e demais 

interessados. 

Conhecendo a riqueza cultural da festa do mastro e a diversidade ambiental da 

Mata do Junco os atores sociais passariam a divulgar melhor os seus atrativos e 

potencializar o desenvolvimento da atividade turística no munícipio. O contato com o 

“estrangeiro” poderá reforçar as relações identitárias e aumentar a visitação que passaria a 

ser “monitorada” pelos próprios moradores do munícipio que não permitiriam o mau uso 

dos espaços e a descaracterização da festa. O respeito ao patrimônio passa a ser construído 

cotidianamente e não fica restrito aos bens naturais, materias ou imaterias aqui destacados, 

ele é ampliado e engloba outros símbolos identitários do município. 

Tais ações geram a necessidade de interpretação patrimonial, elaboração de 

panfletos, cartilhas, o uso dos meios de comunicação, principalmente o rádio e as redes 

sociais como ferramentas de divulgação e sensibilização entre os envolvidos antes, durante 

e depois da realização da festa do Mastro. Outro elemento fundamental é a apresentação da 

própria dinamicidade da festa e da diversidade de usos e seres vivos da Mata do Junco em 

um momento de nova mentalidade ambiental. 

Mas nada adianta se os moradores da comunidade não despertarem para a 

importância do patrimônio e participarem ativamente do processo. Estes precisam entender 

que são os principais interessados e responsáveis pela manutenção do patrimônio natural e 

cultural. Com isso, há uma prática efetiva de cidadania e melhoria nas relações de 

sociabilidade e convívio com a natureza. Estes atores sociais devem participar do projeto 

desde a sua elaboração e contribuir com todas as etapas de construção do cnhecimento e 

das práticas. O meio ambiente seria o grande beneficiado neste processo que visa o 

respeito a diversidade cultural, a manutenção do patrimônio e a vida. 
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CONSIDERACÕES FINAIS  

 

Percebe-se a necessidade de ações integradas entre as Secretarias de Meio 

Ambiente, Educação e Cultura do munícipio associadas a instituições como o Ibama e o 

Iphan. A sociedade civil organizada através de associações de moradores, organizações 

não-governamentais, sindicatos poderiam desenvolver projetos de educação patrimonial 

organizados em conjunto com as comunidades e profissionais capacitados e qualificados. 

As instituições de ensino poderiam elaborar recursos didáticos e ferramentas necessárias 

para a prática de educação ambiental e patromonial, proporcionar com certa frequência 

visitações a Mata do Junco e elaborar ações de sensibilização durante a festa do Mastro no 

município de Capela. 

 Outra grande questão é o diálogo entre todas estas instituições que poderia ser 

realizada a princípio em eventos como simpósios, seminários e conferências abertas a 

comunidade.  Segundo Erlito Santos, Secretário de Cultura do município, não há projetos 

feitos pelas escolas em parceria com a prefeitura, porém o mesmo não soube informar se as 

escolas executam projetos individuais, porém se ocorrer pesquisas e trabalhos sobre a festa 

a prefeitura poderia apenas dá suporte com materiais localizados em um acervo de livros e 

materiais didáticos no interior da própria Secretaria. 

Em suma, a educação ambiental e patrimonial no município de Capela é 

fundamental para a manutenção do principal símbolo cultural dos capelenses, a festa do 

Mastro e de um melhor entendimento sobre a importância da Unidade de Conservação 

Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco. Acredita-se que este debate deve ser ampliado e 

as práticas iniciadas com certa urgência para que não seja possível presenciar usos 

inadequados dos bens naturais e culturais. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CAPONERO, Maria Cristina; LEITE, Edson.  Inter-Relações entre Festas Populares, 

Políticas Públicas, Patrimônio Imaterial e Turismo. Revista Eletrônica Patrimônio: 

Lazer & Turismo, v.7, n. 10, abr.-mai.-jun./2010, p. 99-113. 

 

COSTA, Marli Lopes da; CASTRO, Ricardo Vieiralves de. Patrimônio Imaterial Nacional: 

preservando memórias ou construindo histórias. Estudos de Psicologia, 2008. p. 125-131. 

Disponível em: <www.scielo.br/epsic>. Acesso em: 18/03/2011. 

 

FRANÇA, Juliana; ANDRADE, Cristiane; FONTENELE, Ana Consuelo ; SANTOS, Rosa 

http://www.scielo.br/epsic


 

   174 

Cecília; RIBEIRO, Adauto; CALLISTO, Marcos. Atividades de educação ambiental 

com comunidades do entorno do RVS Mata do Junco. Capela, SE. III Encontro de 

Recursos Hídricos em Sergipe. Aracaju/SE, 24 a 26 de março de 2010. 

 

IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Disponível em:  

<www.iphan.gov.b>r . Acessado em 01 e 30 de dezembro de 2011 

MARTINS, José Clerton de Oliveira (Org.). Turismo, cultura e identidade. São Paulo, 

SP: Roca, 2003. 

 

JACOBI, Pedro. Educação Ambiental, Cidadania e sustentabilidade. Cadernos de 

Pesquisa, n. 118, março de 2003. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf>. Acesso em: 15 de agosto de 2012 

 

LIMA, Rosangela Vilela Sobral; SILVA, Manoel Felipe Santos; AZEVEDO, Denio 

Santos. Memória, Tradição e Festejos Juninos: A Festa do Mastro em Capela/SE. III 

CONGRESSO SERGIPANO DE HISTÓRIA. III ENCONTRO ESTADUAL DA 

ANPUH-SE. Aracaju/SE, 06 a 10 de agosto de 2012.  

 

MELO, José Marques. As Festas Populares como Processos Comunicacionais: roteiro 

para o seu inventário, no Brasil,  

no limiar do século XXI.  PCLA - Volume 3 - número 3: abril / maio / junho 2002. 

 

MELO E SOUZA, Rosimeire; OLIVEIRA, Mayra Cristina Lima. Saberes de 

Comunidades em Interação com a escola: Caminho de realização da educação 

Ambiental. IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. Laranjeiras-SE, 

22 a 24 de Setembro de 2010.  

 

MORAES E SILVA, Lívia; SALES, Fabiana de Lima. O processo de educação 

patrimonial como instrumento de auxílio na gestão dos bens patrimoniais. In: 1º 

Congreso Iberoamericano y VIII Jornada "Técnicas de Restauración y Conservación del 

Patrimonio". La Plata, Argentina. 2009 Disponível em <www.nacaocultural.com.br> 

Acesso em: 26 de agosto de 2012 

 

MURTA, Stela Maris; ALBANO, Celina (Org.). Interpretar o patrimônio: um exercício 

do olhar. Belo Horizonte, MG: UFMG, 2005. 

 

NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Revista Projeto História, 

n. 10, 1993.   

 

PINSKY, Jaime e FUNARI, Pedro Paulo . Turismo e Patrimônio Cultural. 4ed. 2ª 

reimpressão. São Paulo: Contexto, 2009. (Coleção Turismo Contexto)   

 

Presidência da República. Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999. Política Nacional de 

Educação Ambiental. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm> 

Acesso em: 15 de agosto de 2012. 

 

REIGOTA, Marcos. Fundamentos teóricos para a realização da Educação ambiental 

popular. Em Aberto, Brasília, v. 10, n. 49, jan./mar. 1991.  

 

http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf
http://www.nacaocultural.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm


 

   175 

RIBEIRO, Marcelo; SANTOS, Eurico de Oliveira. Turismo Cultural como forma de 

Educação Patrimonial para as comunidades locais. Revista Itinerarium v.l, 2008. 

Disponível em: www.seer.unirio.br>. Acesso em: 07 de agosto de 2012 

 

RIBEIRO, Wagner Costa; ZANIRATO, Silvia Helena. Ordenamento jurídico para a 

proteção do patrimônio natural no Brasil. Rev. hist., São Paulo, n. 158, jun. 2008. 

Disponível em: <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 

S0034-83092008000100010&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 01 set. 2012. 

 

 

SANTOS, Jizélia Marques. Festa do Mastro de Capela- 1983. Monografia (Licenciatura 

em Historia) - Polo Regional de Própria. DHI. CECH. UFS. 2002. 

 

SANTOS, Denilsa de Oliveira. Os donos da festa (1939-1982) Monografia (Licenciatura 

em Historia) - Polo Regional de Própria. DHI. CECH. UFS. 2002. 

 

SANTOS, Cristiane Alcântara de Jesus; ALEXANDRE, Lillian Maria de Mesquita. 

Educação Patrimonial e Turismo Cultural em São Cristóvão: ações de cidadania para 

a comunidade local e visitantes. Anais do V Colóquio “Internacional Educação e 

Contemporaneidade”. São Cristóvão, 2011. 

Transparência Capela. Disponível em: 

<http://transparenciacapela.blogspot.com/2011/05/oia-sarandaia-oia-sarandaia-

acorda.html> Acesso em: 03 fevereiro 2012.   

TOLEDO, Renata Ferraz de.; PELICIONI, Maria Cecília Focesi.  A Educação Ambiental 

nos Parques Estaduais Paulistas. In: Revista Brasileira de Ciências Ambientais. nº 3, 

2006. Disponível em: 

<http://www.rbciamb.com.br/images/online/03_artigo_4_artigos110.pdf>. Acesso em:21 

de agosto de 2012. 

 

UNESCO. Carpeta de información sobre el patrimonio mundial. Paris, 2005.  

 

_________________ 

¹ ?Professor da Universidade Federal de Sergipe; Doutorando em Sociologia (NPPCS/UFS); Coordenador do 

Grupo de Pesquisa Imaginários do Brasil: Turismo, História e Comunicação Social; e-mail: 

denio_azevedo@yahoo.com.br 

² Graduanda em Turismo pela Universidade Federal de Sergipe; membro do Grupo de Pesquisa Imaginários 

do Brasil: Turismo, História e Comunicação Social (NTU/UFS); e-mail: rovilela8@hotmail.com 

³ Graduando em Geografia da Universidade Federal de Sergipe; membro do Grupo de Pesquisa Imaginários 

do Brasil: turismo, História e Comunicação Social (NTU/UFS); e-mail: rovilela8@hotmail.com 

 

http://www.seer.unirio.br/
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0034-83092008000100010&lng=pt&tlng=pt
http://transparenciacapela.blogspot.com/2011/05/oia-sarandaia-oia-sarandaia-acorda.html
http://transparenciacapela.blogspot.com/2011/05/oia-sarandaia-oia-sarandaia-acorda.html
http://www.rbciamb.com.br/images/online/03_artigo_4_artigos110.pdf


 

   176 

UM DEBATE SOBRE AS AÇÕES AFIRMATIVAS DE EDUCAÇÃO 

 

Inácia Maria Rodrigues do Nascimento
1
 

 

Introdução 

Este artigo pretende explicitar algumas ações afirmativas voltadas para a 

educação, mas antes precisamos entender que a educação sofreu muitas mudanças. Durante 

o período colonial o Brasil a educação estava voltada apenas para uma minoria privilegiada 

a elite. As mulheres, os pobres e os escravos não recebiam a educação bancária, salvo 

algumas mulheres filhas de pessoas ricas que aprendiam a ler para rezar e auxiliar na 

educação dos filhos. 

No século XVIII, segundo Pina, a mulher estava confinada a uma certa 

missão social, de acordo com concepções seculares que a faziam viver 
enclausurada, com a saída as ruas previstas para apenas três vezes: “a 

baptizar (sic), a casar e a enterrar!” Esse fenômeno não acontecia apenas 

em Portugal, mas eram costumes que “mundo afora abundam os 

mesmos”, sendo a mulher “excluída de toda e qualquer atividade que não 
fosse a doméstica e caseira, não participava de uma verdadeira educação. 

(VASCONCELOS, 2005, p.179) 

Hoje a educação encontra-se desdobrada em três maneiras: educação para todos, 

educação para o trabalho e formação do cidadão. A educação para todos iniciou-se com a 

Reforma Protestante e a necessidade de consolidação da escrita e da alfabetização, teve 

influência direta da igreja católica que pretendia catequizar fieis nas colônias para 

compensar as perdas na Europa, ocorridas com a Reforma Protestante e com isso ensinava-

se a ler para poder interpretar a Bíblia. Já o prisma da educação para o trabalho, visava à 

formação de mão de obra qualificada, que foi consolidada com o advento da 

industrialização e com a necessidade de transformação de agricultores em operários para 

trabalharem nas indústrias.  

O tema da “Educação do Cidadão” tem uma estreita vinculação entre educação e 

política, perpassando por uma reflexão do tipo de pessoa que se quer formar, ou melhor, do 

modelo de cidadão que o Estado pretende formar. 

Segundo Charlot (2009) só falamos em educação para cidadania em escolas 
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públicas, nos colégios particulares pouco se fala e normalmente os conteúdos estão 

voltados para o vestibular, já nas escolas públicas serve para “apaziguar o tolo”, é uma 

forma de fazer com que as pessoas permaneçam calmas, desistam da violência e respeitem 

as pessoas e as propriedades dos demais.  E desse modo, vislumbra-se o modelo de cidadão 

que cumpre a função de sustentáculo do Estado e a manutenção do tipo de sociedade atual, 

um individuo passivo. 

Ser cidadão para o Estado está atrelado a ter uma nacionalidade, a uma obediência 

livremente consentida às leis e o sentido de igualdade que lhe está intimamente ligado, o 

Estado nessa concepção seria um prestador de serviços e o cidadão um consumidor. 

O que segundo Canivez (1991) significa que o indivíduo tem obrigações e goza de 

certos direitos, porque obrigações e direitos pertencem a qualquer indivíduo. Os direitos 

fundamentais – liberdade, segurança e propriedade – são garantidos ao indivíduo pelo 

Estado. Mas cabe ao indivíduo cumprir seus deveres para poder cobrar seus direitos e que 

esses sejam garantidos da mesma forma para todos.  

A escola e o local onde se institui a cidadania. É na escola onde as crianças 

deixam de pertencer exclusivamente à família para pertencerem a uma comunidade mais 

ampla em que os indivíduos estão unidos não por laços de parentesco ou afinidades, mas 

pela obrigação de viver em comum. Por tanto é na escola que o aluno aprende a respeitar 

regras de conduta, que a posterior lhe ajudará a viver em sociedade e consequentemente ser 

um cidadão respeitando as leis. 

Nas escolas estaduais existe a preocupação em preparar o aluno para o exercício 

da cidadania, por meio da socialização no espaço escolar, de conhecimentos, competências, 

habilidades, valores e atitudes. Segundo Canivez (1991) a cidadania define a pertença a um 

Estado. Ela dá ao indivíduo um status jurídico, ao qual se ligam direitos e deveres 

particulares. Mas o problema não é apenas jurídico ou constitucional; se provoca debates 

apaixonados, e se coloca a questão do modo de inserção do indivíduo em sua comunidade, 

o acesso da cidadania dependeria então da adesão a uma maneira de viver, de pensar ou de 

crer. Nesse ponto poderíamos dizer que quase todos os cidadãos herdam uma 

nacionalidade ao nascer. Por que não dizemos todos, simplesmente pelo fato de que para 

ser um cidadão é necessário estar legalmente registrado, e isso só a certidão de nascimento 

concede o pertencimento a uma Nação, que lhe confere direitos e deveres específicos, 

como por exemplo: direito de voto e dever de defesa nacional.   

Todos segundo a nossa constituição, temos direito a vida, a liberdade, a segurança, 
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ao lazer, a educação, a saúde; mas sabemos que esses direitos não são respeitados, como 

dizer que temos direitos institucionalizados pelo Estado se existe uma clara distinção entre 

o cidadão produtivo, e a figura do improdutivo, do vagabundo, daquele que se encontra 

fora dos padrões aceitáveis e que muitas vezes os vemos nas ruas mendigando, comendo 

lixo e simplesmente banalizamos esse fato como se eles não fossem humanos, pois 

cidadãos plenos de direitos para o Estado não são; são improdutivos.   

Chamamos isso de cidadania simbólica, a legitimidade que a sociedade acorda a 

grupos sociais específicos no que se refere à ocupação do espaço público para reivindicar 

seus direitos. Ou seja, certos grupos não são vistos como simbolicamente legítimos para 

reivindicar o uso fruto de benefícios que outros grupos mais privilegiados têm (pensa-se no 

exemplo das crianças de rua, dos aposentados, dos favelados). Esse tipo de cidadania tem 

relação com a visibilidade social dos grupos subalternos e excluídos e, principalmente, 

com as ideias hegemônicas a cerca do seu “direito a ter direitos”. 

Vivemos em uma sociedade globalizada de controle, em que tudo e todos estão 

vinculados a uma lógica capitalista, que tem como sustentáculo o consumismo e a ascensão 

social. O capitalismo gera uma lógica perversa, a preparação para um trabalho escasso, as 

pessoas preparam-se crédulas e desesperadamente para aquilo que já não existe para todos: 

o trabalho formalizado em emprego. 

A globalização produz ideologias multiculturais, mas produz também 

novas formas de racismo. Com uma compreensão globalizada, parecemos 

estar-nos deslocando para novos conflitos, menos transparentes e menos 
românticos. Não obstante, os conflitos costumam ser apresentados com 

base num termo abrangente simples: etnicidade. (SANSONE, 2004, p.15) 

E é exatamente para quem se encontra excluídos do sistema (desempregados, sem 

teto, dentre outras modalidades), que existem as Políticas Públicas e os programas sociais 

como: a rede pública de educação, o sistema público de saúde e o aparelho de 

ressocialização do sistema prisional. 

E dentre as Políticas Públicas educativas existe uma polêmica atual, que são as 

cotas nas universidades públicas que se encontram atreladas a falta de qualidade no ensino 

público. No vestibular da UFS (2010), o sistema de cotas começou a vigorar e tivemos 

muitos alunos descontentes e muitas ações movidas contra o sistema adotado pela 

universidade, os alunos da rede particular não aceitaram serem preteridos aos alunos da 
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rede pública (e dentre esses ainda existe o percentual para negros, pardos, indígenas e 

pessoas com necessidades especiais), alegam que tal sistema fere a constituição no item 

que todos são iguais perante a Lei e devem ser tratados de forma igualitária, mas quem 

defende as cotas alega o direito à equidade que afirma que todos os iguais devem ser 

tratados de formas iguais e os desiguais de formas desiguais na medida das suas 

desigualdades, o que se questiona muito no referido sistema seriam as questões de 

meritocracias e até que ponto seria justo um aluno ser preterido a outro com uma 

pontuação inferior.  

Nesse contexto vemos a implantação de políticas públicas que possibilitem a 

entrada e permanência dos alunos (negro, pardo, indígena, com necessidades especiais, 

dentre outros) nos bancos escolares das escolas públicas, por que essa permanência esta 

atrelada não apenas a condição financeira de suas famílias, mas também ao preconceito e 

discriminação racial sofridas no cotidiano escolar.  

Existe o preconceito e a discriminação racial na sociedade brasileira e, 

em especial, no cotidiano escolar que acarretam aos indivíduos negros: 
auto rejeição, desenvolvimento de baixa-autoestima com ausência de 

reconhecimento da capacidade pessoal; rejeição ao seu outro igual 

racialmente, pouca ou nenhuma participação na sala de aula; ausência de 

reconhecimento positivo de seu pertencimento racial; dificuldade no seu 
processo de aprendizagem, recusa em ir à escola e, consequentemente, 

evasão escolar. Para o aluno branco, acarretam: a cristalização de um 

sentimento irreal de superioridade, proporcionando a criação de um 
círculo vicioso que reforça a discriminação racial no cotidiano escolar, 

bem como em outros espaços da esfera pública. (CAVALLEIRO, 2005, p. 

12)  

Diante de muitos debates e das constantes reivindicações dos movimentos étnicos 

afirmativos (bem como dos intelectuais afrodescendentes militantes), que percebiam a 

inferiorização da cultura negra, suas práticas e valores, objetivando-se pela estigmatização 

de certos corpos, ou melhor, a produção e reprodução da discriminação racial no sistema de 

ensino passou-se a cobrar do Estado Brasileiro a inclusão do estudo da história do 

continente africano, da luta dos grupos afrodescendentes, o reconhecimento da matriz 

cultural afro-brasileira como respaldo para a inclusão das questões étnico-raciais nos 

currículos escolares. Isto com vistas ao fim da discriminação racial e da veiculação de 

ideias racistas nas escolas. Reivindicações como estas foram várias vezes feitas ao Estado 

Brasileiro, culminando com a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, Pela 
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Cidadania e a Vida no dia 20 de novembro de 1995 em Brasília. Seus organizadores foram 

recebidos pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, no Palácio do Planalto, e 

mais uma vez denunciaram as discriminações raciais  e condenaram o racismo contra os 

afrodescendentes no Brasil. Nesta ocasião, foi entregue ao chefe do Estado Brasileiro o 

Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, que continha várias 

propostas. No que diz respeito à educação podemos citar, entre outras: 

● Implementação da Convenção Sobre Eliminação da Discriminação 

Racial no Ensino. 

● Monitoramento dos livros didáticos, manuais escolares e programas 
educativos controlados pela União. 

●Desenvolvimento de programas permanentes de treinamentos de 

professores e educadores que os habilite a tratar adequadamente com a 

diversidade racial, identificar as práticas discriminatórias presentes na 
escola e o impacto destas na evasão e repetência das crianças negras. 

(SANTOS apud SILVA, 2005). 

Na segunda metade dos anos 90 do século XX, os movimentos sociais étnicos 

afirmativos conseguiram ter algumas de suas reivindicações atendidas por governantes que 

possuíam aproximações com os grupos de intelectuais ligados a militância do movimento 

negro dos centros de poder com o Partido dos Trabalhadores (PT). No que se refere à 

educação podemos destacar a revisão dos livros didáticos ou até mesmo a eliminação dos 

livros em que o afrodescendente aparecia com uma imagem estereotipada, e era retratado 

de forma racialmente inferior. 

Alguns municípios que tinham no seu governo pessoas da base aliada do PT 

passaram a impedir a adoção de livros didáticos que utilizavam uma linguagem que 

evidenciava a discriminação racial e o preconceito. Podemos citar os municípios de 

Salvador e Belo Horizonte que estabeleceram em suas Leis Orgânicas no artigo nº 183, § 

6º e no artigo nº 163, § 4º, respectivamente, que “é vedada a adoção de livro didático que 

dissemine qualquer forma de discriminação ou preconceito”. O que culminou com a 

promulgação de Leis Orgânicas em vários outros municípios com o mesmo objetivo de 

eliminar dos livros didáticos qualquer forma de discriminação racial, sexual e social, 

devendo prevalecer uma educação igualitária; como também de repúdio à discriminação 

racial incluindo nos currículos escolares o estudo da história da África e dos seus 

descendentes.  

A valorização da educação formal foi uma das várias técnicas sociais empregadas 
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pelos afrodescendentes para ascender de status. Existem estudos que demonstram a 

responsabilidade da escola na perpetuação das desigualdades sociais, não há dúvidas de 

que para as pessoas negras a busca da instrução (educação formal) como fator de 

integração socioeconômica e competição com as pessoas brancas, logo após a abolição da 

escravatura, foi um passo certo; porém, não suficiente para a sua ascensão social. Os 

afrodescendentes compreenderam que sem educação formal dificilmente poderiam 

ascender socialmente, ou seja, obter mobilidade vertical individualmente ou coletivamente, 

numa sociedade em pleno processo de modernização. 

A declaração de Durban adquire força no mundo, a partir da aprovação da 

Declaração e do Plano de Ação da III Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, em Durban, na África do 

Sul, em setembro de 2001, o movimento que objetiva responsabilizar os Estados que 

adotaram a escravidão pelos danos gerados aos descendentes das populações escravizadas. 

A Declaração de Durban faz importante afirmação nesse sentido, ao reconhecer na 

escravidão uma das principais fontes das manifestações de racismo e de discriminação, 

sabemos que a escravidão foi um dos mecanismos de formação das favelas e da pobreza no 

Brasil, pois o advento da abolição da escravidão tão almejado pelos escravos trouxe 

consequências nefastas como a exclusão social e a miséria.  

Segundo acordado na Declaração de Durban a reparação pelos danos causados 

seria feita mediante a implementação compulsória de ações afirmativas que propiciassem a 

correção das desigualdades raciais e a promoção da igualdade de oportunidades; nessas 

hipóteses o caráter compensatório é o principal fundamento à implementação de ações 

afirmativas. 

As ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas ou 

determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com o 

objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, 

garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento, bem como de 
compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, 

decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. Por 

tanto as ações afirmativas visam combater os efeitos acumulados em 
virtudes das discriminações ocorridas no passado. (SANTOS, 2001, p.42) 

O que se pretende é promover a igualdade substantiva, com a adoção de ações 

afirmativas, promover de forma positiva a imagem dos afrodescendentes, reparar os danos 
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causados pela escravidão e por eventuais sistemas segregacionistas posteriores.  

O que significa um esforço das nações contemporâneas no sentido de que não 

existe diferenciação de raças, mas que o homem é integrante de uma única raça que é a 

raça humana e, de que todos indistintamente nascem livres e iguais. 

A adoção de ações afirmativas por parte do Estado como forma de reparação dos 

danos que persistem desde a escravidão e ainda hoje deveria contribuir para a formação de 

uma sociedade multicultural e pluriétnica. 

No multiculturalismo objetiva-se a convivência entre diferentes. Diferentes etnias, 

valores, costumes, hábitos, religiões e culturas em que se tenta extrair a partir do diálogo 

das diferenças pontos de convergência que impulsionem o desenvolvimento das nações. 

[...] Construir uma nação dividida entre ‘raças’ que se opõem – negra e 

branca -, e passar da ideia de integração para o ideário de separação sobre 

a bandeira da diversidade. Abandonar o ideal da democracia liberal 
francesa, pelo liberalismo da democracia norte-americana, propondo 

tratar desigualmente os desiguais e tomar o ‘mito da democracia racial’ 

como ideologia que mascara a realidade. (MAGGIE, 2005, p. 10) 

Foi a partir desse movimento que em 2003, com a chegada ao governo de partidos 

populistas, que o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que tem na sua base 

aliada militantes dos movimentos sociais étnicos afirmativos e intelectuais 

afrodescendentes que sempre lutaram pela incorporação da história de todos os povos que 

participaram da construção do Brasil, de uma maneira que fosse ensinada nas escolas não 

apenas a cultura europeia, mas também a africana. Foi então alterada a Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (que estabelece as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

sancionando a Lei nº 10.639 de autoria da deputada Esther Grossi, de janeiro de 2003. A 

Lei nº 9394/96 passou a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais 
e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira. 

§ 1º - O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros 
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e políticas pertinentes à História do Brasil. 
§ 2º - Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo currículo escolar, em especial nas áreas de 

Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. 
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Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia 

Nacional da Consciência Negra”. 

 

 

A Lei 10.639/03 e as mudanças na LDB 

A Lei é aprovada com a pretensão de provocar mudanças no modo como se ensina 

a História e Cultura Afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio, quer seja 

pública ou particular, mas surgem dificuldades explicitas na sua elaboração. Na Lei não é 

mencionada a capacitação dos professores, e deixa clara como prioridade o ensino nas 

áreas de Educação Artística, Literatura e História do Brasil, o que em parte acaba por 

responsabilizar esses professores da sua implementação, com um detalhe na grade 

curricular dessas matérias temos respectivamente uma e duas aulas semanais para as 

disciplinas mencionadas acima, e como podemos cobrar de um professor que já não 

consegue cumprir o seu programa anual a inclusão de mais conteúdos sem o acréscimo de 

um número maior de aulas? Sem falar na insegurança e despreparo para lidar com uma 

temática tão ampla. Até agora nas escolas o estudo da África foi praticamente esquecido; 

um dos motivos é o de não estar inserido nos conteúdos para o vestibular, e normalmente 

os professores das escolas, principalmente as de ensino médio seguem tal programa na 

elaboração do seu planejamento anual. Já nas escolas de ensino fundamental o estudo da 

África, se resume ao período escravocrata. Atualmente em quase todas as escolas, 

principalmente as públicas ao Dia da Consciência Negra. 

O artigo 79 prevê que se ensine nas escolas sobre o Dia da Consciência Negra e 

que se fale sobre Zumbi dos Palmares e sobre as pessoas que lutaram pela liberdade dos 

escravos. Mas isso não deve ser resumido a mais um feriado ou há um dia anualmente, em 

que todos estudam e fazem cartazes, passeatas, dançam e representam a cultura africana. 

O acesso à educação é geralmente apresentado pelos estudiosos como um dos 

principais fatores associados ao alcance de melhores oportunidades no mercado de trabalho 

e, consequentemente, um melhor rendimento. Diante desta constatação evidenciamos a 

baixa escolaridade da população brasileira que é de apenas 5,7 anos de estudos.  

A permanência deste padrão de desigualdade educacional entre pessoas de cor 

negra e pessoas de cor branca encontra-se igualmente explicitada no trabalho realizado por 

Ricardo Henriques (2001, p.27), em que demonstra que um jovem de cor branca de 25 

anos tem em média mais de 2,3 anos de estudo que um jovem de cor negra da mesma idade 

e essa intensidade da discriminação racial é a mesma vivida pelos pais desses jovens e a 
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mesma observada entre seus avós [...] a escolaridade média de ambos cresce ao longo do 

século, mas o padrão de discriminação racial, expresso pelo diferencial nos anos de 

escolaridade entre pessoas de cor branca e negra 2,3 anos em média, mantém-se 

absolutamente estável entre as gerações. 

A situação educacional desvantajosa dos afrodescendentes no Brasil, caracteriza 

uma das principais dificuldades enfrentadas pelos mesmos para gerar maior igualdade de 

oportunidades; portanto, as constantes reivindicações do movimento negro resultaram em 

uma maior sensibilidade do governo brasileiro sobre a questão da discriminação racial no 

Brasil. Apesar do racismo ser definido como crime explicito na LEI nº. 7716 de 05 de 

dezembro de 1989; persiste uma relação causal entre cor e desigualdade. 

É muito difícil definir o tipo de cultura de um individuo, sabemos que com a 

miscigenação no Brasil fica difícil dizermos quem é branco ou negro, e que simplesmente 

pela cor da sua pele isso é impossível, pois biologicamente já ficou provado que muitas 

vezes uma pessoa de pele clara pode ter mais genes negros do que um de pele escura, 

portanto, dizer que um deve seguir a cultura negra e outro a europeia não teria sentido 

algum, sem falar que muitas vezes essas culturas não são importantes para os jovens que 

vivem em um mundo globalizado, e, que convivem diariamente com vários idiomas e 

marcas estrangeiras, o que fica evidente que seus sonhos e aspirações não são os mesmos 

de antigamente, mas isso não exime a escola da responsabilidade de transmitir as heranças 

culturais dos povos de uma maneira positiva. 

Se a cultura dos ancestrais não existe mais como sistema de interpretação 
do mundo coerente e suficiente, ela deixou, entretanto, marcas na vida 

cotidiana. Alguns desses traços são fortes, como a língua, que expressa 

uma certa concepção de mundo. Outros são mais fragmentários: práticas 

sociais ou religiosas específicas, preferências alimentares, músicas e 
danças, produções artísticas. É importante que a escola considere essas 

heranças culturais, trabalhe-as, esclareça-as; é importante para o jovem 

cujos ancestrais pertenciam a essa cultura: para se construir, um sujeito 
precisa se inscrever em uma descendência, ter raízes, origens, e precisa 

que essas raízes sejam reconhecidas de maneira positiva, validadas 

socialmente. É isso que importa, e não viver como viviam os ancestrais. 

Mas o conhecimento e o reconhecimento de outras culturas pelos jovens -
- além daquela da qual eles fazem parte -- também é importante. 

(CHARLOT, 2005, p. 135) 

Existem várias medidas que foram adotadas durante o governo do Luis Inácio 

Lula da Silva em relação às Ações Afirmativas na educação a mais comentada são: 
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Programa Universidade para Todos (ProUni) 

Reserva de bolsas em estabelecimentos de ensino superior, comunitários e 

particulares para alunos oriundos de escolas públicas e bolsistas de escolas particulares, 

sendo 30%, das bolsas, reservado para negros e indígenas. 

 

Cultura Afro-Brasileira: Educação em Áreas Remanescentes de Quilombos 

Apoio técnico e financeiro aos estados e municípios para ações específicas de 

formação de professores para áreas rurais quilombolas, a ampliação e melhoria da rede 

escolar e a produção e aquisição de material didático para alunos e alunas. 

 

Formação de Professores e Gestores 

A ação de apoio à qualificação de profissionais da educação em educação para 

diversidade abrange atividades de formação e/ou capacitação de profissionais em 

educação, pertencentes aos níveis federal, estadual e municipal, tais como fóruns, 

encontros, palestras, seminários ou oficinas com a participação de especialistas de 

reconhecido saber sobre o tema, enfocando especialmente a diversidade em suas múltiplas 

dimensões. 

 No entendimento do MEC, é fundamental o desenvolvimento de uma política de 

formação docente para o trato das questões pertinentes ao tema das relações étnico-raciais 

presentes no cotidiano escolar e, sobretudo, ao ensino de história e cultura afro-brasileiras 

e africanas, pois os profissionais da educação que se encontram na gestão dos sistemas de 

ensino ou nas salas de aula não possuem, em sua maioria, conhecimento sobre a história da 

África, tampouco experiência consistente em educação das relações étnico-raciais. 

Tais desconhecimentos e inexperiências implicam baixa efetivação na aplicação 

da Lei nº 10.639 /2003 e, sobretudo, dificultam a realização de uma educação antirracista e 

antissexista. Neste eixo desenvolvemos as ações abaixo: 

 

 Formação à Distância 

Curso de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana que desenvolve formação 

continuada à distância de profissionais da Educação na temática étnico-racial, em todos os 

níveis da educação. 
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Revisão das Orientações Curriculares para Educação Infantil e para os Ensinos 

Fundamental e Médio. 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – Diretrizes para uma Educação 

de Equidade.  

Tem como objetivo maior fomentar metodologias em educação e sua inserção no 

projeto pedagógico das unidades escolares, em todos os níveis e escolas públicas e 

privadas do país. 

 

Programa Nacional de Avaliação do Livro Didático na Educação 

Avalia livros didáticos, buscando combater estereótipos e preconceitos bem como 

valorizar e respeitar a diversidade étnico-racial e de gênero no material didático-

pedagógico. 

 

Fóruns Estaduais de Educação e Diversidade Étnico-Racial e Fóruns Permanentes de 

Educação e Diversidade Étnico-Racial 

Ação de articulação e apoio técnico e financeiro junto aos sistemas de ensino, por 

meio das secretarias estaduais e municipais de educação (com participação de NEABs, 

sindicatos patronais e movimentos sociais organizados), para construção de uma agenda 

educacional que possibilite a implementação da Lei no 10.639/2003 e as Diretrizes 

Nacionais Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em todos os sistemas de ensino.  

 

Política de Cotas 

O Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro a adotar o critério das cotas para 

negros. As duas universidades estaduais UERJ, na capital e UENF, em Campos, reservam 

40% das vagas para negros e pardos, o que gerou muitas contestações, como a de que 

cotistas não seriam capazes de acompanhar o nível do ensino ministrado nas universidades. 

O relatório divulgado pela UERJ sobre o desempenho dos alunos no curso de medicina, 

que é tido como o mais elitizado, em 2003 o aproveitamento máximo dos negros foi de 

88%, enquanto que dos não cotistas foi de 93%, ou seja, uma diferença insignificante de 

5%.  

No entanto, revelou também que o abandono dos cursos pelos não cotistas é 

bastante superior em relação aos cotistas, pois os marginalizados tratam com zelo a 
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oportunidade que a sociedade lhes dá e veem nela um instrumento de ascensão social. 

Em 2004, a UnB também implantou a política de cotas, em que no seu edital 

exige que o candidato que escolhe inscrever-se nas cotas raciais tire uma fotografia no ato 

da inscrição e depois se submeta a um exame feito por uma comissão composta por 

Antropólogos, que irão avaliar com base no “fenótipo, cor da pele e características gerais 

da raça negra”. 

O projeto de lei que quer garantir 20% das vagas para negros e pardos em todas as 

universidades públicas do Brasil, gera polêmicas e opiniões opostas, são inúmeros os 

argumentos contrários à sua implantação, dentre eles citaremos: a questão da meritocracia, 

que é a obtenção de algo por merecimento pessoal; a inconstitucionalidade de estabelecer 

qualquer tipo de discriminação positiva que fere o princípio da igualdade, o acirramento 

das relações inter- raciais, ou seja, o aumento da discriminação entre brancos e negros. 

A Universidade Federal de Sergipe entra para o grupo das instituições públicas de 

ensino superior que adotam o sistema de cotas em seus vestibulares a partir de 2010; 

destinando 50% das vagas a estudantes de escolas públicas, que cursaram os quatro últimos 

anos do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio em instituições da rede pública de 

ensino. Desse percentual, 70% serão dedicados aos que se declararem negros, pardos ou 

índios, correspondendo a 35% do total de vagas oferecidas pela instituição. Será garantida, 

também, uma vaga por curso aos portadores de necessidades especiais. A etnia do 

candidato é auto declaratória, devendo este ter ciência de suas afirmações. 

O programa tem duração prevista de dez anos. No entanto, nos primeiros cinco 

anos, após a formatura das primeiras turmas, será feita uma avaliação. Para isso, será 

montada uma comissão com o objetivo de monitorar o funcionamento, avaliar os 

resultados e sugerir ajustes e modificações. 

Sempre que falamos em políticas públicas pensamos nas cotas, mas a UFS já 

desenvolvia ações inspiradas nessa política como a oferta de bolsas para alunos carentes e 

a ampliação de cursos noturnos, o que segundo Neves (2008) as cotas virão reforçar um 

leque de medidas que a Universidade vem adotando nos últimos anos para melhorar o 

acesso de grupos sociais com menor poder aquisitivo. 

  

Considerações Finais 

As ações afirmativas desempenham um papel importante na nossa sociedade 

porque pretendem diminuir as desigualdades sociais dos povos minoritários, combatendo 
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as discriminações sofridas e dessa forma promover a igualdade entre os diferentes grupos.  

Não podemos mais aceitar uma mulher ganhando menos do que um homem e 

desempenhando a mesma função, um afrodescendente sendo discriminado pela cor da sua 

pele e preterido por um branco em um emprego, dentre tantos outros exemplos de povos 

discriminados como os indígenas, ciganos, dentre outras. 

As ações afirmativas e a democratização estão interligadas, na medida em que 

afirmam a igualdade contra o privilégio. O que segundo Nascimento (2007), demonstra 

que as políticas de ação afirmativa aparecem como políticas de democratização, pois na 

democracia a política consiste na criação daquilo a que necessariamente, todos devem ter 

acesso. 

Os movimentos sociais dos diversos grupos (população negra, mulher, indígenas, 

sem teto), são os sujeitos que fazem as mobilizações e o resultado de suas reivindicações 

são as ações afirmativas. 

Para Nascimento (2007) as políticas de ação afirmativa podem ser pensadas como 

políticas de universalização de direitos. Elas têm como foco a reparação de desigualdades 

sociais, se propõe a tentar igualar as chances de todos os segmentos sociais, promovendo 

uma democracia de fato. 
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Resumen 

El siguiente artículo tiene como objetivo investigar las políticas públicas relacionadas con 

la educación a distancia en Brasil. Tras el reconocimiento de la educación a distancia 

(EAD), un aumento en la variedad de cursos y actividades relacionadas con este tipo de 

deporte en la educación. Para poner en práctica las acciones y políticas en materia de 

educación a distancia, el Ministerio de Educación de Brasil (MEC) creó el Departamento 

de Educación a Distancia (SEED), ahora reestructurada a partir de las reformas en relación 

con su estructura desde el decreto N ° 7480 el año de 2011. Nos centraremos en la 

comprensión y reflexión de Recursos Educativos Abiertos (REA), y cuáles son las políticas 

que se materializan en relación a los recursos. Creemos que es importante formular y 

promover proyectos de esta naturaleza, y sobre todo para apoyar a los maestros. Es 

importante analizar no sólo de proporcionar acceso - computadoras, laboratorios de 

computación y portales de acceso a la red - ¿Pero qué hacer con este acceso y tecnologías 

de estos. ¿Qué formas de conocimiento se están produciendo? ¿Qué recursos se movilizan? 

¿Cómo incetivar a los profesores a utilizar la tecnología, utilizar la tecnología y los 

contenidos abiertos? ¿Qué metodología se pueden identificar como la práctica del diseño 

de la utilización de recursos abiertos a los estudiantes con los estudiantes de lenguas 

extranjeras en las universidades brasileñas? Portales Educativos y analizar el tipo de 

actividad presente en relación con los objetivos pedagógicos propuestos para trabajar con 

tales teorías propuestas por Guimarães (2003), Antonio Xavier (2005), Carlos Alberto de 

Oliveira (2003, 2006). Conceptos tales como cibercultura P. Levy (1999) Kensi (2003). Y 

REA Group discusiones en Brasil con temas relevantes como el profesor Nelson Pretto 

(2008) entre otros. 

 

Palabras claves: recursos educativos abiertos, enseñanza de idiomas, profesores 
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Resumo 

O seguinte artigo tem como objetivo investigar as políticas públicas relativas à educação a 

distância no Brasil. Após o reconhecimento de Educação a Distância (EAD), observamos 

um aumento na variedade de cursos e atividades relativas a esse tipo de modalidade em 

educação. Para colocar em prática as ações e políticas em educação a distância, o 

Ministério da Educação do Brasil (MEC) criou o Departamento de Educação a Distância 

(SEED), agora reestruturada a partir das reformas em relação à sua estrutura a partir do 

decreto N° 7480 do ano 2011. Vamos concentrar-nos na compreensão e reflexão dos 

Recursos Educacionais Abertos (REA), e quais são as políticas que se concretizam em 

relação a mencionados recursos. Acreditamos que é importante formular e incentivar 

projetos com estas características, e principalmente de apoio aos professores. É importante 

analisar que não se trata apenas de possibilitar o acesso – computadores, laboratórios de 

informática e acesso à rede, portais –, mas o que fazer com este acesso e essas tecnologias. 

Que modos de conhecimento estão sendo produzidos? Que recursos estão sendo 

mobilizados?  Como incentivar ao docente a usar a tecnologia, e a usar tecnologia de 

conteúdo aberto? Qual metodologia pode ser identificada como prática na concepção do 

uso de recursos abertos com alunos estudantes de línguas estrangeiras, nas universidades 

brasileiras? Analisaremos os Portais Educativos e o tipo de atividade que apresentam em 

relação à proposta pedagógica, para tais objetivos trabalhamos com teorias propostas por 

Guimarães (2003), Antonio Xavier (2005), Carlos Alberto de Oliveira (2003, 2006). 

Conceptos como Cibercultura de P. Levy (1999) Kenski (2003). E as discussões do Grupo 

REA no Brasil com as questões relevantes como as do Professor Nelson Pretto (2008) entre 

outros.  

 

Palavras-Chaves: recursos educativos abertos, ensino de idiomas, professores 

 

El concepto de Educación a Distancia y las políticas públicas en Brasil 

 

Sartori (2002, p. 37), mediante el decreto n°2494/98, aporta la siguiente definición 

oficial para Educación a Distancia: 

[...] a EaD é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, 
com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 

apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação [...]. [SARTORI, 2002, p. 37] 

Dicho autor en el mismo texto (2002, p.39) destaca algunos puntos que 

caracterizan la metodología en esta modalidad de enseñanza: el proceso simultáneo entre el 

estudio y el horario, ya que el alumno logra establecer su propio ritmo de estudio y su 

propio horario, estableciendo también su propia autonomía, dado que el cada alumno tiene 

la posibilidad de controlar su propio proceso de aprendizaje y de estudio de acuerdo a sus 
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necesidades, y su perfil, desarrollando diferentes características y habilidades.  

Nos interesa tomar la definición ofrecida por el autor, especialmente a lo referido 

al concepto de autonomía, ya que consideramos que no podemos pensar la autonomía 

como algo que el propio alumno establece sin interacción con sus compañeros, su profesor, 

su tutor y los propios materiales de estudio. Volveremos más adelante a esta cuestión que 

estructura nuestro trabajo. 

En el caso específico de Brasil, la educación a distancia se caracteriza porque en 

los últimos años ha ganado un fuerte impulso, en parte por varias políticas públicas
3
 

adoptadas por el Ministerio de Educación (MEC) y de las Secretarias de Enseñanza 

vinculadas a cada provincia.  

Entre las políticas públicas destacamos la creación de la Universidad Abierta de 

Brasil (Decreto N° 5800 del 8 de junio de 2006). Mencionada Universidad es un sistema 

integrado por Universidades Federales Públicas de Brasil, cuyo objetivo es ofrecer acceso 

a las carreras universitarias a personas que tienen dificultades de acceso a la formación 

universitaria. Además, incentiva y apoya cursos a distancias en todas las universidades 

públicas federales. 

Creemos importante destacar sus objetivos principales: 

 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial 

e continuada de professores da educação básica; 

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 

IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as 

diferentes regiões do País; 

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; 
e 

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de 

educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras 
de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e 

comunicação
4
. 

                                                
3 Entre las políticas públicas citamos: el Programa ProInfo, ProUCa: “Um computador por aluno”, RIVED: 

Banco de Objetos Educacionales, etc. 
4
 Disponible http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm <Fecha de 

consulta: 23 de junio de 2012> 
4 El Portal de la UNIVESP se puede consultar en la siguiente dirección 

http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/ <Fecha de consulta: 22 de junio de 2012> 
4 Podemos consultar el Portal en la siguiente dirección http://barnard.ead.unesp.br/login/index.php <Fecha de 

consulta: 23 de junio de 2012> 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm
http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/
http://barnard.ead.unesp.br/login/index.php


 

   194 

Destacamos estos conceptos porque como menciona el Profesor João Mattar 

(2011: 70) la nomenclatura de la Universidad Abierta (UAB) en Brasil, profiere ciertos 

equívocos. En primer lugar porque no se trata de una Universidad, sino que como 

señalamos anteriormente es un consorcio y en segundo lugar porque no es abierta, los 

alumnos pasan por un proceso de selección, el examen de ingreso (llamado de “vestibular” 

en Brasil). Así, el concepto de Universidad Abierta es difuso y no coindice con los 

principios del concepto abierto. 

Entre las acciones que hemos mencionamos, destacamos también que en el año 

2000  se publica el Proyecto “Livro Verde”, por el programa SocInfo del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, donde se observa una política de unir acciones concretas en relación 

a los programas que tengan que ver con la sociedad de información y el conocimiento. 

Y para finalizar, dos proyectos muy importantes de reciente aprobación
5
 el 

Proyecto de Ley 264/2012, el cual instituye a la Fundación Universidad Virtual de la 

Provincia de São Paulo-UNIVESP . Esta pasará a tener autonomía didáctica científica, 

administrativa y de gestión. Y el proyecto de la Universidad Estadual Paulista (UNESP) 

llamado UNESP Aberta,
6
 con pocos meses de creación, ya apunta excelentes perspectivas. 

También hay muchas Instituciones Privadas que ofrecen diferentes tipos de cursos 

en la modalidad a distancia, entre ellos: Portal de Educación a Distancia, Senac, etc, lo que 

se caracteriza dentro de la llamada EAD Corporativa. Estos cursos, en su mayoría son 

independientes de autorización por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).  

En lo referente al posgrado, Brasil aún no cuenta con cursos reconocidos de 

formación de Magister o Doctorado a distancia, sin embargo cuenta con cursos latu sensu, 

que son cursos de especialización (de menor duración que un Máster o Doctorado) 

reconocidos por el MEC.  

Ahora bien, cabe preguntarnos si a pesar de todas estas políticas públicas se dan 

las condiciones necesarias y suficientes para implementarlas.  

 

 

 

 

                                                
5 Fecha de aprobación 19 de junio de 2012. Realizamos la investigación en la Universidad Tiradentes 

(UNIT/Sergipe). 
6 Destacado del autor. 
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Los recursos educativos abiertos en cursos a distancia. 

 

Los recursos educativos abiertos son recursos digitales que se ofrecen de forma 

gratuita y abierta que podrán ser utilizados para fines educativos, sin fines de lucro. Pueden 

publicarse bajo una licencia, bajo esta perspectiva, también pueden modificarse, copiar, 

distribuirse y adaptados. 

Son muchos los recursos que podemos encontrar en la internet cuando nos 

referimos a las clases de idiomas. Ahora bien, nos preguntamos: ¿esos recursos son de 

contenido abierto? ¿Pueden ser reutilizados? ¿Están bajo una licencia? 

Andrea Inamorato dos Santos (2012: 1) en artículo de reciente publicación, afirma 

que los recursos educativos abiertos pueden ser entendidos de diversas formar, sin embargo 

hay prácticas que caracterizan la definición de recursos abiertos. Cuando hablamos de 

educación abierta, son muchos los conceptos que podemos relacionar con esa práctica. 

Citaremos algunos puntos que consideramos relevantes: 

 

a) Que el curso sea gratuito 

b) La posibilidad de reutilizar el objeto 

 

Estas nuevas formas de aprender y de enseñar modifican constantemente el 

escenario de la universidad, por lo que consideramos que será necesario reconocer nuevas 

formas de lenguajes, producción y recursos. Es importante reconocer cómo es la 

colocación de contenido, la producción de los mismos. ¿Los contenidos digitales para 

trabajar en el área de las lenguas extranjeras se están produciendo? ¿Cómo se aplican? 

Un ejemplo de contenido abierto, también se relacionan las acciones de las 

políticas públicas llevadas a cabo por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) MEC 

en Brasil es el Portal del Maestro (http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html) que se 

presenta como un proyecto con recursos de libre acceso libre, sólo un registro se solicita. 

En la propuesta se encuentra la zona algunos contenidos relacionados con el español. 

Hicimos una encuesta poniendo la palabra clave: español, y encontraron 23 objetos 

correspondientes a las actividades que se pueden realizar en clase y trabajó el maestro. El 

resto de las actividades que apareció en la búsqueda no está relacionado de manera directa 

con las actividades que pueden ser útiles para el profesor en el aula. 

También destacamos las actividades y proyectos relacionados con el acceso a la 
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información y el conocimiento, el MEC realiza, como Proinfo, Proinfantil, Sistema de 

Universidad Abierta (UAB), el mismo portal de Profesor de la Escuela de televisión, entre 

otros, no se vinculados a proyectos específicos en el área de Inglés, profesor de español o 

Inglés puede ser parte de ellos y participar en los proyectos. 

También destacamos la propuesta formulada por el Gobierno del Estado de 

Paraná, en conjunto con el Departamento de Educación, en la creación de una reserva de 

actividades de contenido abierto para trabajar con el idioma español en el aula. El libro se 

puede descargar desde el siguiente enlace 

Propuestas como éstas son raras, es el único en Brasil, cuyo apoyo la Secretaría de 

Educación. Creemos que es importante formular y promover proyectos de esta naturaleza, 

y sobre todo para apoyar a los maestros. En este momento, no sólo para facilitar el acceso - 

computadoras, laboratorios de computación y portales de acceso a la red - pero qué hacer 

con este acceso. ¿Cuáles son las responsabilidades y las partes interesadas? ¿Qué formas 

de conocimiento se están produciendo? 

La pregunta es si el Internet y los portales educativos son las mejores puertas de 

acceso y cuáles son las mejores maneras de entrenar en esta perspectiva, el ser humano 

perceptivo. A medida que el estudiante es responsable de su propio aprendizaje, el profesor 

también cae en este contexto, en el que ambos son estudiantes. No es suficiente el gobierno 

para equipar las escuelas y cursos de formación de la conducta, es necesario que el maestro 

está reconocida como una parte integral de una sociedad cada vez más interactivo y 

conectado tecnológicamente. Iniciativas gubernamentales sobre la educación informal no 

dejan de aparecer en la red. 

La primera pregunta a responder es la caracterización de los portales que son de 

naturaleza educativa. Es importante analizarlos en términos de su contenido y la forma de 

su producción y difusión en el ámbito escolar. 

Pero que los docentes tienen que desarrollar y crear materiales de aprendizaje 

digitales de contenido libre. En la creación de un material multimedia no es sólo el maestro 

que pueda trabajar en la preparación, puede (si) con un equipo de técnicos. Hay actividades 

simples que sólo pueden ser desarrolladas por el profesor y se realizan actividades más 

complejas que necesitan la ayuda de expertos técnicos. 

Como escriben los autores Costa, Elzimar y Barros, Cristiano (2010: 88): 
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Os materiais didáticos são as ferramentas de trabalho do professor; sem 

eles, podemos afirmar, as possibilidades de desenvolvimento do processo 
de ensino/aprendizagem reduzem-se drasticamente. Trata-se, portanto, de 

um componente fundamental para o estudo da língua e sua escolha é um 

passo importante, já que se devem considerar requisitos coerentes com os 
propósitos do professor e da instituição, com os objetivos e necessidades 

dos alunos, bem como com as diretrizes apontadas pelas leis e pelos 

documentos que regem a educação brasileira (LDB, PCN, OCEM) 

Así que el primer paso es elegir el material a trabajar constantemente, el profesor 

tiene que saber elegir los parámetros de todos los recursos de red que tiene. Además, el 

profesor debe saber utilizar el material elegido. En este sentido, las propuestas pedagógicas 

son necesarias, no sólo para enseñar, sino para mostrar el recurso a tratar con él. Algunas 

cuestiones planteadas por Leffa, V. (2003: 26) en la creación de materiales didácticos, 

deben ser consideradas cuidadosamente. 

En el momento de la creación de material educativo debe tener en cuenta los 

objetivos, justificación, comparación, evaluación, los colores, en el caso de la lengua 

extranjera debe considerar por qué este material contribuirá al aprendizaje de los 

estudiantes en L2, entre otros. Por otra parte, lo más importante es considerar el acceso 

libre, es decir, que su contenido está abierto, como se ha señalado  Santana, Bianca: (2012: 

137) O movimento do software livre, que tem como características fundamentais a 

colaboração e o trabalho em rede é apresentado por Nelson Pretto (2008) como um 

estímulo para a introdução de uma lógica colaborativa essencial à educação. 

 

La experiencia con Moodle y los portales educativos 

  

En el segundo semestre de 2012 se propuso el curso de extensión universitaria 

CESB (Curso de Espanhol Básico) para la comunidad interna de la Universidad Federal de 

Sergipe que se trata de un curso de lengua española para el comienzo en el idioma, 

promovido por el Departamento de Letras Extranjeras (DLES) juntamente con el Centro de 

Educación Superior a Distancia (CESAD) ambos de la Universidad Federal de Sergipe 

(UFS). 

El curso se realizará en la modalidad a distancia, en la plataforma Moodle. CESB 

será ofertado a los estudiantes de la UFS de cualquier área de conocimiento con la 

finalidad de proporcionar el aprendizaje de la lengua española a los que quieran adquirir el 

conocimiento de la lengua extranjera de forma interactiva y comunicativa, además de que 
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no posean la lengua española en su grada curricular. 

El curso es una iniciativa de las profesoras Msc. Valéria Jane Siqueira Loureiro 

del Departamento de Letras Estrangeiras y de la profesora Msc, Jorgelina Ivana Tallei de 

UNIT.  Además de las dos profesoras coordinadoras el curso cuenta con la participación de 

doce (12) estudiantes de la graduación del curso de Licenciatura en Letras (español y 

portugués/español) que pertenecen al proyecto de investigación en “O uso de las TIC’s  en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje de E/LE”, esta investigación pertenece al grupo de 

investigación en “Análise e Elaboração de Materiais Didáticos em E/LE” (GEMADELE). 

En este curso que se ofrecerá a distancia por la plataforma moodle, además de la 

oferta del curso de español, se objetiva la formación inicial de los estudiantes del curso de 

Licenciatura en Letras. Por esto, los doce (12) estudiantes del proyecto de investigación 

serán tutores del curso teniendo La función de monitorear y interactuar con los estudiantes 

del curso y a la vez elaborarán las actividades de las clases para el curso on line, teniendo 

como intención el perfeccionamiento de la formación académica a lo que se refiere à 

práctica docente en lengua española. 

De ahí que la finalidad de este curso es crear, a través de las propuestas de 

actividades y tareas elaboradas y posteadas a lo largo del curso por los tutores como 

espacio de recursos abiertos para los alumnos que estudian el español como lengua 

extranjera en el curso de extensión de UFS, así como para otros tutores que quieran usar 

las propuestas con sus grupos de estudiantes. 

 Las actividades y tareas elaboradas y posteadas por los tutores serán colocadas en 

práctica en la plataforma moodle con los alumnos del referido curso de español. Las 

actividades propuestas para el CESB tendrán la supervisión de las dos coordinadoras que 

orientarán a los tutores en el planeamiento, elaboración y ejecución en el curso. La 

elaboración de los recursos objetiva que haya la comunicación e interacción entre los 

tutores y los estudiantes. La interacción con los tutores tiene la finalidad de que puedan dar 

orientación a los estudiantes de la lengua extranjera, español, corrigiendo, sacando las 

dudas, entre otras prácticas on line. 

La metodología empleada en las clases de CESB es la comunicativa con el  

enfoque multicultural, quiere decir, las actividades y tareas combinan la integración de 

elementos de las habilidades comunicativas (comprensión y/o expresión oral y/o escrita) 

con los aspectos culturales de los distintos países que hablan el español como lengua 

oficial. 
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De esta manera, el aporte de proporcionar actividades que ayudarán a los alumnos 

a que realicen el curso de español en el proceso de desarrollo de habilidades comunicativas 

a que se propone  lao largo del período, los tutores pasan por la experiencia de la práctica 

docente de creación y elaboración de material didáctico on line en español como lengua 

extranjera en la plataforma moodle, llevando a que alcance la interacción entre tutores y 

alumnos y alumnos entre sí, vinculándose así el grupo y el proyecto de investigación al 

cual el grupo de tutores se vinculan bajo la orientación de las coordinadores del curso. 

 

Consideraciones finales 

 

Creemos que es importante pensar en especial en la formación del profesor 

cuando tratamos de EAD y no enfocar solo de forma directa y enfática en la distancia o en 

la libertad que tiene el alumno al estudiar en estos contextos. Consideramos importante 

tener en cuenta conceptos como interacción y comunicación para quienes elaboran los 

recursos de la EAD, así como pensar en la autonomía y evaluar como ponemos en práctica 

los recursos para que efectivamente la interacción sea efectiva en la EAD, y desde allí 

pensar en la importancia de los REA. 

No podemos pensar en la autonomía de los estudiantes como un proceso 

individual, pues se construye a partir del otro, o sea de la interacción con el otro sea el tutor 

o el compañero de curso y con los propios materiales del curso. Pensar que el alumno que 

se matricula en un curso en EAD ya dispone de autonomía porque ha escogido esa 

modalidad a distancia, es en muchas oportunidades un error que debemos analizar desde el 

inicio de cualquier curso para evitar la falta de motivación o el abandono final de los 

alumnos. Por ello es importante que se ofrezcan al principio del curso un encuentro 

presencial donde se pueda sacar las posibles dudas de los futuros estudiantes del curso. 

Los factores que determinan la autonomía también se relacionan con la 

interactividad, que es el gran desafío en los cursos en líneas ya que una interactividad 

constructiva requiere a su vez un plan de trabajo organizado y una metodología que 

permita el trabajo en colaboración. Todos esos factores también se conjugan en  un plan de 

clase que considere las necesidades de los alumnos, el perfil de los mismos, los 

conocimientos sobre el AVA, la competencia digital de cada uno y las creencias, puesto que 

al tener en cuenta todos estos factores, podremos diseñar un plan de trabajo que permita 

una interacción realmente efectiva y por consecuencia una autonomía que fomente la 



 

   200 

formación responsable de cada alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

 En el Curso Básico de Espanhol que estamos proponiendo en la plataforma 

moodle, el objetivo en el momento de la elaboración de las actividades y de los recursos 

para los estudiantes es justamente llevarles a la interacción permitiendo que todos, tutores 

y estudiantes, trabajen de forma colaborativa para que les lleve a la comunicación en la 

lengua extranjera que están estudiando.  

En este momento el curso está disponible para los alumnos de la UFS, sin 

embargo y siguiendo nuestra propuesta de REA, el curso se encontrará disponible para 

cualquier usuario que quiera acceder, de forma libre y gratuita, y todos los materiales 

disponibles se encontrarán bajo licencia Creative Crommos. 
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RESUMO 

  

O presente trabalho visa apresentar uma análise sobre o papel atribuído à EAD, dentro das 

políticas públicas trabalhadas no Brasil, em especial no campo da Educação. Dessa forma, 

foi produzido um estudo na intenção de levantar informações sobre os aspectos históricos 

acerca da elaboração do trabalho com EAD no Brasil e também sobre as possibilidades de 

utilização do ensino a distância no contexto das novas políticas públicas de educação, 

aplicadas no país, de forma a serem trabalhadas como um processo de inclusão social no 

Brasil. Assim, diante do estudo realizado foi possível verificar que a EAD apresenta-se 

realmente como uma das principais possibilidades de construção, dentro do processo de 

políticas públicas na educação brasileira, de um acesso mais democrático aos bancos de 

ensino superior e /ou cursos de formação continuada existentes no país, pois por ser uma 

modalidade de ensino desenvolvida e praticada a distância possibilita o atendimento e 

oferecimento do serviço a um maior número de pessoas. Portanto, é a partir da 

disponibilização e criação de diversos cursos, na modalidade à distância, que a atual gestão 

do governo federal lança a oportunidade de democratizar o acesso ao ensino superior de 

forma que essa prática seja vista como uma política pública que possa contribuir de forma 

efetiva para uma crescente inclusão social no país. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Políticas públicas. Ensino superior. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

O presente artigo visa verificar a influência das políticas públicas como processo 

de inclusão social no ensino superior no país, trará como referencial teórico autores que 

trabalham questões relacionadas à EAD, políticas públicas e educação brasileira.  

A questão social vista muitas vezes pela sociedade como a causa de todos os 
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problemas, será tratada aqui como sendo não um fator que desencadeia problemas e sim, 

apenas como uma justificativa para as questões existentes em nosso país, principalmente 

na escola, em se tratado da qualidade na educação. Partindo desse pressuposto, serão 

abordadas considerações acerca da organização educacional e social do país. 

Dessa forma, ao longo do trabalho, e pesquisa, será analisado Nelson de Luca 

Pretto, por tratar sobre a questão da educação inserida num contexto tecnológico e das 

necessidades de se incluir nesse processo para corresponder aos anseios do novo milênio, 

mundo; como também vem analisar como as Universidades experimentam e aplicam os 

meios de comunicação e informação na formação de professores e na busca do 

estabelecimento de uma cultura audiovisual. 

Teremos ainda a contribuição teórica de Maria Luiza Belloni acerca do uso das 

novas tecnologias e discussões sobre as novas perspectivas da educação nos “novos 

tempos”. Com base nos seus estudos poderemos extrair informações históricas e teóricas 

sobre o processo da educação aberta e a distância no Brasil, envolvidas no conceito de 

Educação para a vida, o qual a autora trabalha ao longo de seu estudo, uma vez que, 

segundo ela, a formação inicial, hoje, apresenta-se insuficiente, pois seus atores necessitam 

de uma educação mais integrada aos locais de trabalho e que atendam as suas expectativas 

e necessidades, o que vai ocasionar na oportuna mudança radical de currículos e métodos 

de ensino. 

Para melhor compreender sobre a Educação a Distância em seus aspectos 

históricos, práticos e didáticos estudaremos ainda Oreste Preti e outros autores envolvidos 

nessa temática. 

Em contrapartida faremos também um estudo sobre o Neoliberalismo, a partir das 

considerações de Roberto Bianchetti, e Benno Sander, para então melhor entender como se 

dá o processo de elaboração e implantação das políticas públicas, em especial na educação, 

como também os processos de gestão educacional. 

Aliados a esse estudo haverá a necessidade de melhor também compreender sobre 

as políticas educacionais trabalhadas no país, para isso utilizaremos as ideias e estudos de 

Carlos Bauer, Celso Carvalho, José Rubens L. Jardilino e Miguel Henrique Russo. 

Por fim, teremos um espaço para a análise da formação dos professores no século 

XXI, onde aqui poderemos tratar sobre o que é aprendido e o que se deve ser ensinado nos 

cursos de licenciatura, numa ampla discussão sobre as diretrizes curriculares do ensino 

superior, a partir dos trabalhos organizados pelas professoras Maria Inêz Oliveira Araújo, 
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Maria José Nascimento Soares e Djalma Andrade. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E SUAS DIRETRIZES. 

De acordo com José Matias Pereira (2008) dentre as políticas sociais existentes no 

país a educação ocupa um espaço em especial pelo simples fato de ser possível verificar 

através dela os problemas da desigualdade social, (distribuição de renda, oportunidades e 

condições de vida), existentes no país. 

É sabido que a educação tem uma finalidade em si mesma, e por essa razão deve, 

ela, preocupar-se com as questões que são mais relevantes para a sociedade tais como a 

construção da cidadania, a leitura de mundo e a construção e desenvolvimento do senso 

crítico. Assim, por conta das referidas responsabilidades perante a sociedade, vemos que 

para alcançar esses objetivos o país precisa contar com um sistema de ensino superior bem 

estruturado. 

Portanto, pensando em democratizar o acesso às Instituições de ensino superior, 

melhorar a qualidade do ensino ofertado e consequentemente a qualidade de ensino na 

educação básica, O Governo Federal lança um leque de programas capazes de contribuir 

com o aperfeiçoamento e disponibilização do sistema educacional no Brasil, como, por 

exemplo, a Universidade Aberta do Brasil. 

Assim, com o projeto de Lei 7200/2006 (Reforma do Ensino Superior), que se 

situa juntamente com a Reforma do Estado (ANDES, 2004 e 2007), a modalidade de 

Educação a Distância foi colocada como o principal eixo de expansão do ensino superior 

no Brasil, autorizando que esta seja utilizada de forma ampla, geral e irrestrita e que 

abarque as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Com base nisso a pesquisadora Celi Taffarel, da UFBA, (2010), coloca em seu 

estudo sobre o ensino superior a distância que no decorrer das ações aplicadas na gestão 

passada foi intensificado o investimento em programas de  EaD,  tanto nos aspectos 

pedagógicos, no uso de tecnologias da comunicação e informação, como na  legislação e 

nas políticas públicas disponíveis, a qual visa passar de uma modalidade de ensino, 

prevista na LDB, para uma política preferencial de formação de professores. 

Dessa forma, a partir da disponibilização desse procedimento o governo busca 

atingir a meta de ampliar o número de vagas ofertadas no sistema de ensino superior, em 

especial as licenciaturas, e sanar o problema da escassez de professores hoje existente no 
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Brasil, nas zonas rurais ou afastadas dos grandes centros, contribuindo assim, com a 

melhoria da qualidade do ensino no país.  

Outro fator existente nos dias de hoje que mobilizam cada vez mais o 

investimento no uso de novas tecnologias é o fato de se observar as transformações nas 

sociedades desenvolvidas terem ocorrido gradativamente, acompanhadas de certa forma 

com osíveis de desenvolvimento político, econômico e social. 

A atual sociedade, de acordo com Anne Ferrete (2007), está inserida em uma nova 

estrutura social, e com essa, novos conceitos, hábitos, maneiras de agir, pensar etc vão 

surgindo. Os desafios para essas mudanças são diversificados e enormes, principalmente a 

partir da área educacional que pode servir para a formação inicial no intuito de colaborar 

na construção do conhecimento, para atender algumas necessidades que envolvem a 

sociedade. 

Dessa forma, considera-se que a educação pode ser um dos caminhos 

fundamentais para contribuir com a transformação da sociedade, e para isso ocorrer é 

preciso alterar a estrutura da formação inicial e reformular currículos e métodos de ensino. 

 

3 IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE: A EDUCAÇÃO 

NA ATUAL REALIDADE  

 

Na atualidade podemos perceber que muitos problemas relacionados ao 

desenvolvimento da Educação existem. Há a falta de professores capacitados para atuar em 

sala de aula, algumas escolas no país têm ainda suas estruturas precárias e não adequadas 

às necessidades sociais da época, (disponibilidade de aparatos tecnológicos, biblioteca, 

área de lazer etc), fato este que interfere, também, com o desenvolvimento e 

aprimoramento da Educação Brasileira. 

Outro item observado é a questão da falta de investimentos e planejamento no 

processo de ensino-aprendizagem. Este não mostra mudanças importantes, sobretudo 

porque não leva em conta como o aluno aprende, como constrói o conhecimento, qual sua 

verdadeira necessidade, interesses, expectativas e potencialidades. O resultado é a baixa 

qualidade do ensino, alta taxa de analfabetismo, evasão, repetência.  

Pensando nessas perspectivas, percebe-se que para a Educação passa a ter um 

novo rumo e atender de maneira eficiente aos anseios da população, deve passar por 
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modificações que vão desde o pensar chegando até o agir, de forma que possa proporcionar 

novos currículos, comportamentos e ferramentas para uma atuação efetiva. 

O processo de formação a que foram submetidos os professores que atuam hoje 

nas escolas brasileiras, baseado num modelo do século XX, tem papel importante na 

resistência da mudança de mentalidade para busca de uma educação libertadora que visa a 

autonomia intelectual. 

Dessa forma, para que as práticas educacionais possam atuar de acordo com os 

anseios do século XXI, percebe-se que: 

[...] É importante focalizar o processo de aprendizagem, mais até do que 

a instrução e a transmissão de conteúdos, lembrando que hoje é mais 
relevante o como do que o que e o quanto você sabe (para colocar esta 

afirmação você precisa explicar o por que). [...] (SIMPSON, 2011) 

Assim, é necessário proporcionar/ oferecer ambientes de aprendizagem, além da 

escola em si, os quais permitam levar o indivíduo: 

 [...] “a aprender a aprender, manifestar-se pela capacidade de refletir, 

analisar e tomar consciência do que sabe, dispor-se a mudar os próprios 

conceitos, buscar novas informações, substituir verdades absolutas por 
teorias transitórias, adquirir os novos conhecimentos que vêm sendo 

requeridos pelas alterações existentes no mundo, resultantes da rápida 

evolução das tecnologias da informação [...](SIMPSON, 2011) 

Contudo, para que isso possa acontecer de maneira efetiva é preciso reformular o 

processo de formação dos profissionais que irão atuar no século XXI, uma vez que este 

momento exige que novas metodologias de ensino possam ser apresentas e que tais 

atendam suas necessidades básicas e contextualizadas com o espaço e momento de atuação 

do indivíduo. 

Faz-se oportuno colocar aqui que também é necessário ampliar o acesso aos 

bancos do Ensino Superior, de forma que possamos contribuir com a formação básica 

(elaborada com o que diz os currículos do Ensino Superior) e apresentar à sociedade 

profissionais capacitados e adequados para atuarem no magistério e consequentemente 

termos a oferta de uma Educação com qualidade em todas as escolas, em especial a 

pública. 
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4 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC COMO 

POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL. 

 

 

Percebe-se que as tecnologias da informação não são consideradas apenas como 

meros instrumentos que possibilitam a emissão e recepção deste ou daquele conteúdo, mas 

também que contribuem fortemente para a ampliação do conhecimento. 

O uso das tecnologias das diversas telemáticas, audiovisuais, textuais, orais, 

lúdicas e corporais integra o contexto necessário ao educador do século XXI. Para tanto, é 

importante que o referido educador amplie e aprenda, dominando, assim, as formas de 

comunicação tecnológica. 

Sendo assim:  

[...] acho que o uso de computadores no processo de 

ensino/aprendizagem, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade 
crítica e criativa... Depende de quem a usa a favor de quê e de quem e 

para quê. Pierre Lévy, (2001) 

Doravante, a cultura da internet se manifesta, ainda, em nossos alunos, de maneira 

equivocada, ou seja, apenas para diversão como também confundindo  valores. 

Diante de quadro, cabe ao educador aprimorar-se das novas tecnologias da 

informação para interagir com o aluno de forma prazerosa, educativa e informativa, 

procurando a ampliação dos conhecimentos. 

Nesse sentido, é relevante destacar que o ser humano nesta educação, é um sujeito 

que não deve somente “estar no mundo, mas com o mundo”, ou seja, fazer parte dessa 

imensa esfera giratória, não apenas vivendo, mas construindo sua própria identidade e 

intervindo no melhoramento de suas condições enquanto cidadão e buscando o direito de 

construir uma cidadania igualitária e justa. (FREIRE, 2002, p. 23) 

Vale ressaltar a importância do educador na busca desse conhecimento para 

aperfeiçoar sua prática, ou seja, para inserir qualquer elemento na educação, o docente 

deve conhecer a aplicabilidade para definir o que é apropriado em termos de conteúdo, 

metodologias e objetivos. Para empregar as tecnologias de forma pertinente e garantir a 

qualidade do aprendizado, devem ser consideradas as condições e as necessidades 

inerentes a cada contexto. 
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Então, percebe-se que: 

 

A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela 

novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. 

Essa motivação aumenta se o professor a faz em um clima de confiança, 

de abertura, de cordialidade com os alunos. Mais que a tecnologia, o que 
facilita o processo ensino-aprendizagem é a capacidade autêntica do 

professor, de estabelecer relações de confiança com os seus alunos, pelo 

equilíbrio, competência e simpatia com que atua. (MORAN,(1997, p.152) 

Sabendo que as tecnologias podem ser utilizadas para motivar os estudantes, em 

todos os níveis de ensino, orientar na pesquisa, disponibilizar textos, vídeos, indicar 

referências, realizar pesquisas e projetos colaborativos através de blogs, podcasts 

(programas digitais de áudio e/ ou vídeo), fóruns, wikis e avaliar o processo de 

aprendizagem utilizando portifólio digital, blog e outros é que entendemos o avanço de 

ensinar com as novas mídias. E isso se dará de fato quando mudarmos ao mesmo tempo os 

paradigmas convencionais do ensino que mantêm distante professores e alunos, alargando 

e modificando muitas das formas atuais de aprender. 

Para haver uma integração entre as tecnologias da comunicação e da informação 

ao processo de ensino e aprendizagem é necessário, 

Fornecer a esse profissional a base teórica e prática desta nova tecnologia 
que enfatiza o aprendizado e não ensino. Nesse caso, o objetivo da 

formação desse profissional não deve ser a aquisição de técnicas ou 

metodologias de ensino, mas conhecer profundamente o processo de 

aprendizagem (VALENTE apud OLIVEIRA, 1997, p. 101) 

E ainda, consideramos que as tecnologias podem servir tanto para reforçar uma 

visão tradicional e individualista como oferecer uma visão progressista da educação.  

Mercado diz: 

Na formação de professores, é exigido dos professores que saibam 

incorporar e utilizar as novas tecnologias no processe a o de 
aprendizagem, exigindo uma nova configuração do processo didático e 

metodológico tradicionalmente usado em nossas escolas nas quais a 

função do aluno é a do mero receptor de informações e uma inserção 

crítica dos envolvidos, formação adequada e proposta de projetos 
inovadores. (1999.p.12) 
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Para tanto, é necessário uma formação de professores para além da formação 

técnica, perpassando pela vontade de descobrir e colocar em prática novas formas de 

aprender e ensinar.  

Relevante se faz lembrar, ainda, que tal processo de formação está para além de 

horas determinadas, além de um espaço físico, mas sim fazendo parte do seu cotidiano, 

tornando possível o aperfeiçoamento contínuo. 

Cabe ao educador, portanto, optar por manter-se conservador, usando o 

computador apenas como um meio para editar textos e copiar exercícios, como um mero 

substituto do quadro negro ou abrir sua mente para um trabalho interativo, participativo, 

que pode ser ampliado pelo uso dessa ferramenta. 

A cultura da internet se manifesta, ainda, em nossos alunos, de maneira 

equivocada, ou seja, apenas para diversão como também confundindo  valores. 

Diante de quadro, cabe ao educador aprimorar-se das novas tecnologias da 

informação para interagir com o aluno de forma prazerosa, educativa e informativa, 

procurando a ampliação dos conhecimentos. 

De acordo com pesquisas, feitas dentro dessa discussão, em vários centros de 

estudo no país, é mais que importante que se faça destaque ao fato de que para estudar os 

impactos das políticas públicas educacionais pautadas no uso de tecnologias 

informatizadas se faz imprescindível verificar, antes de tudo, qual o perfil desse novo aluno 

que chega às salas de aula.  

Considerando estudos de Palloff e Pratt (2004), o novo aluno, pertencente ao 

século XXI, está inserido a tudo ao seu redor e por isso compartilha  todos os detalhes 

pertinentes a  suas vidas, trabalhos e outras experiências entre o meio educacional, 

percebendo dessa forma. que a aprendizagem pode acontecer em qualquer lugar, como 

também  a qualquer momento.  

 

5 UAB: UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO 

ENSINO SUPERIOR? 

 

No Brasil, a exemplo da Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, que criaram 

suas universidades públicas a distância, sustentando-se no modelo fordista “fabricas de 

ensinar”, ofertou os cursos de forma padronizada, gerando o processo de massificação 

educativa na década de 80. Na década de 90 algumas universidades experimentaram suas 
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primeiras experiências de formação a distância para demandas no interior das próprias 

universidades porém com propostas de aprendizagem que transmitiam a sala de aula para 

ambientes virtuais. 

 Cada instituição, cada realidade vai fazendo suas escolhas e assumindo 

características próprias que se afastam ou se aproximam de um modelo de Universidade 

que assume, de fato, os propósitos de desenvolver uma prática pedagógica mais próxima 

da natureza da EAD, isto é, de uma educação aberta a todos, com qualidade e, sobretudo, 

engajada nas novas premissas educacionais de levar os alunos a uma formação crítica, 

criativa e inovadora. 

A EAD é, antes de tudo, uma prática social e cultural que se realiza mediante uma 

modalidade particular, com características específicas: a midiatização das relações entre 

docentes e alunos com competência técnica no uso das TICs; garantindo, assim, processos 

de aprendizagens colaborativos. 

Uma formação inserida dentro dos aspectos norteadores da EAD será movida por 

princípios críticos, criativos e reflexivos da mesma forma que ocorre na modalidade 

presencial, entretanto, na modalidade a distância o papel de autoridade principal do 

processo de transposição didática será substituído por formas de aquisição do 

conhecimento colaborativo. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o momento em que estamos inseridos, é percebido que cada vez 

mais se exige dos bancos escolares uma formação, a que nestes chegam, de maneira, mas 

atual e contextualizada às necessidades de um mercado de trabalho cada vez mais exigente 

e restrito a aqueles detêm do saber para o exercício das atividades solicitadas. 

Dessa forma, pensando em possibilitar o atendimento dessas exigências 

capitalistas e, por sua vez, apresentar, para a sociedade, profissionais mais capacitados, 

surge a EAD como uma oportunidade para o atendimento das demandas do século XXI. 

Em se pensando em desenvolvimento social, enxerga-se a EAD como uma 

possibilidade de política pública para a democratização do ensino, e em particular o 

superior, pois consegue levar a capacitação ou a formação a um maior número de pessoas, 

sem a necessidade que essas se desloquem para centros de estudo ou mesmo enfrentem 
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outros problemas (financeiros, distâncias dos grandes centros urbanos, dificuldade de 

acesso ao ensino superior etc). 

O modelo apresentado pela UAB (Universidade Aberta do Brasil) vem se 

enquadrando e desenvolvendo, no Brasil, uma política pública de inserção ao ensino 

superior público de maneira que está possibilitando termos no mercado de trabalho 

profissionais mais capacitados para o desenvolvimento de toda e qualquer atividade. 

Em especial, na Educação os resultados se detêm na possibilidade de uma oferta 

de um ensino de qualidade e assim, gerando consequentemente, a formação de uma 

sociedade contextualizada e pautada para os valores e conhecimento do novo mundo, ou 

seja do século XXI. 
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O USO DAS TICs EM SALA DE AULA: UMA REFLEXÃO SOBRE O 

SEU USO NO COLÉGIO VINÍCIUS DE MORAES/SÃO CRISTÓVÃO. 
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1
. 

Felipe Alan Souza Santos
2
. 

Jorge Alberto Vieira Tavares
3
. 

RESUMO 

Os avanços tecnológicos exigem uma nova realidade de conhecimento. O objetivo da 

pesquisa foi investigar o uso e a prática das TICs pelos professores de uma escola da rede 

particular de ensino. A metodologia usada foi a qualitativa. A formação do professor 

capacitado, com conhecimento sobre o uso da internet, é indiscutivelmente necessária para 

a educação contemporânea, uma vez que a mesma se encontra entrelaçada em todo o 

âmbito da sociedade.  

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como foco, o uso da informática pelo docente, dando 

respaldo para a formação de professores, para que esses usem a ferramenta computador no 

processo pedagógica, em suas instituições de ensino.   

A informatização nas escolas é uma discussão que traz à tona o antagonismo entre 

o moderno e as aulas tradicionais, pois essas aulas devem ser conduzidas de forma 

inovadora para que consiga ser produtiva. O uso da tecnologia de forma geral e, sobretudo 

na Educação pode transformar a sociedade, e para tanto se faz necessário que o seu acesso 

não seja restrito, mas que todos possuam condições de usá-las.  

As potencialidades educacionais do computador vêm sendo estudadas desde a 

década de 70 e continua a ser discutida na atualidade através do desenvolvimento das 

tecnologias e a presença da globalização forçando os sistemas educacionais a uma contínua 

reflexão. Papert (1994, p.41) analisa muita das inúmeras possibilidades “subversivas” dos 
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computadores na educação, tais como cortar caminho e desafiar a própria idéia de 

fronteiras entre as disciplinas.  

Dando ênfase a formação do professor frente ao computador, essa tecnologia 

deixa claro o melhoramento da educação, e cria prioridades no desenvolvimento do 

incentivo comportamental cognitivo dos alunos, fazendo com que esses, busquem 

crescentes e eficientes informações.  

Para que a incorporação da informática provoque transformações curriculares e 

alcance uma educação mais qualificada, é pertinente a tomada de ações que priorizem 

importantes mudanças nos processos educativos, como a preocupação em adequar os 

profissionais da área de educação. 

Cabral, também defende a necessidade de se valorizar a discussão das questões 

pedagógicas que se relacionam ao uso dos meios da informática. 

O computador não é por si mesmo portador de inovações nem fonte de 

uma nova dinâmica do sistema educativo. Poderá servir e perpetuar com 
eficácia, sistemas de ensino obsoletos. Poderá ser um instrumento vazio 

em termos pedagógicos que valoriza a forma, obscurece o conteúdo e 

ignora processos (CABRAL, 1990, p. 141).  

Para que a informática tenha eficácia para o conhecimento, precisa-se da união 

entre o instrumento e o seu guia, que para tanto necessita de amadurecimento das 

possibilidades do trabalho com o computador, e ainda um questionamento de seu papel e 

dos currículos escolares, podendo assim atingir o grau de conhecimento buscado nas 

instituições de ensino. 

Por mais possibilidades que a Informática possa representar para a educação, ela 

por si só não traz benefícios, pois os seres humanos sempre serão os agentes de tais 

processos, os computadores instrumentos que precisam ser gerenciados para que possam 

ter utilidades no que se refere ao desenvolvimento de conhecimentos podendo ser 

transformados em informação.  

O uso do computador no aprendizado em sala de aula, já é defendido pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação que preconizar a necessidade “da compreensão da 

tecnologia”, art. 32, no ensino fundamental, como formação básica do cidadão, porém 

sabe-se que esse acesso à tecnologia não é concretizado. 

As modernas Tecnologias de Informação e Comunicação tornam crescentes as 
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tendências de surgimento de uma sociedade planetária ligada pela internet. Isto exige seres 

capazes de se comunicar, conviver e dialogar num mundo interativo e interdependente, 

seres que entendam a importância de subordinar o uso da tecnologia à dignificação da vida 

humana, frutos de uma educação voltada para a democracia e amparada em valores, tais 

como tolerância, respeito, cooperação e solidariedade. 

Para tanto, o presente trabalho tem a finalidade de contribuir na regressão da 

exclusão digital que ocorre em grande parcela dos docentes. Visto que o computador está 

presente no cotidiano e que esses formarão alunos da nova sociedade, à necessidade da 

informatização, sendo que a mesma traz um diferencial para a aprendizagem dos discentes, 

e desenvolve o intelectual dos mesmos. 

 

FUNÇÃO DOCENTE  

Claramente o processo de ensinar é complexo não pelo cognitivo do professor, 

mas, por esse ficar com a responsabilidade de ensinar muitas das vezes o que lhe foi 

negado. Se a educação no sentido amplo tem a finalidade de promover o advento da 

humanidade, o homem não deveria colocá-la em primeiro lugar? Essa deve ser o principal 

objetivo do professor, esclarecer e instruir os futuros cidadãos.  

O professor deve possuir uma formação acadêmica sólida e eficiente, mas 

principalmente métodos que ensinem as crianças e os adolescentes a serem mais humildes 

e humanos, fazendo com que eles entendam aspectos que envolvem os problemas raciais, 

étnicas, éticos, dentre outras. 

Além disso, os docentes precisam ter uma redefinição de seu papel e de sua 

interação com os alunos e com as inovações atuais. O professor é considerado fator 

importante para assegurar a integração das novas tecnologias no currículo escolar. 

Portanto, sua formação nessa área deverá ser objeto de atenção especial, por ser 

condicionante para o sucesso da implantação de recursos tecnológicos, o computador em 

especial, como ferramenta didática. Como ressalta Marcos Masetto (2000, p.142): 

Para nós, professores, essa mudança de atitude não é fácil. Estamos 

acostumados e sentimo-nos seguros com o nosso papel de comunicar e 

transmitir algo que conhecemos muito bem. Sair dessa posição, entrar em 
diálogo direto com os alunos, correr risco de ouvir uma pergunta para a 

qual no momento talvez não tenhamos resposta, e propor aos alunos que 
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pesquisemos juntos para buscarmos resposta – tudo isso gera um grande 

desconforto e uma grande insegurança.   

O esclarecimento dos docentes sobre a aplicabilidade do computador na sala de 

aula como recurso didático, pode incentivar sua utilização de maneira a proporcionar uma 

educação mais atraente. Exige-se do professor, ser o homem de um determinado saber, 

sendo essa testemunha da verdade e dos valores, por isso o professor tem que se instruir 

sobre o que a ele parece desconhecido fazendo-se oportunizar o que aprendeu para sala de 

aula, evitando-se o que Gudsdore (1987, p. 54) alertou. 

O professor ensina mais, e por necessidade, apesar dele, a insuficiência 
do saber Pois o saber autêntico, ao aprofundar, chega a um não saber, o 

professor demonstra que não se pode saber tudo. O professor julga seu 

saber;e, muitas vezes, é julgado por ele.Nenhuma cláusula de estilo, 

nenhuma precaução pode evitar que surja, num momento ou outro, a hora 
da verdade que revela ao professor sem consciência a amplitude de sua 

derrota. 

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO TECNOLOGICA DO PROFESSOR  

De um ponto de vista cultural e pedagógico, a existência dos meios 

audiovisuais de comunicação de massa cria uma situação totalmente 
inédita. É preciso que se diga em sua situação é eminentemente incômoda 

[...] os professores precisam, senão ultrapassar, pelo menos alcançar seus 

alunos. Não é impertinente pensar que os programas de iniciação 
destinados às crianças deveriam ser ministrados primeiro aos professores. 

Senão, seria como se um analfabeto tivesse pretensão de ensinar a alguém 

que já sabe ler o bom uso da língua (MICHEL TARDY, 1976, p. 26).   

O texto de Tardy, apesar de ter 20 anos de escrito, ainda permanece atual e traz 

consequências das mudanças tecnológicas contemporânea. O uso da tecnologia vem 

mudando aspecto da sociedade. E a escola como parte importante da construção da vida 

em sociedade vem sofrendo alterações visíveis no processo de ensino e da aprendizagem. 

Essa modificação faz com que, hoje o professor precise compreender e criar 

competência de trabalho de maneira consciente, para levar os seus alunos a interpretar de 

modo racional os diversos tipos de conhecimento que englobam os processos educativos, 

quebrando assim, a tradicional aula expositiva. 
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Os profissionais de educação e principalmente o professor por está diretamente 

ligado ao aluno, deve adquirir à compreensão, a analise e o uso dessa tecnologia, mas é 

notável que antes do uso errôneo, exista uma alfabetização tecnológica do professor.  

Sabendo-se que hoje o uso dessas inovações torna-se estratégia básica e de 

sobrevivência deste profissional, já que se julga responsabilidade dele a formação de 

alunos que se tornarão cidadãos do mundo. 

Assim, o domínio da tecnologia pelo professor-educador, é fato importante para 

os processos sociais, políticos, econômicos e culturais do mundo moderno, e criando-se 

esse espírito inovador no docente refletirá nos futuros mestres e discentes que juntos iram 

descobrir, compreender, interagir e contribuir de modo primordial, para solucionar os 

problemas que cercam as diversas camadas da sociedade.   

É necessário ainda, que os professores e alunos possuam acesso freqüente e 

personalizado às novas tecnologias, notadamente a Internet. É imprescindível que exista na 

escola, alguma sala de aula conectada, adequadas para pesquisa, ou seja, que possuam um 

laboratório bem equipado, uma biblioteca virtual. 

É necessário urgentemente facilitar a aquisição de computadores para os docentes 

e seus alunos, através de financiamentos públicos, privados ou pelos programas das 

organizações sociais. Deve parecer essa holística utópica, falar em aquisição de 

computador para todas as classes brasileiras, onde a desigualdade social é marcante e 

esmagadora, porém é preciso salientar que o ensino de qualidade hoje necessariamente 

passa pelo acesso rápido, contínuo e abrangente das tecnologias no sistema educacional. 

A sociedade precisa ter em mente, cobrar ações de políticas públicas que permita 

diminuir a distância que separa quem podem e os que não podem pagar pelo acesso à 

informatização. Outra tarefa que deve ser inserida na ética de formação do professor e que 

esse trabalhe a inserção e a familiarização com o computador em sala de aula. 

As escolas públicas e as comunidades carentes precisam ter acesso 

garantido para não ficarem condenados à segregação definitiva, ao 
analfabetismo tecnológico ao ensino de quinta classe. (MORAN, 2000. 

pág. 51)   

Portanto é papel fundamental do professor diminuir essa segregação tecnológica, 

para tanto, os docentes devem ser auxiliados na utilização pedagógica da Internet e dos 

programas multimídias. Uma vez que ele deve possuir um bom senso, para não perder e se 
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prender apenas as tecnologias, um gosto estético, na busca dos conhecimentos e uma 

intuição apurada, para desenvolver de maneira ética e objetiva os assuntos encontro na 

Internet e identificar o grau de instrução que essa pesquisa desenvolverá na turma. 

Cabe nesse contexto de formação docente, expor a importância da relação de 

respeito que deve existir na classe, o professor deve criar um clima de confiança com os 

alunos, e a Internet através de seus processos de interação virtual e presencial possibilita 

essa motivação, exemplificado na troca de e-mail ou acessando uma página criada na 

Internet para a turma, essa página virtual será a “capa do livro” da classe.  

PROFESSOR E ESCOLAS INFORMATIZADAS 

A escola precisa de professores capacitados e disponibilizados a encarar esse novo 

ícone que é a informática educativa sem medo de ser substituído por computadores. 

Portanto é necessário sem dúvida, haver uma integração entre o meio escolar e o corpo 

docente, para que possam desenvolver dessa forma a sociabilidade dos alunos e a 

familiaridade dos professores com o mundo da tecnologia.  

Porém, a introdução de computadores nas escolas não é, nem virá a ser, uma 

solução para os problemas que afligem a educação. O computador pode educar, mas 

também deseducar dependendo da maneira como será usada. O mesmo não substitui a 

inteligência e a criatividade que são inerentes ao ser humano, apenas às desenvolve. 

Retomando ao professor, anteriormente era ele quem detinha os conhecimentos a 

serem transmitidos e aos alunos restava à assimilação passiva desses conhecimentos. Hoje, 

diante da enorme variedade de dados atualizados pela internet, o discente pode tornar-se 

um sujeito ativo à sua aprendizagem. Pode então procurar e selecionar as informações de 

acordo com seu interesse e necessidade. Assim, o modelo tradicional de acúmulo de 

conhecimento e memorização de dados precisa ser substituído.  

Mas para que os mesmos consigam desenvolver esse tipo de trabalho, é pertinente 

que eles reconheçam que os conhecimentos não estão prontos e acabados, e sim em 

constante transformação, reconhecendo que a superação do modelo tradicional é o grande 

desafio para a educação e não simplesmente a utilização da informática.  

Essa formação deve oferecer um suporte tecnológico, pois há necessidade do 

educador conhecer a maioria dos recursos que são oferecidos pelo computador, ou pelo 

menos, aqueles que interessem para suas aulas, mas, prioritariamente, um suporte 
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pedagógico, para que a introdução da informática não se restrinja os trabalhos com jogos 

ou ao “cursinho” técnico de informática.  

Se o educador tiver uma formação objetiva, promover sua autonomia, 

comprometer-se com o seu próprio desenvolvimento profissional e tornar-se um 

pesquisador de sua prática pedagógica, o mesmo construirá seu caminho, de maneira 

correta e significativa para seus alunos, tornando-os cidadãos que estarão aptos a viver 

num mundo de constantes mudanças, numa era de tecnologias cada vez mais avançadas, 

conhecida como a Era Global. 

Assim como o homem, a escola vive do imperativo tecnológico: “estado no qual a 

sociedade se submete humildemente a cada nova exigência da tecnologia e utiliza sem 

questionar todo novo produto, seja portador ou não de uma melhora real” (Alvarez Revella 

e outros), mas de uma forma mais lenta. Sua primeira conquista tecnológica foi o livro, 

carro chefe tecnológica na educação, logo vieram o rádio, o videocassete, o giz, a 

televisão, porém os resultados apresentados não contribuíram para a interatividade dos 

alunos como o uso do computador. 

 

PARADIGMA DE EDUCAÇÃO DOCENTE.   

Os avanços tecnológicos exigem uma forte mudança de paradigma da ciência que 

espera dos docentes a interação com as novas realidades do conhecimento. A busca pelas 

atuais informações, faz-se necessário para que as sociedades tornem-se aptas a enfrentar as 

exigências atuais, podendo atingir seu nível de qualificação perante esta modernidade, 

através de uma visão holística que parte da educação iniciada nas escolas, principalmente 

dos centros acadêmicos. 

O novo desafio das Instituições Superiores devem ser a de instrumentalizar os 

seus alunos para um processo progressivo e continuado de educação que deverá 

acompanhá-lo em toda a sua vida, dentro e fora das Universidades.  

As transformações pelas quais passa hoje o mundo, como a globalização 

e o surgimento de novas tecnologias, têm exigido que as instituições de 
ensino superior formem indivíduos mais capacitados e competentes para 

enfrentar os problemas sociais. (RODRIGUES, 2006, p. 23) 
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A educação superior deve se preocupar com os cursos e programas que 

possibilitem a formação do cidadão para atuar nos processos de transformação social e 

criar alternativas com potencial para enfrentar os obstáculos que estão presentes na esfera 

do mundo contemporâneo. 

As exigências da formação qualitativa vêm atingindo toda a sociedade tendo 

como ponto de partida às universidades que tende a oferecer uma formação de acordo com 

o momento histórico, o qual está direcionado à era digital, onde muitos docentes precisam 

mudar sua prática pedagógica e se aperfeiçoar de acordo com as necessidades da 

modernidade, construindo novos métodos utilizando recursos eletrônicos, sem deixar de 

valorizar seus alunos neste processo de aprendizagem. 

Neste contexto, o professor precisa multiplicar suas práticas pedagógicas, e 

repensar o caminho trilhado, refletindo sobre o passar do ensinar para o aprender a 

aprender. 

Porém para que haja resultados sobre este advento, o professor e o aluno devem se 

unificar e acrescentar em seu processo pedagógico a linguagem digital que é inovadora e 

está presente no mundo globalizado. 

Behres relaciona o acesso tecnológico como integrante do relacionamento da 

sociedade, destaca quatro pilares da aprendizagem colaborativa que são aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, estes sendo utilizados 

pelos professores contribuirão para a formação de indivíduos eficazes no processo criativo, 

talentosos que saberão analisar e produzir conhecimento. 

Precisa-se é de uma nova idéia científica de educação, buscando uma visão de 

totalidade, na qual o docente não pode achar que sua disciplina seja o suficiente para o 

conhecimento do aluno, é necessário à interdisciplinaridade, está aberto para as mudanças 

e avanços deste século. Partindo do princípio de que os recursos da informática, patamar na 

era digital, sejam tidos como meios que tragam novos processos metodológicos e desperte 

o interesse dos alunos podendo assim atingir a produção do conhecimento. Iniciados 

através de projetos de aprendizagem que envolva tecnologia buscando a reflexão, a 

pesquisa e a investigação em seus alunos, sendo assim, suas habilidades, aptidões e 

competências, os professores estarão aptos para enfrentar as exigências do século XXI. 

A produção do saber necessita de ações que levem a classe a buscar métodos de 

investigação e pesquisa. A constante e crescente informatização leva o professor a alto se 

avaliar como produtor do conhecimento para atender as exigências da sociedade atual. 
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Frente a essa realidade o docente quebra a transcendência do autoritarismo, que lhe afirma 

como único possuidor da verdade, para efetivasse como um investigador, um mediador da 

produção do conhecimento crítico e reflexivo. 

A formação continuada utilizando o computador facilita e possibilita uma 

aprendizagem satisfatória que envolve interação, comunicação, investigação com foco na 

relação entre professor e aluno despertando a visão investigativa, principalmente para as 

pessoas com difícil disponibilidade, enfatizando para a questão de proporcionar a 

atualização da Informação transformando-o em Conhecimento. O novo docente deve ser 

entusiasta da sua inovação, necessita ser criativo, articulador, medialista, parceiro dos seus 

alunos, permitindo a coletividade entre o aprender fazendo, para chegar ao eficiente 

processo de aprendizagem. 

 

COMPUTADOR E A INTERNET: MÉTODOS EM SALA DE AULA. 

Poderoso em recursos, velocidade, comunicação e programas os computadores 

permiti criar um espaço de pesquisa amplo, através de possibilidades de similar situação, 

testam conhecimentos, desmembram conteúdos, descobrir novos conceitos, lugares e 

idéias. Permitem produzir novos textos, avaliações, experiências, analisando algo pronto, 

pondo em choque o contexto do trabalho. Além de servir de apoio para produzir outros 

textos, criando-se assim, a busca individual ou coletiva. 

O computador interligado a rede Internet é o equipamento tecnológico mais 

poderoso para o ensino e aprendizagem, como aborda Moran, pág. 44 com a Internet 

podemos modificar mais facilmente a forma de ensinar e aprender tanto nos cursos 

presenciais como nos cursos à distância. 

Para que esse processo ocorra de modo significativo é importante que o docente 

conheça a situação concreta do espaço físico disponível para o seu trabalho com as 

tecnologias, é pertinente cogitar que ele deve levar em conta: o número de alunos existente 

na sala de aula, quais são as tecnologias disponíveis, a duração do tempo de sua aula, a 

interação pedagógica do grupo escolar, ou seja, a união e participação da direção, corpo 

docente, funcionários nesse processo e acima de tudo estabelecer uma relação saudável e 

empática com os alunos, pois é a partir dessa relação harmônica e prazerosa que nascerá 

nos discentes a prontidão para aprender. 
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As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos com espírito 

curioso e motivados facilitam enormemente o processo da inserção da Internet pelo 

professor, pois eles adequar facilmente a Internet aos seus sistemas de estudo, além de 

estimularem e questionarem as qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúdicos e 

parceiros dos sistemas pedagógicos de obtenção do conhecimento motivados pelas TIC’s. 

Sendo assim, o professor facilitador poderá usar um método para deslumbrar a 

turma e inseri-la no espaço virtual, ele junto com a classe deve criar uma página pessoal na 

Internet, como um espaço virtual de encontro entre o professor e a turma. Essa página no 

ciberespaço serve para ampliar o alcance do trabalho do docente, de divulgação de suas 

idéias e pospostas, de contato com pessoas fora do ambiente concreto da instituição 

escolar. Esse espaço permite que o professor disponibilize o seu curso, oriente as 

atividades dos alunos, que eles possam discutir assuntos em fóruns e chats. Porém registra 

nesse contexto, o papel fundamental do professor como mediador-orientador de 

aprendizagem, gerenciando a construção da pesquisa e da comunicação. 

Dentre as inovações pedagógicas, podem-se utilizar algumas ferramentas simples 

da Internet, exemplo e a participação em fórum, onde pode ser discutidos assuntos sobre a 

aula do dia anterior ou sugerir pesquisa para futuras aulas. É necessário ainda fazer com 

que os alunos dominem as ferramentas da WEB, que aprendam a navegar e que todos 

possuam seu endereço eletrônico, conhecido com e-mail, para servir de orientação de 

pesquisa, tirar dúvidas, trocar informações, enviar textos e trabalhos, para a avaliação e 

correção. 

Com essas novas tecnologias também se desenvolvem processos de aprendizagem 

à distância. São os grupos de discussões, é a elaboração de relatórios de pesquisa, é a 

construção em conjunto de conhecimentos e são textos espalhados e conhecimentos 

conhecidos e questionados, são os e-mails colocando professores e alunos em contato fora 

dos horários rígidos do espaço escolar, é a facilidade de troca de informações e de 

transformar essas informações em conhecimentos, é a possibilidade de buscar dados nos 

mais diversos centros de pesquisa do mundo, é situa-se frente ao computador e viajar 

virtualmente sobre todos os sistemas políticos, econômicos, financeiros, culturais e sociais 

da esfera globalizante. 

A WEB pode transformar parte das aulas em uma biblioteca virtual, na busca pela 

pesquisa, pela informação e comunicação. E que conduz a aula de forma coletiva e 

cooperativa entre o professor-orientador  com os seus alunos participantes ativos, deste 
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processo 

Os grandes temas da matéria são coordenados pelo professor, iniciados 

pelo professor, motivados pelo professor, mas pesquisados pelos alunos, 

às vezes todos simultaneamente. (MORAN, 2000, pág.47)  

Assim sendo, o uso pedagógico da Internet em sala de aula possibilita que o 

professor desenvolva o cognitivo dos discentes, porém esse mantém uma distância, que é 

necessária para a concretização do saber. O professor incentiva a busca pela formula, mas 

não dá a receita pronta e acabada, ele faz com que exista uma troca constante de 

informação e essa é comunicada parcialmente para a turma, para que a classe possa ser 

beneficiada com o resultado da pesquisa e pela formulação do conhecimento elaborado e 

construindo por um aluno da turma escolar. 

Outro método que o docente pode inserir e a pesquisa mais focada, mais 

específica, onde ele delimita o endereço eletrônico que deve ser acessado e trabalhado por 

todos da classe. É uma forma de aprofundar o conteúdo almejado e diminuir a possível 

dispersão de conteúdo.  

O professor atua nesse caso como um coordenador motivador do grupo, junto com 

a classe, seleciona, salva, imprimem, ou guardam nos e-mails textos e materiais 

pesquisados que é de suma importância para o conteúdo exposta na sala de aula.  

A Internet favorece a construção de trabalhos conjunto entre professor e alunos, 

de forma cooperativa, essa cooperação ocorre em tempo real, com a participação de vários 

grupos, que irá discutir sobre alguns problemas da atualidade e manda para a página do 

ciberespaço, para propagar-se assim, o processo de transmissão da informação. 

Para Masseto, (2000), o importante, neste processo dinâmico de aprender 

pesquisando, é que o professor use técnicas e recursos para a boa efetivação das 

Tecnologias de Informação e de Comunicação, ou seja, que integre as dinâmicas 

tradicionais com as inovadoras, que unam a escrita com o audiovisual, o texto com o 

hipertexto, o encontro presencial com o virtual. 

Uma vez que o uso dessas TIC’s muda a relação de espaço, tempo e comunicação. 

O espaço de trocas se acelera em sala de aula para o virtual, o tempo de enviar e receber 

informação são rápidos e a comunicação se dá na sala de aula, na Internet, no e-mail ou no 

chat.    
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Vale à pena descobrir as competências dos alunos que existe em sala de aula, 

analisar que contribuições podem das a nossa almejada busca pela socialização do saber 

autêntico e reflexivo. Não se pode impor um projeto fechado de curso, mas um programa 

com grandes diretrizes delineadoras por onde vamos construir caminhos de aprendizagens, 

estando-se presente o professor e o aluno, para avançar da forma mais rica possível em 

cada momento. 

É importante mostrar aos discentes o que se pretende obter ao longo do semestre 

utilizando a Internet, e por vale a pena a junção de toda a classe para se aperfeiçoar nesse 

assunto. Procurar motivá-los para aprender, para avançar, para a importância da sua 

participação, para o processo de aula-pesquisa e para as tecnologias que irá ser apresentada 

e utilizada em sala de aula, entre elas o uso do computador e a rede operacional da Internet. 

 

CONCLUSÃO  

 O uso de tecnologias no processo da aprendizagem é imperativo para atual 

sociedade pautada na velocidade da Informação, encerra-se, portanto, a era do professor 

com detentor do conhecimento e inicia-se a fase do orientador de aprendizagem e 

socializador de saberes.  

Vive-se a era que o uso da tecnologia, e em nosso caso o computador através da 

Internet, é essencial para a formação do professor, acredita-se, que o aluno é o grande 

entusiasta do seu próprio processo e tempo de aprendizagem, cabe agora ao professor 

analisar e contribuir para o uso correto por seus discentes. Porém é importante lembrar que 

mesmo com o advento tecnológico o professor ocupa seu lugar de destaque, pois, sua 

existência é indiscutível para dominar, manusear e fazer existir á “máquina” computador.  

O computador torna-se um instrumento, uma ferramenta para a aprendizagem, 

desenvolvendo habilidades intelectuais e motoras, leva o individuo ao desabrochar de suas 

potencialidades, criatividade, e inventividade. O produto final desse processo é a formação 

de indivíduos autônomos, que aprendem por si mesmo, porque aprenderam a aprender, 

através da busca, da investigação, descoberta, e da invenção. Por isso a informática na 

escola é fundamental. 

Os alunos ao utilizarem o computador entram em um ambiente multidisciplinar e 

interdisciplinar, desde que ele seja utilizado de maneira correta pelos seus articuladores, ao 
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invés de apenas receberem informações alimentam-se de conhecimentos, os discentes 

constroem conhecimentos, formando assim um processo onde o professor educa e o aluno 

ao se educar é transformado através do dialogo entre eles. “Esta concepção de 

aprendizagem toma-nos a todos de tal maneira que nos faz continuamente aprendizes, ou 

seja, continuamente em processo de evolução e desenvolvimento” (MASETTO, 2000, p. 

140). 

Cada geração cria , inventa , inova e a educação tem seu processo também de 

criação, invenção e inovação, principalmente no campo do conhecimento. É necessário 

evoluir, e a aplicação da informática desenvolve os assuntos com metodologias 

alternativas, o que auxilia o processo de aprendizagem. Partindo desse pressuposto, é 

pertinente que o professor não só apenas transmita o conhecimento, mas, seja facilitador, 

mediador da construção do conhecimento.  

A realidade não pode ser modificada, senão quando o homem descobre 

que é modificável e que ele pode fazê-lo. È preciso, portanto, fazer desta 
conscientização o primeiro objetivo de toda a educação: antes de tudo 

provocar uma atitude crítica, de reflexão, que comprometa a ação 

(FREIRE, 1975, p. 51).  

O homem do passado por conhecer o antigo encarregou-se de preparar o do 

presente, assim como, o do presente por conhecer o do passado encarrega-se de preparar, 

orientar, fiscalizar e desenvolver as atitudes e o cognitivo do homem do futuro. Mostrando-

o a melhor maneira de instrução ao conhecimento da tecnologia educacional “computador” 

e as futuras que serão criadas e incorporadas ao sistema educacional pela humanidade.  
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RESUMO 

 O presente artigo destina-se a analisar o uso de imagens em EAD para a construção de seu 

material didático. Sendo este o seu objetivo geral. Como objetivo específico temos a 

identificação dos significados da imagem e sua influência no espectador, apropriando-se 

destas informações para servir de subsídio na elaboração de materiais didáticos mais 

eficientes nos cursos EAD. Esta pesquisa justifica-se pelo fato de que a imagem está 

associada à prática pedagógica, servindo como suporte para o ensino e pesquisa. A 

pesquisa neste artigo tem natureza aplicada com forma de abordagem qualitativa, é 

também de cunho exploratório. O procedimento utilizado para a coleta de dados foi a 

pesquisa bibliográfica através de seleção de leituras de material já publicado em livros, 

artigos e material disponibilizado na Internet. A pesquisa mostra  que a imagem é dotada de 

significados que vão depender dos esquemas psicológicos de cada um para que possa fazer 

sentido, como também, depende da imaginação do espectador. Para tanto, faz-se necessária 

a alfabetização visual, aprender a ler imagens criticamente. Enfim, a imagem no AVA é 

muito importante para alcançar os resultados esperados, pois, a imagem motiva e transcende ao 

que está sendo visto. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distância, Imagens, Material Didático 

 

ABSTRACT 
 

This article aims to analyze the use of images in EAD for the construction of its materials. 

Since this is your overall goal. Specific objectives have to identify the meanings of the 

image and its influence on the viewer, appropriating this information to serve as a benefit 

in developing more effective teaching materials in distance education courses. This 

research is justified by the fact that the image is associated with pedagogical practice, 

serving as a support for teaching and research. The research in this article has applied 

nature in the shape of a qualitative approach is also exploratory. The procedure used to 

collect data was the literature search by selecting reading material already published in 

books, articles and material available on the Internet. Research shows that the image is 

endowed with meanings that will depend on the psychological schemes of each so you can 

make sense, but also depends on the viewer's imagination. Therefore, it is necessary to 

visual literacy, learning to read images critically. Finally, the image on the AVA is very 

important to achieve the expected results, therefore, motivates and transcends the image to 

what is being seen. 

 

KEY WORDS: Distance Education, Handouts, Pictures. 
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1INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo destina-se a analisar o uso de imagens em educação a distância 

como construção de seu material didático constituindo este o seu objetivo geral. É um tema 

relevante, tendo em vista que a literatura existente acerca do assunto está em crescimento. 

O objetivo específico é identificar os significados da imagem e suas  possíveis influências 

no espectador, analisando a utilização da imagem como recurso de aprendizagem, suas 

características e funções, apropriando-se destas informações para servir de subsídio na 

elaboração de materiais didáticos mais eficientes para cursos a distância. Além desses 

objetivos específicos procuraremos também: especificar formas de utilização de imagens 

em conjunto com textos nos materiais didáticos na EAD. Esta pesquisa justifica-se devido 

ao fato de que a imagem está associada à prática pedagógica, aproveitando o pensamento 

de Guimarães e Melo ( 2008) a pedagogia não pode estar limitada a textos, as imagens, 

neste sentido,  inseridas no contexto escolar cumprem a própria função mediadora da 

instituição escolar. Ele revela então que o ensino deve utilizar recursos com o intuito de 

facilitar a aprendizagem.  

A imagem é tida também como uma forma objetiva de documentação, pois agrega 

informações sobre um determinado tema, além disso, observa-se a sua massificação, em 

especial, na educação. Sendo assim, faz-se necessária uma melhor contextualização da 

mesma, com o propósito de maximizar o que ela pretende revelar, e desta forma, facilitar a 

interatividade no contexto educacional. 

Pesquisas científicas neste ramo crescem gradativamente, advindo 

questionamentos que se tornam os problemas deste artigo, são eles: Como se dá a 

utilização da imagem na elaboração de materiais didáticos,  como instrumento didático 

para cursos de EAD? Qual a influência da imagem no processo de aprendizagem em cursos 

a distância? A hipótese inicialmente apresentada é a de que a imagem se apresenta como 

uma alternativa eficaz, quando bem empregada, no processo de ensino e aprendizagem em 

cursos EAD, possivelmente utilizada gradativamente. 

A pesquisa tem natureza aplicada, pois, suas descobertas subsidiarão as atividades 

pedagógicas futuras e conforme SILVA(2004), uma pesquisa de natureza aplicada objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. 

Terá uma forma de abordagem qualitativa, pois ocorre como princípio básico a 

interpretação dos fenômenos e atribuição de significados( GIL, 1991 apud SILVA, 2004). A 
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interpretação dos fenômenos processar-se-á com o auxílio da revisão bibliográfica. 

É exploratória, uma vez que buscará uma maior familiaridade no problema. O 

procedimento utilizado para a coleta de dados será a pesquisa bibliográfica através de 

seleção de leituras de material já publicado em livros, artigos, material disponibilizado na 

Internet. 

 

2 EMBASAMENTO TEÓRICO E DISCUSSÃO 

 

2.1   CONCEITO DE IMAGEM E NOÇÕES DE SEMIÓTICA 

 

O termo imagem é definido de diferentes modos por alguns autores, tais como 

Lins(2008), o qual revela que o termo imagem significa a representação feita pelo homem 

por meio de técnicas manuais ou recursos técnicos do que foi ou está sendo percebido, ou 

seja, o autor em questão, revela que a imagem é algo que é captado, seja por meios 

manuais ou através de técnicas, de modo que outra pessoa possa ter uma visão de algo ou 

de alguém mais próxima do que foi visto. 

Já Santaella e Nöth (2008) acrescentam que imagens têm sido meios de expressão 

da cultura humana desde a pré-história e estão divididas em dois domínios: o da 

representação visual e o domínio imaterial das imagens na mente. O primeiro 

representando os objetos materiais, são os signos que representam nosso ambiente visual, e 

uma das formas de estudá-lo é através da semiótica; no segundo, as imagens aparecem 

como fantasias, imaginações, esquemas, modelos internos, contudo, ambos os domínios 

não existem separados. 

Em se tratando de signos, para Peirce (1990), um signo,representa algo para 

alguém, ou seja,  um signo representa alguma coisa. E Umberto Eco citado por Fidalgo 

(2004) classifica os signos sistematicamente. Enumeraremos as classificações que 

julgamos mais relevantes para esta pesquisa. Os signos diferenciam-se pela fonte, ou seja,  

os signos  provêm de origens diferentes, portanto, são de fontes diferentes; os signos 

diferenciam-se pela intenção e grau de consciência do seu emissor, isto é, há signos que 

são emitidos com o fito de comunicar, que são os comunicativos  e há signos emitidos 

espontaneamente, que revelam involuntariamente qualidades e disposições, são os signos 

expressivos; os signos também diferenciam-se pelo canal físico e pelo aparelho receptor 

humano, assim como há  os diferentes sentidos, olfato, tato, gosto, vista, ouvido, assim há 
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diferentes tipos de signos;  os signos diferenciam-se também  pela relação com seu 

significado, os signos podem ser unívocos, equívocos, plurívocos, vagos; os signos 

diferenciam-se pelas funções do discurso, a classificação mais conhecida neste âmbito é a 

de Jakobson que distingue seis funções da linguagem. São as funções a referencial, em que 

o signo se refere a qualquer coisa; a emotiva, em que o signo pretende suscitar um resposta 

emotiva; fática, em que o signo visa manter a continuidade da comunicação; a imperativa, 

em que o signo transmite uma injunção; a metalinguística, em que os signos servem para 

designar outros signos e, finalmente, a estética, em que os signos se usam para suscitar a 

atenção sobre o modo como são usados, fora do falar comum. 

Semiótica conforme Santaella (2004) é a ferramenta que nos permite a 

compreensão de sons, palavras, imagens em todas as dimensões, então os processos de 

percepção são objetos dos estudos semióticos, assim, não há mensagem sem signos nem 

comunicação sem mensagem. 

 

2.2. MODOS DE IMAGEM E PERCEPÇÃO DA MESMA 

 

Não se pode negar o apelo visual das mídias na atualidade, a imagem é mais 

popular, assumindo não somente um caráter ilustrativo, mas também um papel de 

comunicadora. E existem modos de exibição da imagem que é a forma com que a imagem 

se apresenta para o espectador ou leitor. 

Com relação aos modos da imagem Aumont (1993) vem falar de três modos. São 

eles: o modo simbólico, no qual as imagens serviam outrora como símbolos religiosos, 

certas imagens representam divindades, em termos gerais incluem também signos como a 

cruz cristã e a suástica hindu, mas os símbolos não são puramente religiosos, mas guardam 

em si valores; o modo epistêmico, a imagem traz informações visuais sobre o mundo, 

como mapas, retratos pictóricos, desenhos de paisagens, e outras modalidades 

documentais; e o modo estético, no qual a imagem é destinada a agradar seu espectador. 

Ainda conforme  Aumont (1993) percebe-se então, a riqueza da percepção da 

imagem, o espectador constrói a imagem e a imagem o  constrói, neste sentido, há um 

trabalho de reconhecimento que está em nossa percepção de imagem, há uma 

reciprocidade  na comunicação entre imagem e espectador. A constância perceptiva é 

resultado de um constante trabalho psicofísico.  Para Kandel, Schwartz  et all (2000) 

citados por Ries e Rodrigues (2004), as percepções humanas não são cópias diretas e 
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precisas do mundo que está a nossa volta, mas são representações internas dos eventos 

físicos externos, isto é, estão intimamente  ligadas ao psicológico. 

 Desta feita, o prazer do reconhecimento, uma das razões essenciais do 

desenvolvimento da arte representativa, resultando é satisfação psicológica pressuposta 

pelo fato de reencontrar uma experiência visual na imagem. Isto é, a imagem é mais 

significativa se houver dentro do espectador uma experiência visual prévia referente ao que 

está sendo visto. Também conforme Aumont (1993) tem-se observado que o 

reconhecimento não é um processo de mão única, por exemplo, um sentimento em relação 

à paisagem não é o mesmo depois que se pintaram paisagens, como também movimentos 

como a arte pop ou hiper-realismos nos fazem ver o mundo cotidiano de modo diferente, 

ou seja, o contexto também influencia na percepção da imagem.. 

A regra dos etc, citada pelo mesmo autor (1995, pp 86-90), afirma que o 

espectador desempenha um papel ativo na sua relação com a imagem, que o mesmo faz 

intervir seu saber prévio na imagem, suprindo as lacunas da representação, ou seja, uma 

imagem nunca pode representar tudo, ela depende da imaginação do espectador ou leitor. 

Mais precisamente, parte do espectador é projetiva, pois, tendemos a identificar algo na 

imagem que se pareça com algo que já conhecemos, portanto, a imagem está ligada à 

imaginação que está ligada à rememoração. Porém, tem que ter o cuidado para que o 

excesso de projeção não leve a erros de interpretação, ou interpretação abusiva da imagem. 

Neste sentido, o papel do espectador é ativo, isto é, através do reconhecimento 

visual, constrói esquemas de rememoração, formulando a sua teoria de que o espectador é 

que faz sua imagem. ( Gombricht apud Aumont, 1993).  E com o passar dos tempos, a 

tendência é aprimorar a imagem através de recursos tecnológicos como veremos a seguir. 

 

2.3  AVANÇO DA TECNOLOGIA  

 

Com a crescente tecnologia da impressão a reprodução da imagem com qualidade 

e em larga escala foi favorecida. Lins (2008) revela que no século XX, a arte, a fotografia, 

o cinema, a televisão fizeram um importante serviço de divulgação da linguagem de 

cinema e de TV. Assim, o desenvolvimento da informática possibilitou o aumento de 

reprodução de imagens. Couchot (1996) alerta que devido ao avanço da informática, o 

computador, através dos pixels, possibilitou automatizar numericamente as informações 

relativas à imagem, criar e dominar totalmente o seu menor elemento constituinte e aperfeiçoar 
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as técnicas de reprodução, facilitando desta forma, a impressão de materiais didáticos. 

Com relação ao termo pixel, este é utilizado na computação gráfica para designar 

o nível molecular dos gráficos, ou seja, é a unidade de informação de uma imagem digital. 

A revolução dos pixels inaugura uma nova fase da imagem, pois, a lógica figurativa 

representada pela imagem capturada através da ótica agora é representada pela imagem 

simulada através do cálculo numérico do computador. (Negroponte ,1995). 

Diante do exposto, torna-se necessário que os profissionais da tecnologia da 

informação andem lado a lado com os profissionais da educação para melhor alcançar os 

objetivos educacionais, para isso, traremos detalhes de planos e angulações de imagens 

com suas respectivas finalidades. 

 

2.4 PLANOS E ANGULAÇÃO DA IMAGEM NA TV 

 

 Como a TV é um dos recursos em EAD. Utilizaremos neste momento em relação 

à TV, o texto de Bartolomeu (s/d) que revela que os planos de imagem podem ser tomados 

como referência a figura humana ou objetos. Neste sentido, plano geral (PG) descreve uma 

área grande, dando a sensação de imensidão, feito de uma grande distância; o plano 

conjunto (PC) tem características semelhantes ao plano geral, tendo como diferencial uma 

distância menor, contendo mais pormenores; no plano médio, (PM)é   basicamente um 

plano de um corpo humano, o qual será o centro das atenções; o plano americano (PA), 

corta a figura na altura dos joelhos; o plano aproximado de tronco (PAT), corta a figura da 

cintura para cima; o grande plano (GP), tem a medida de um rosto enfatiza a expressão do 

rosto; o plano detalhe (PD) mostra pequenos detalhes. 

Já com relação à angulação das imagens,  a autora acima revela que esta se  refere 

à altura da câmera em relação ao objeto ou à pessoa e pode ser: ângulo alto, enquadra a 

pessoa ou objeto de cima; ângulo baixo, enquadra a pessoa ou objeto por baixo; ângulo 

plano enquadra a pessoa ou objeto na mesma altura dos mesmos; 

È interessante ressaltar que cada ângulo vai enfatizar um detalhe, dependendo do 

contexto em que a imagem está inserida. E o tipo de ângulo e do plano será escolhido em 

relação ao que se pretende enfatizar em um tema ou texto. 
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2.5. IMAGEM E O TEXTO 

 

Com relação a imagem e texto, Roland Barthes (1977) elaborou trabalhos 

significativos sobre as relações entre imagem e texto, baseando-se numa lógica de três 

possibilidades de como as imagens e os textos se inter-relacionam. A primeira é a 

Ancoragem (texto apoiando imagem). Neste caso, o texto escrito, às vezes, uma pequena 

legenda, tem a função de conotar e direcionar a leitura, propondo um viés de leitura da 

imagem. A Ilustração (imagem apoiando texto). Neste caso, a imagem é que esclarece o 

texto, expandindo a informação verbal.  Relay (texto e imagem são complementares). 

Neste caso, há uma integração das linguagens. São exemplos os cartoons e as tiras 

cômicas. Nem texto nem imagem são auto-suficientes. 

È necessário para um profissional de educação, ter conhecimento destas relações 

entre texto e imagem para melhor adequar seu material didático. Belmiro (2000) traz um 

termo interessante, é a alfabetização visual, que vem contemplar as práticas de 

aprendizagem para a leitura de imagens: o enquadramento. Aprender a ler imagens é 

essencial, a alfabetização pela imagem é um meio de construir cidadania. Para isso, o aluno 

deve apreciar a imagem dos livros didáticos como arte, reconhecê-la e interpretá-la. A 

estética da recepção da imagem traçará um constructo teórico que definirá a importância 

do sujeito-leitor na produção de sentidos. O uso de imagens fotográficas nos livros 

didáticos está pautado em sua grande maioria, de aproveitar a força de realidade própria da 

fotografia, como também em outras situações, para ampliar a consciência social do aluno, 

ora para uma aproximação mais fácil com um grupo de dados de informação considerados 

relevantes para o projeto pedagógico do livro. Ainda conforme a autora se há textos muito 

longos, ela serve para quebrar o ritmo cansativo da leitura além de poder sugerir leituras. 

Souza (2009) aproveitando estudos de outros autores revela que o sentido da visão é 

fator importante na inteligência humana, pois, para o sucesso na produção do material 

didático, a imagem aparece como recurso muito atrativo, especialmente porque a imagem pode 

significar muito mais do que um texto, já que a partir dela o estudante pode formar um leque 

de significados e significantes e, dessa forma, atingir o objetivo pedagógico final, que é a 

aquisição de conhecimentos e a aprendizagem. 

Utilizando a imagem como recurso didático, pode-se, também, explorar a 

importância da subjetividade e da individualidade que há no significado de cada imagem para 

cada aluno. Questionamentos poderão surgir a partir de imagens (slides, vídeos, filmes, 
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fotografias, imagens comuns). 

Ainda, Souza (2009) aproveita estudos realizados por linguistas educadores e experts 

em comunicação, possibilitando estabelecer outras funções didáticas atribuídas à imagem, 

dentre elas:  

 - Função motivadora – Representações relacionadas a paisagens 
narrativas, ilustrações gerais relacionadas com título, que não estão 

diretamente ligadas à expressão verbal.  

- Função vicarial – As ilustrações cujo referente real não pode ser 
apresenta

 
do no momento da explicação e a sua representação verbal não 

oferece uma boa imagem, por exemplo: a descrição de uma obra 

arquitetônica. 
- Catalisação de experiências – A imagem possibilita a organização da 

realidade facilitando o discurso escrito, por exemplo: processo de 

distribuição de eletricidade. 

- Função informativa – A imagem ocupa o núcleo central do discurso e 
a mensagem verbal se reduz a uma explicação complementar. 

Assemelha-se à função vicarial. 

- Função redundante – Expressão icônica de uma imagem que foi 
desenvolvida suficientemente no texto escrito. 

- Função estética – Provocada, em muitos casos, por uma necessidade 

fundamentalmente estética ou de estilo, com aplicação de ilustrações ou 
fotos. 

Desta forma, uma imagem está carregada de funções que podem servir de 

subsídio para a aprendizagem se colocadas adequadamente de acordo com os objetivos 

propostos. 

Rossi (2006) também  sugere que é preciso criticar as imagens contextualizando-

as, destacando o que se vê na imagem, o que está dando ênfase na imagem; qual é a 

interpretação da imagem; quais indagações serão feitas diante da imagem; quais os 

pressupostos do aluno. Ainda em atividades onde sejam exploradas as imagens, pode-se 

buscar compreender a relação imagem-mundo e a partir daí poder atingir o ideal proposto com 

a apresentação da imagem. Neste sentido, vamos tratar também da imagem em EAD. 

 

 2.6. AVA E IMAGENS 

 

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem é um espaço onde se desenvolve aulas 

em cursos a distância com ferramentas síncronas (com interação em tempo real) e 

assíncronas( com interação em tempo flexível, a exemplo de fóruns e lista de discussão). 

Conforme Santos et all( 2010) atualmente está em grande expansão a utilização de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem nas instituições de Ensino Superior e empresas, com 

objetivo de ser uma ferramenta de E-learning, possibilitando a capacitação de profissionais 
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e estudantes através da Internet. 

Conforme Sartori e Roesler (2004) na construção do design gráfico de um 

conteúdo a ser disponibilizado em um AVA, é importante ter em mente que a escolha dos 

elementos serão interpretados diferentemente por cada aluno. E precisam ter relação direta 

com os objetivos de aprendizagem. Manghel (2001, p. 24) citado por Sartori e Roesler 

(2004) afirma que, 

[...] a imagem dá origem a uma história, que, por sua vez, dá origem a 

uma imagem, porém, através da contemplação, o espectador tem a 

sensação de estar vivenciando a história que a imagem conta. O 
espectador passa a ser um ‘ouvinte’ de uma história vivida, pois as 

imagens [...] se congelam em um instante único: o momento da visão tal 

como percebida do ponto de vista do espectador. (MANGHEL, op. cit., p. 

25).  

A expressão visual de um AVA é de fundamental importância para alcançar os 

resultados esperados. Os elementos visuais e textuais precisam viabilizar a significação, 

interpretação e interatividade naquele espaço virtual. Desde a elaboração do desenho 

pedagógico até a produção de materiais didáticos, os docentes devem levar em 

consideração as mudanças oriundas no contexto educacional, social, cultural e econômico, 

ou seja, o atual cenário do conhecimento. Este cenário se apresenta como novos 

paradigmas o aprender a aprender, a autonomia e o desenvolvimento de novas habilidades 

e competências tanto por parte do professor quanto do aluno. (Sartori e Roesler, 2004) E 

isto requer aperfeiçoamento constante por parte dos docentes. 

A imagem motiva, facilita o conhecimento intuitivo, provocando a reflexão. Dessa 

forma, Souza (2009) afirma que a Educação a Distância requer recursos pedagógicos 

diferenciados, pois, precisa atender públicos também cada vez mais diferenciados, com 

diversos interesses, posições ou condições sociais: atualização profissional, pais de família, 

que precisam aumentar o nível de instrução, pessoas sem tempo, sem possibilidade de 

locomoção, donas de casa, etc. A autora fala também que existem algumas possibilidades de 

utilização das imagens, que são
 
na apresentação de um tema; na ilustração de um tema;  como 

exercício de fixação;  como pesquisa;  como exercício de avaliação. 

Nesse sentido, ela afirma que é necessário refletir a respeito da imagem nos processos 

educativos, na sala de aula, neste caso, no AVA, pois é uma forma de preparar o aluno para 

compreender e avaliar todo tipo de imagem, de forma que o conscientize sobre todos os tipos 
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de imagens e aprenda com as mesmas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, verifica-se que a imagem tem sua importância confirmada no 

meio educacional. Observou-se que a imagem está cada vez mais sendo utilizada, e ela 

própria já vem dotada de significados que vão depender dos esquemas psicológicas de cada 

indivíduo, uma vez que cada um tem sua própria representação visual acerca de um mesmo 

objeto que está sendo apresentado. Neste sentido, as percepções humanas não são cópias 

diretas e precisas do mundo que está a nossa volta, mas são representações internas dos 

eventos físicos externos. Com relação aos planos e angulações da imagem na TV, estes 

dependem do enfoque do autor, ou seja, cada angulação vai explanar uma sensação 

diferente mesmo sento relativa à mesma imagem, o que denota que nenhuma imagem é 

desprovida de subjetividade e quem vai se utilizar deles tem que ter objetivos claros para 

saber utilizar os planos e angulação da imagem. Para tanto, faz-se necessária a 

alfabetização visual, a fim de aprender a ler imagens, ou seja, aluno deve apreciar a 

imagem dos livros didáticos, reconhecê-la e interpretá-la, criticando-as, contextualizando-

as, fazendo com que o significado embutido nas imagens não seja desprovido da realidade 

a qual está inserida. 

Enfim, em relação a Educação a Distância, esta  requer recursos pedagógicos 

diferenciados, pois, precisa atender públicos também cada vez mais diferenciados, com 

diversos interesses. A imagem no AVA é muito importante para alcançar os resultados 

esperados, pois, a imagem motiva, e não se limita ao que está na tela ou no papel, mas 

transcende , ela vai se somar à imaginação do leitor ou espectador. E os recursos humanos do 

setor educacional precisa estar atento aos avanços tecnológicos para melhor atender aos 

objetivos educacionais. 
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O USO DAS TIC’SNO ENSINO TÉCNICO: DIFICULDADES DE 

APROPRIAÇÃO DEMOSTRADAS A PARTIR DE UM BLOG. 
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Resumo 

Os desafios contemporâneos carecem de repensar a educação, através da difusão das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC’S) bem como do prisma da educação a 

distância (EAD), que possuem potenciais para a utilização em contextos, tempo e locais 

diversificados, buscando a diversificação dos recursos midiáticos existentes. A rigidez 

estrutural dos currículos resulta num distanciamento das propostas educacionais, em que os 

conteúdos muitas vezes são desvinculados do cotidiano. Reconhece-se a diminuição do 

potencial das mídias, principalmente das redes sociais e das plataformas educacionais, 

transformando-os em meros meios informativos de mão única e repositórios estáticos. Esse 

artigo busca debater o porquê do uso limitado das plataformas como meio de interação 

entre os atores e se de algum modo a diversidade de plataformas atrapalha a difusão do uso 

pelos professores e apropriação do uso pelos estudantes. Toma-se como exemplo a 

utilização das TIC’S por docentes do curso Técnico de Edificações do Instituto Federal 

Sul-riograndense, como subsidio para responder ao anseio de registrar as mudanças que 

estão ocorrendo constantemente na educação, relacionadas ao ensino técnico, a inserção 

das tecnologias de informação e a repercussão das mesmas a partir da formação dos 

professores. 

 

Palavras-chave: Tic’s; interatividade; ensino técnico. 
 

Introdução 

 

Nos dias atuais em que a inclusão digital permeia o cotidiano, as mídias 

demonstram potencializar o ensino através de uma sociedade repleta de recursos cada vez 

mais informatizada e farta de elementos imagéticos, sonoros e textuais. 

Os desafios contemporâneos carecem de repensar a educação, com a difusão das 

TIC’S bem como da educação a distância, que possibilita a utilização em contextos, tempo 

e local diversificados, através da diversificação dos recursos midiáticos existentes. 

Os estudantes atualmente são usuários “afoitos” dos recursos midiáticos 

disponíveis, principalmente as mídias sociais. A geração atual faz uso de diversas 

plataformas e realizam várias coisas ao mesmo tempo, porém tal uso é superficial e não 

imbuído de conceitos educacionais notadamente quando utilizados na escola.  

A rigidez estrutural dos currículos proporciona um distanciamento das propostas 

                                                
1 Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, professora do Instituto Federal Sul-
riograndense (IFSUL) – Campus Pelotas, atuando no Curso de Edificações e no Programa de Formação de Formadores – 

Pós-Graduação em Educação. E-mail: carolmfbarros@terra.com.br 
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educacionais, onde os conteúdos muitas vezes são desvinculados do cotidiano. Diminuindo 

o potencial das mídias, principalmente das redes sociais e das plataformas educacionais, 

transformando-os em meros meios informativos de mão única (o professor informa 

atividades aos estudantes) e repositórios estáticos. 

O indivíduo constrói pessoalmente os seus conhecimentos nas interações 

com outros atores sociais e a partir de interações com os signos e 
instrumentos presentes na sociedade. (VYGOTSKY apud MARTINSI 

1988, p.30). 

Porém nem tudo são “links”.  

Um exemplo disso é o curso de Edificações do Instituto Federal Sul-riograndense 

-  Campus Pelotas, onde alguns docentes fazem uso de plataformas e mídias sociais para 

complementarem sua prática docente de sala de aula, porem tais recursos são apenas 

utilizados como simples repositórios ou fonte de comunicação somente do professor. A 

partir de tais constatações é possível questionar o porque do uso limitado das plataformas 

como meio de interação entre os atores e se de algum modo a diversidade de plataformas 

atrapalha a difusão do uso pelos professores e apropriação do uso pelos estudantes. 

O PROCESSO DA ADAPTAÇÃO DOCENTE A COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA 

 

Diferente da geração atual em que a inclusão digital faz parte do seu processo de 

formação, no corpo docente de muitas instituições esse processo de formação professoral 

apenas tangencia o uso das mídias, muitas vezes de forma superficial. O professor ainda 

está vinculado a confecção da sua aula de modo presencial, criando quanto muito, “slides” 

de apresentação com o conteúdo estático, muitas vezes sem usar a capacidade máxima dos 

aplicativos. 

 Dos professores que se “atrevem” a utilizar as diferentes mídias, basicamente 

tomam mão de usar plataformas disponibilizadas pela própria instituição, tais como o 

Teleduc, porém, em grande parte, sem empregar sua capacidade máxima (como sua 

capacidade de relacionamento, tipo chat), reduzindo-os apenas a simples repositórios.  

O mais comum é se pensar que as características de um meio qualquer não se 

alteram por conta da entrada de um novo objeto, mas ilude-se quem pensa que um objeto 

como o computador [...] entra no universo escolar como um “recurso a mais” que se soma 
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a outros e que apenas prolongaria uma lógica de trabalho que já se encontra ali. 

(VOLTOLINI, 2007, p. 121). 

A rapidez do desenvolvimento tecnológico faz com que as reações a tecnologia 

sejam diferentes entre as gerações, por motivação da sua oportuna combinação com a 

hegemônica força psicologizante na educação. Com a prioridade do discurso unificante dos 

poderes econômicos e midiáticos sobre o político, resulta em provocar transmitir ao 

docente um sensação de mediação com certo afastamento, por questionar a pertinência de 

sua in(ter)ferência em detrimento da eficiência e economia tecnológica na educação.  

Nasce então a criação da “necessidade de flexibilização” dos artifícios de ensino 

pela concorrência, na sala de aula, entre equipamentos computacionais e o professor. Uma 

vez que se exige do professor retirar o máximo benefício instrumental da máquina, 

qualquer dispersão, que a diversidade do uso da mesma máquina proporciona, se configura 

um obstáculo para o ensino. (VOLTOLINI, 2007). 

O professor se dá conta que grande parte de seu esforço consiste em 

evitar que o fascínio exercido pelas possibilidades da máquina 
predominem sobre as finalidades de seu uso. (Ibid., p. 122). 

A adaptação do docente a comunicação midiática necessita que o papel do 

professor seja repensado para depois posto em prática e não uma falsa adaptação. O 

professor não deve ser apenas usuário das mídias mas sim um agente potencializador do 

uso, nem ao menos se sentir em disputa pela atenção do estudante. 

O perfil “remodelado” do professor que se propõem utilizar as tecnologias de 

informação deve fazer consideração ao papel da metodologia como um recurso de 

aprendizagem, usar seu potencial, e não crer que está se “atualizando” usando os artifícios 

da educação à distância não reconhecendo seu valor e apenas sentindo-se forçado a utilizar. 

Alguns usam o discurso da EAD porém empregam os recursos de forma retrógrada ou 

limitando-os.  

Conforme exemplifica Kesnki (2003), para realizar as transformações esperadas 

para que o professor adapte-se a comunicação midiática é necessário que: 

 

 o docente conheça as TIC’S para que possa lidar com elas de forma crítica; 

 saber utilizá-las pedagogicamente; 

 trabalhar com o conhecimento adquirido; 
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 estar sempre em busca de novas informações de modo a capacitar-se continuamente para 

acompanhar as mudanças estruturais dos saberes; 

 assumir a postura de questionamento e criatividade diante das informações; 

 exercer o papel de orientação e cooperação com os discentes. 

 

Além desses pontos, os professores devem tomar um cuidado na inserção das 

TIC’S em sala de aula, para que essas não sejam consideradas um “matar tempo’, onde no 

modo presencial seja utilizado quando “acabou a matéria” e liga-se a televisão passando 

um filme pouco conectado ao assunto,. Para tanto é necessário a capacitação docente, 

como agente dinamizador, orientador da construção através do auxílio crítico e criativo. 

Tal postura que pode ser comtemplada através da reflexão de forma crítica sobre o 

uso de mídias em sala de aula e o desenvolvimento de habilidades instrumentais para a 

otimização do uso das Tic’s. 

Novas configurações de aprendizagem possibilitadas pelo uso da tecnologias de 

comunicação de informação permitem estruturas contextos educativos e mais ricos, 

variados e complexos. Como cita Alves (2001) possibilitando “incluir o mundo na aula” e 

a “aula no mundo”. 

Quando da boa apropriação das TIC’S é possível que se estabeleça interações 

entre diferentes tipos de mídias, favorecendo a construção do conhecimento, bem como 

utiliza-las para a comunicação entre os atores que fazem parte do processo de 

aprendizagem. Para Vygotsky (1988) uma vez que a indigência do indivíduo de constituir 

interações, a fluência que a era digital tecnológica requer, como a realização de ações em 

contextos distintos e mídias diferenciadas. 

O indivíduo constrói pessoalmente os seus conhecimentos nas interações com 

outros atores e a partir das interações com os signos e instrumentos presentes na sociedade. 

(Vygotsky, 1988). 

O que mais seria apropriado para um curso visual como o curso de Técnico em 

Edificações usar bases midiáticas para suporte e ampliação dos processos pedagógicos 

envolvidos? Então o porque não fazer o uso de tais potenciais? Bem como estender a 

prática docente as comunicações permitas pelas Tic’s? 

A prática das TIC’S muitas vezes é fundamentada em pressupostos tradicionais e 

moralistas, distorcendo e empobrecendo as possibilidades tecnológicas em âmbito 

pedagógico, muitas vezes ainda remetida a um conceito retrógrado em que a educação a 
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distância era atrelada a não-presença física do estudante, que não podia comparecer. Tal 

prática era diminuta com a falta de interatividade, onde a aprendizagem centrava-se no 

autodidatismo. 

Como descreve Alves (2002) através da propagação das tecnologias de 

comunicação se torna possível repensar os conceitos de educação e tecnologia de forma 

integrada. Instituindo novas propostas pedagógicas que englobem as potencialidade que as 

novas tecnologias, em especial as de suporte digital trazem para o processo coletivo de 

construção do conhecimento. 

Cabe então ressaltar a pergunta, porque mesmo com as tecnologias de 

comunicação em propagação o curso de Técnico em Edificações não se apropria de tais 

potencialidades, a partir da interatividade? 

Este estudo partiu do anseio de registrar as mudanças que estão ocorrendo 

constantemente na educação, relacionadas ao ensino técnico, com a inserção das 

tecnologias de informação e a repercussão das mesmas a partir da formação dos 

professores. 

Metodologicamente essa pesquisa, é lançada a partir de um estudo de caso 

qualitativo apoiado na revisão bibliográfica sobre o tema. Parte-se de uma investigação 

baseada na revisão bibliográfica dos principais conceitos que abordam o tema, buscado o 

estado da arte em que se posiciona tais questionamentos.  

A abordagem qualitativa, aqui nesse texto, responde a uma questão particular de 

pesquisa, que não privilegia a quantificação, ou seja, trabalha em um universo de 

significados, motivos, crenças, valores e atitudes, um universo de relações que não pode 

ser reduzido a números. (MINAYO, 2002). 

Essa abordagem foi escolhida por apresentar as condições para um estudo de 

estudantes e professores em seu contexto, focando especificamente as dificuldades e 

potencialidades que esses atores se deparem quando refletem a prática professoral no curso 

técnico de edificações através do uso de mídias. 

Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento, os dados coletados são 

predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é maior 

do que com o produto; o significado que as pessoas dão às coisas e à sua 
vida são focos de atenção especial pelo pesquisador, a análise dos dados 

segue o processo indutivo. (LÜDKE & ANDRÉ, 1991, p. 11). 
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Segundo Macedo (1994) o conceito restrito de revisão bibliográfica é definido 

pela busca de informações bibliográficas, seleção de documentos que se relacionam com o 

problema da pesquisa e o fichamento dos mesmos através dos referencias para uso 

posterior. Ou seja, trata-se do primeiro passo da pesquisa científica com o objetivo de 

rastrear e revisar a literatura existente. 

Os objetivos da pesquisa bibliográfica são de identificar as informações e os 

dados que contam no material pesquisado, estabelecer relações entre as informações e os 

subsídios obtidos com o problema proposto e analisar a consistência das informações e 

elementos apresentados pelos autores. 

Por se tratar de uma pesquisa contemporânea, aqui estende-se a pesquisa 

bibliográfica também a documental, ou seja, qualquer informação não só oriunda de textos 

como também de imagens, sons, vídeos, estatísticas, donde a pesquisa documental vale-se 

de materiais que não receberam ainda um tratamento editorial. 

Para análise tomou-se como referencia duas disciplinas do curso de Edificações 

que utilizassem TIC’S(mesmo que de maneira superficial) para ampliação da sala de aula.  

Outra etapa da investigação deu-se na análise e interpretação dos dados obtidos na 

coleta de dados e o cruzamento informações captadas nas plataformas de ensino no 

decorrer do processo de investigação. Para Maria Cecília Minayo (1992) essa fase possui 

três objetivos: estabelecer uma compreensão dos dados coletados, responder ou não as 

perguntas do trabalho de pesquisa e ampliar o conhecimento do tema pesquisado.  

Para analisar as entrevistas realizadas no decorrer da coleta de dados foi 
utilizada a técnica conhecida como análise de conteúdo, que caminha no 

limite da objetividade e da subjetividade, do rigor científico e não do 

olhar viciado do observador (BARDIN, 1977, MINAYO, 1993  e VALA, 

1986).  

O procedimento da técnica de análise de conteúdo se faz inicialmente através da 

identificação de unidades de registro, baseada nas repetidas leituras das mensagens 

coletadas e uso dos meios midiáticos que as disciplinas abordaram. Segundo Bardin 

(1977), unidades de registro são: 

[...] a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de 

conteúdo a considerar como unidade base, visando a categorização e a 

contagem frequencial. A unidade de registro pode ser de natureza e 
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dimensões muito variáveis (1977, p.104). 

Atualmente a pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados onde será utilizado 

instrumentos, basicamente apoiados nas técnicas de entrevista semiestruturada e análise 

documental. Essas técnicas indicarão a aproximação com o Curso de Edificações do IFSul 

– Campus Pelotas, mas, além disso, geram maneiras de estudar e criar um conhecimento 

partindo da realidade investigada.  

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente 
qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma 

entrevista bem-feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza 

estreitamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e 
de escolhas nitidamente individuais. (LÜDKE & ANDRÉ, 1991, p. 34). 

Finalmente se fará necessária à análise e interpretação dos dados, etapa que tem 

por objetivo analisar, interpretar e explicar todo o material obtido na coleta de dados e 

revisão bibliográfica. Quando serão feitos os cruzamentos de informações de modo a se 

conseguir um exame qualitativo do caso como um todo, para posterior conclusão do 

trabalho através de um texto, com o objetivo de documentar e divulgar a pesquisa. Como 

produto busca-se a formatação de um Hipertexto com possibilidades de interatividade, para 

ambas as disciplinas, com a participação dos professores,  a fim de ampliar a pesquisa 

rastreando os caminhos de aprendizagem feitos pelos próprios estudantes ao ler o texto e 

fazer suas próprias conexões.  

O CURSO E AS TIC’S: POTENCIALIDADES NÃO-POTENCIALIZADAS.   

 

O ensino Técnico, no Brasil, como a educação em geral, tem sido elemento de 

estudo e discussão nos assuntos que abordam as políticas públicas da educação, dando cada 

vez mais ênfase, a preocupação com as práticas docentes, inclusive com o incentivo as 

práticas de EAD, motivados inclusive pela difusão  Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 Para situar, a formação do Técnico em edificações abrange disciplinas como, 

sistemas construtivos, desenho técnico, projeto arquitetônico, materiais de construção, 

gerenciamento e orçamento de obras, solos, topografia, normas de segurança e saúde no 

trabalho, organizadas conforme o projeto pedagógico do curso e obedecendo a pré-
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requisitos fundamentais para a adequada continuidade do processo educativo, adaptado 

constantemente às novas tecnologias e necessidades do mercado sempre permeado com as 

legislações e normas técnicas vigentes. 

O estudante do Curso Técnico em Edificações
2
 do Instituto federal Sul-

riograndense, baseado no Decreto que regulamenta a profissão, através da conexão entre o 

planejamento, a execução, o conhecimento teórico e a prática efetiva relativa às 

construções civis, forma profissionais qualificados para atuarem em escritórios técnicos e 

no canteiro de obras, nas áreas de desenho, projetos, orçamentos, ensaios tecnológicos, 

levantamentos topográficos, elaboração e acompanhamento de cronogramas, fiscalização e 

controle de qualidade em canteiro e indústrias, dentre outras atividades. Nesse sentido, o 

Técnico em Edificações elabora e executa projetos de edificações conforme normas 

técnicas de segurança e atribuições legais. Planeja a execução e elabora orçamento de 

obras. Presta assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas na área de edificações. Orienta e coordena a execução de serviços de 

manutenção de equipamentos e de instalações em edificações. Orienta na assistência 

técnica para compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados. 

Dentre essas disciplinas, algumas se apropriam do uso das Tic’s, de maneira 

aleatória, pois não está especificado no projeto de curso alguma plataforma específica, nem 

mesmo é debatido/incentivado, pela organização didática do curso.  Das disciplinas que 

trabalham com esses recursos, elencou-se duas para a observação sobre o uso: Projeto 

Arquitetônico e Técnicas Construtivas. 

As disciplinas foram escolhidas por propiciarem aos seus estudantes materiais 

disponibilizados na Web e pela proximidade temporal de suas criações, a primeira 

utilizando o ambiente de suporte a Educação Teleduc, disponibilizado pela instituição e a 

segunda disciplina usuária de um blog
3
  gratuito disponível na rede chamado WordPress

4
 

(Figura 01).  

 

                                                
2 Segundo o Decreto Nº 90.922, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1985 que regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 
1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau. 
3 Acesso em www.edificaacoes.wordpress.com/ 
4 O WordPress é uma plataforma semântica de vanguarda para publicação pessoal, com foco na estética, nos Padrões Web 

e na usabilidade. O WordPress é ao mesmo tempo um software livre e gratuito. Acesso em http://br.wordpress.org/ . 

http://www.edificaacoes.wordpress.com/
http://br.wordpress.org/


 

   249 

 

Figura 01 - Ambiente de suporte a Educação Teleduc e blog Wordpress. 

 

Projeto Arquitetônico é uma disciplina que tenta aproximar o técnico em 

edificações a solucionar a problemática da criação de espaços, propondo projetos dentro de 

suas habilitações e resolvendo questões técnicas e formais. A disciplina é usuária do 

ambiente Teleduc desde novembro de 2009. 

A disciplina de Técnicas Construtivas tem como objetivo proporcionar ao 

estudante, além de um completo entrosamento com as etapas da construção civil, um 

entendimento de como se processa esta indústria, tanto no conhecimento geral do projeto 

quanto na parte de tecnologias específicas, a partir do momento em que se verifica a 

necessidade de uma construção do início até o término da mesma com a respectiva 

verificação de funcionamento e entrega ao cliente do produto final. A disciplina é usuária 

de julho de 2009. 

A partir de observações feitas nos comandos de estatísticas disponíveis em ambas 

plataformas, nota-se que as duas disciplinas fazem amplamente dos recursos oferecidos 

apenas na parte de repositório, deixando de lado as potencialidades de comunicação e 

interação dos atores. 

Segundo Rocha (2002) ambientes de suporte à Educação à Distância (EAD) como 

o Teleduc possuem ferramentas de comunicação delineadas para permitirem a realização 

de atividades de aprendizagem baseadas na construção colaborativa de conhecimentos. O 

Teleduc é um ambiente de educação, participação e administração de cursos à distância na 

Web que vem sendo desenvolvido desde 1997, pelo Núcleo de Informática aplicada à 

Educação (NIED) em parceria com o Instituto de Computação (IC), ambos da Unicamp, 

tendo seu desenvolvimento de forma participativa, com todas as suas ferramentas 

idealizadas, projetadas e depuradas segundo as necessidades relatadas por seus usuários. 

Concebido para apoiar a aprendizagem, o TelEduc possui a ferramenta Atividades 

como elemento central do ambiente, além de ferramentas como Material de Apoio, 
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Portfólio, Leituras, estes usados como lugar de postagens de materiais, bem como espaços 

para a comunicação entre os usuários Bate-Papo, Fóruns de Discussões, Mural, Perguntas 

Frequentes. 

Como foi verificado na ferramenta de estatística do TelEduc (Figura 02), a 

Disciplina de Projeto Arquitetônico possui um grande movimento no que se trata de 

material disponibilizado pelos professores, que atuam como mediadores do grupo (na 

imagem os professores estão descritos na cor azul e estudantes na cor amarela), gerando 

em torno de si as interações, e torna-se um grande depositário dos trabalhos realizados 

durante o semestre pelos estudantes, que ficam a disponibilização do professor para 

correção futura. Porém, a mesma ferramenta denuncia que os outros aplicativos 

disponíveis, principalmente, as que dão ênfase às discussões e debates, tais como o Fórum 

ou Mural, não são utilizadas. 

 

Figura 02 – Mapa de interação 

 

Das 79 inscrições de estudantes, apenas 29 fizeram ao menos uma interação com 

um dos formadores por meio do Correio, e nenhum no prazo de dois anos fez interação 

estudante x estudante. 

Quanto a utilização do bate-papo cabe a ênfase que o mesmo nunca foi utilizado 

por nenhum usuário cadastrado. 

Já no Blog da disciplina de Técnicas Construtivas, não são disponibilizadas 

ferramentas para comunicação síncrona, como um bate-papo, porem existe a possibilidade 

de postagem de Comentários em cada post, demonstrando também um não-uso da 

ferramenta de comunicação. 

O blog é estruturado tal como uma página web com postagens feitas sobre temas 
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debatidos em aula ou divulgação de material de apoio e informações. Diferente do 

ambiente Teleduc, possui uma interface mais “comum” tal como um blog de informações 

qualquer. Mesmo assim, não demonstra nenhuma vantagem em relação a plataforma paga 

no que tange a comunicação. 

Os gráficos acessíveis no blog (Figura 3), demostram uma grande ,movimentação 

de acessos (nota-se que por ser um blog, este é de livre acesso a qualquer usuário de web, 

diferente do Teleduc em que os estudantes tem de serem cadastrados), porém muito poucas 

interações (Figura 4). 

 

 

Figura 03 – Estatística de acessos 

 

 

Figura 04 –  indicativos de interações 

 

Em todo o tempo de existência do blog o processo de comentário só foi realizado 

7 vezes, sendo que o blog possui em média 60 acessos diários. 

Essa análise superficial já aponta um desuso nas ferramentas que propiciam 

debates e discussões sobre o material disponibilizado e apontam uma falta de proposta 
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pedagógica que incentive o estudante a fazer comentários e questionamentos sobre os 

temas abobadados, podendo assim ampliar seu processo de aprendizagem. 

Com o objetivo de ampliar esse estudo e baseado na falta de interatividade nas 

plataformas demonstradas na observação das plataformas citadas,  essa pesquisa encontra-

se em momento de ampliação do estudo, rastreando os resultado através da estruturação de 

um hipertexto com o temas das disciplinas encadeados por ferramentas de comentários e 

fóruns de modo o verificar quais os trajetos realizados pelos estudantes de curso e quais as 

dificuldades que os mesmos encontram para a utilização dos meios de comunicação 

propostos. 

Parte-se do pressuposto de que um processo de estruturação de um material 

didático deve ser dinâmico, resultando de uma atividade de discussões e avaliações 

contínuas estabelecidas por uma comunidade acadêmica, a mais ampla possível, com o 

propósito de validá-lo ao longo do tempo. 

Adiciona-se o interesse de que os resultados deste estudo ampliem a noção de 

tempo e espaço de sala de aula, considerando-se que os materiais didáticos a serem 

estruturados, em formato digital, deverão estar disponibilizados para acesso remoto através 

da internet. Desta maneira, o estudante poderá acessar estes materiais a qualquer momento, 

compatibilizando horários, e ainda utilizá-los de acordo com o seu ritmo de aprendizagem. 

A atividade de estruturação de materiais didáticos, aqui proposta, terá como base a 

Teoria Antropológica da Didática (CHEVALLARD, 1991). Yves Chevallard apresenta a 

“noção estruturada do saber”, considerando que um saber se constitui a partir de quatro 

elementos fundamentais: problemas, técnicas (maneiras de resolver os problemas), 

tecnologias (discursos racionais sobre as técnicas) e teorias (justificativa, explicação e 

produção de tecnologias). Parte-se do pressuposto de que no âmbito de um contexto 

educativo, um saber deve ser veiculado em sua estrutura integral, diferenciando-se de um 

contexto técnico-profissional, no qual estão enfatizados os problemas e suas técnicas de 

resolução, ou ainda em uma atividade científica, na qual existe um maior investimento em 

teorias e tecnologias. 

Baseado nesta compreensão, para a identificação dos elementos de saber que irão 

compor os materiais didáticos, inicia-se com a delimitação de problemas do curso de 

edificações que possam envolver, então, o uso de uma material teórico como forma de 

solução ou como parte do processo de resolução de tais problemas e ampliação do 

“momento” sala de aula. Logo, busca-se reconhecer o conjunto de técnicas e teorias 
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pertinentes a estes processos de resolução. Reúnem-se os discursos que justificam tais 

técnicas e ainda as teorias subjacentes a estes discursos. Desta forma, procura-se estruturar 

materiais que se caracterizam por articularem teoria e prática. 

O propósito de disponibilizar esse material didático, em formato digital, para que 

possam ser acessados em qualquer tempo e lugar e que, por outro lado, possam ser 

reestruturados e atualizados por uma comunidade acadêmica, remete ao conceito de 

objetos de aprendizagem e à concepção de repositórios específicos para estes tipos de 

objetos.  

O conceito de objetos de aprendizagem (Learning Objects - LO) está relacionado 

com o propósito de localizar conteúdos educacionais na Web, para serem reutilizados em 

diferentes contextos, otimizando o processo de produção e formatação destes conteúdos. 

Os Objetos de Aprendizagem são “entidades digitais utilizadas para divulgar informação 

através da Internet, as quais são independentes umas das outras”, existindo a busca de uma 

padronização da distribuição deste conteúdo digital (BETTIO, 2003, p.19). 

CONCLUSÕES 

 

No contexto trabalhado, tem-se procurado avançar no processo de estruturação de 

materiais didáticos frente ao conceito de objetos de aprendizagem, buscando atender às 

suas características de usabilidade, acessibilidade e interoperabilidade (POLSANI, 2003). 

Para isto, constitui-se uma equipe interdisciplinar de pesquisadores nas áreas de educação, 

informática, design, design instrucional e de conteúdo específico.  

Conforme afirma Kenski (2001, p.132) com o uso das TIC’S “o ato de ler se 

transforma historicamente” a partir de textos e hipertextos, que rompem uma sequência 

estática (início, meio e fim), criando uma leitura não-linear, baseada em indexações, 

conexões entre conceitos, ideias articulados por meio de “links”. Fazendo com que o leitor 

cria sua sequencia, permitindo informações representadas de diferentes formas (palavras, 

gráficos, vídeos, web...). 

Das observações e análises realizadas, nota-se a intenção da inserção das TIC’S 

por parte dos docentes das disciplinas elencadas, porem a não-ênfase do uso das 

ferramentas de interatividades como potencializadoras do ensino/aprendizagem. Foi 

verificado o grande número de  acessos aos vídeos postados, demonstrando que são os 

recursos mais utilizados. 
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Baseando-se nisso, pretende-se propor um exercício que provoque no estudante a 

vontade de interagir e utilizar algumas ferramentas externas ao blog para comunicação 

síncrona e não-síncrona.  

Parte-se da demonstração em aula de um dos recursos midiáticos demonstrados 

(um vídeo, um hipertexto...)  de modo que após a visualização/uso se fará uma rodada de 

debates sobre o tema, sendo ampliado, através da proposta da formulação de um relatório 

sobre o material exposto por cada um dos estudantes. 

Tal relatório deverá ser postado em um link vinculado ao blog, que também estará 

disponibilizando o mesmo material visto em sala de aula. Esse espaço de discussão 

adotado será a tecnologia gratuita do Google Docs
5
, inserida ao blog, que possibilita a 

edição do texto de maneira colaborativa online, e também possui um espaço de interação 

que poderá ser síncrona, previsto e agendado pelo professor ou não-síncrona, permitindo 

que o estudante faça seu horário de colaboração. 

O professor então terá a possiblidade de interagir através dos textos colaborativa 

mente junto aos estudantes, agregando o potencial das tecnologias de informação e 

comunicação, ampliando o momento de sala de aula. 

A escrita colaborativa segundo Hayes (2000) é, primordialmente, uma atividade 

social, onde esta sua característica remete-nos para a principal intenção da escrita: a 

intenção comunicativa, em que escreve-se para se comunicar com outros seres humanos, 

interligada a contextualização social do ato de escrever. 

Um dos potenciais desse novo recurso a ser abordado pela disciplina, além do uso 

de recursos midiáticos pelos professores e estudantes, é a possibilidade das discussões 

ficarem registradas em um texto, diferente da oralidade da sala de aula, podendo ser 

retomada posteriormente tanto pelo professor quanto pelo aluno. 

No contexto trabalhado, tem-se procurado avançar no processo de estruturação de 

materiais didáticos frente ao conceito de objetos de aprendizagem, buscando atender às 

suas características de usabilidade, acessibilidade e interoperabilidade (POLSANI, 2003).  

O processo de ensino de Técnicas construtivas através do blog se insere nas 

tecnologias cognitivas escritas e orais, o desenho também é escrita, também é texto, é 

discurso. Para isso é necessário uma ampla revisão dos materiais didáticos e do currículo, 

                                                
5 O Google Docs é um pacote de aplicativos da Google que funciona totalmente online diretamente no browser de acesso 

a internet. Possui a compatibilização com aplicativos da Microsoft Office e OpenOffice.org.  
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para assim podermos compreender a educação como um processo de construção subjetivo 

do estudante, em uma sociedade em constante renovação.  
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo compreender o lugar das TIC na formação inicial de 

professores, a partir da análise das políticas públicas, programas de formação as 

licenciaturas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e os conhecimentos 

apropriados pelos egressos dos cursos de Pedagogia e Geografia da instituição. A partir da 

utilização de questionários semiabertos foi possível elaborar o perfil dos egressos 

pesquisados, bem como, a contribuição da formação docente obtida na UEFS, a partir de 

seus discursos, assim, se constatou algumas características e particularidades que 

necessitam serem revistas no processo de formação de professores nessa universidade 

baiana. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Formação Docente; Tecnologias 

 

INTRODUÇÃO 

 
A formação docente é temática recorrente nos diversos espaços universitários 

brasileiros, onde, o debate sobre a construção da identidade do professor, seja ela na 

momento inicial ou continuado de formação, é objeto de estudo de inúmeras pesquisas de 

organizações, governamentais e centros acadêmicos. E apesar dessa movimentação é visto 

que o fortalecimento do docente brasileiro, ainda, possui carências e lacunas a serem 

preenchidas, pois, muitas vezes, esse professor ao concluir a licenciatura não se sente 

preparado para assumir a regência de sala de aula. 

Por lei, os cursos de licenciaturas devem possuir carga horária mínima de 2.800 
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horas, dividas em 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular 

supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; 1800 (mil e oitocentas) 

horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científica-cultural e 200 

(duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais (BRASIL, 

2002). 

E apesar dessa carga horária pedagógica, os professores encontram dificuldades 

em estabelecer relação entre os conhecimentos adquiridos na Universidade e as 

necessidades reais dos espaços escolares. Isso é visto em inúmeros depoimentos de 

docentes que ao adentrarem as salas de aulas se veem deslocados frente aos problemas 

encontrados no contexto educativo. 

No Brasil, poucos são aqueles que se sentem motivados a concorrer a uma vaga 

no vestibular para os cursos de licenciaturas e isso pode ser comprovado ao analisarmos a 

Pesquisa sobre Atratividade da Carreira Docente no Brasil, realizada em 2009, pela 

Fundação Carlos Chagas (FCC) (Ver Gráfico I), onde foi demonstrado que apenas 2% dos 

alunos que concluem a educação básica possuíam vontade de participar do processo 

seletivo para licenciaturas em universidade do país (FCC, 2009). 

 

GRÁFICO I – Profissões ao concluirem o ensino médio 

Fonte: Pesquisa sobre Atratividade da Carreira Docente no Brasil (FCC, 2009, p. 43) 

 

Ao debruçarmos sobre a questão da atratividade profissional, nos deparamos com 

as mudanças ocorridas, principalmente a partir de 1980, nos espaços de trabalho, 

ocasionadas, entre outras coisas, pela alteração no modelo econômico brasileiro e o 

aquecimento de inúmeros setores da economia nacional. Nessa lógica, as ofertas de vagas  

nos inúmeros campos de trabalho direcionam a escolha profissional do jovem que conclui 

a educação básica, porém, o estudo da FCC revela, também, que: 
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O aspecto salarial, embora seja fator forte quando há possibilidade de 

escolha, não cerca todas as questões que envolvem a atratividade de uma 
profissão. Outros elementos, tanto de ordem individual como contextual, 

também compõem a motivação, interesses e expectativas, interferindo nas 

escolhas de trabalho. Muitas vezes até, não há escolha apriorística, mas, 
inserção por oportunidades pontuais (FCC, 2009, p.09). 

 

Ao escolher uma determinada profissão, o jovem acaba optando por aquelas que 

irão propiciar determinados retornos pessoais, em detrimentos a aquelas se identificam 

com seu perfil pessoal. E isso, está intimamente relacionado ao valor que essa profissão 

possui na sociedade e no caso da docência observamos que há certo descredito, pois, em 

pleno século XXI, o professor, ainda é visto como profissional secundário.  É correto 

afirmar que muitos docentes escolheram essa carreira, devido à rápida inserção no mercado 

de trabalho e o fato das licenciaturas serem cursos mais baratos em universidades 

particulares, locais que formam a grande maioria dos docentes da educação básica. 

O Censo da Educação Superior de 2010 demonstrou que dos 6.379.299 alunos 

matriculados no ensino superior (BRASIL, 2011), apenas 17% são licenciandos na 

modalidade de ensino presencial. Isso demonstra o déficit que a educação básica possui, 

visto que o Brasil, nos dados do Censo da Educação Básica de 2011, possuía 194.932 

escolas, entre públicas e privadas, responsáveis em atender um contingente de 

aproximadamente 51 milhões de alunos, do inicio da creche até o fim do ensino médio, 

esse mesmo estudo apurou que há apenas 2.039.261 milhões de professores no país 

(BRASIL, 2012). 

Apesar dessa enorme demanda, a carreira docente continua sendo pouco atraente, 

entre outros fatores, devido à questão salarial. No Brasil, a média salarial anual em 2010 do 

professor foi de R$ 9.345,00 (US$ 5 mil), valores bem inferiores, aos de países da América 

Latina, como a Argentina que paga US$ 9.857 mil dólares por ano aos professores, cerca 

de R$ 22 mil reais (KAUTSCHER, 2012). 

De acordo com a UNESCO (2009, p. 41): 

Para o conjunto dos docentes da educação básica – total Brasil – a média 

salarial era de R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais), mas a mediana 

situava-se em R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), sinalizando que 50% 

dos docentes recebiam abaixo desse valor.  As maiores médias salariais, 
considerando todas as categorias de professores na educação básica, estão 

nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Mesmo assim, na região Centro-
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Oeste, 50% dos docentes recebiam menos de R$ 1.000,00 por mês, e na 

Sudeste, menos de R$ 900,00. 

Por sua vez, é visto que o Estado, também, procura elaborar ações para 

demonstrar aos jovens que a carreira docente é um importante caminho a ser seguido, entre 

essas propostas, podemos citar a recente ação governamental denominada Seja um 

Professor, cujo objetivo, é fortalecer o perfil do professor brasileiro, a partir do olhar sobre 

os requisitos necessários para a carreira e sobre a questão da formação do professor, a 

partir do fortalecimento do papel docente na sociedade. 

A valorização do trabalho docente é um fenômeno que necessita ocorrer em todas 

as esferas sociais. A melhoria dos salários dos professores, fortalecimento dos cursos de 

licenciaturas, estruturas de trabalho adequadas, são fatores que contribuem para que cada 

vez mais, os jovens escolham a carreira docente. As Universidades assumem o papel 

importante nesse processo, pois, elas serão o espaço de estruturação das bases do “ser 

professor”, visto que, o futuro docente durante sua educação básica observou modelos 

metodológicos e teóricos básicos e que nas faculdades de educação esses conhecimentos 

serão sistematizados, discutidos e fortalecidos. 

A busca pela relação teoria e prática na docência 

 

Ao adentrar o ensino superior, o futuro docente tem expectativas e anseios que 

poderão ser respondidas ao longo de sua formação docente inicial. A função da 

universidade nesse momento é possibilitar ao licenciando, o estudo de teorias educacionais 

e a reflexão sobre a prática educativa em determinados contextos sociais. Essa dicotomia 

teoria-prática movimenta as discussões sobre o processo de formação docente. Os 

questionamentos sobre a importância da teoria e da prática nos cursos de formação de 

professores são importantes e perpassam a construção das licenciaturas no Brasil. 

De acordo com Freire (1996) essa reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação teoria-prática e efetiva a realização da práxis, sem a qual, a teoria 

pode tornar-se “blábláblá” e a prática “ativismo”. A presença dessa ideia na formação 

docente inicial é importante, pois, permite ao futuro professor refletir e questionar que não 

há docência sem discência, tão pouco, teoria sem a prática e vice-e-versa. Isso nos levar 

refletir e afirmar que a docência é o movimento de reflexão sobre a teoria e a prática, pois 

ela é modificada a cada novo conhecimento adquirido e novo fazer realizado. 
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No processo de formação docente inicial, o licenciando tem contato com inúmeros 

vertentes teóricas que o levam a refletir sobre sua prática educativa, contudo, algumas 

ganharam destaques no processo educacional nos últimos anos e apesar de serem oriundas 

de estudos do início do século XX continuam contemporâneas. Entre essas teorias 

podemos destacar o construtivismo, a pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia das 

competências, a pedagogia dos projetos e a pedagogia multiculturalista (DUARTE, 2010). 

Ao observar as características de cada uma dessas teorias é possível afirmar que 

elas criticam a denominada educação tradicional. E por tal função podem ser consideradas 

teorias negativas, uma vez que, voltam o olhar sobre os pontos negativos do processo 

educativo tradicional. Essa negação possui como base os movimentos de renovação da 

educação que ocorreram durante o início do século XX, entre eles podemos destacar ação 

educativa denominada escolanovista, regidos por Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, 

a partir dos estudos do filósofo John Dewey (DUARTE, 2010). 

A relação entre as teorias, as tecnologias e a formação docente está presente em 

inúmeros momentos do processo educativo (formação docente inicial e continuada, 

práticas educativas, inserção de novas tecnologias, entre outros), porém, uma ação que 

acreditamos, também, ser essencial é o repensar da prática pedagógica do “docente de 

ensino superior”. É necessário que ele esteja “antenado” as discussões sobre as tecnologias 

no processo educativo. Pois, essa reflexão fortalecerá a formação docente inicial dos 

“docentes da educação básica”. Contudo, percebe-se que nas licenciaturas é comum 

professores universitários se “fecharem” em suas vertentes teóricas e não possibilitarem a 

abertura para a questão das tecnologias contemporâneas.  

É nesse contexto que a formação docente, seja ele inicial ou continuado para 

utilização das TIC, torna-se necessário para a construção da relação teórica/prática. 

Entretanto, é importante internalizar a ideia de que nesse processo não há conclusão, uma 

vez que ele é contínuo e constantemente tecnologias modernas são e serão incorporadas ao 

contexto educativo, propiciando a docência, a necessidade de reflexão e atualização 

constante. 

 Com base nesta realidade, esse artigo tem como objeto de estudo os egressos das 

licenciaturas da UEFS, em especial as de Pedagogia e Geografia, pois apesar da 

universidade em questão oferecer catorze cursos de formação de professores, constatou-se 

que somente duas oferecem em suas ementas curriculares, elementos que levam a 

discussão sobre educação e tecnologias. 
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MÉTODOS 

 

A pesquisa relatada nesse artigo caracteriza-se como qualitativa, tendo, o estudo 

de caso, o método de abordagem, A opção por essas vertentes de estudo está pautada na 

possibilidade de “buscar”, em conjunto com os envolvidos no processo, o sentido do 

fenômeno que é estudado e interpretar os significados que lhe são atribuídos. Assim, os 

sujeitos colaboradores deste estudo foram os egressos dos cursos de Pedagogia e Geografia 

da UEFS dos anos de 2009 e 2010 dessas licenciaturas. E para tanto, utilizou-se como 

instrumento de coleta de dados o questionário semiaberto, (LAKATOS; MARCONI, 2006) 

aplicado aos egressos e confeccionado dentro de uma concepção diferenciada, tendo como 

base a possibilidade desses sujeitos colaboradores atuarem nas diversas escolas que fazem 

parte da rede educacional baiana. 

Sendo assim, optou-se por utilizar-se um instrumento de coleta de dados que, ao 

mesmo tempo em que alcançasse os egressos, não interferisse em suas práticas educativas. 

E com base nessa concepção foi utilizado o software online denominado Formulários-

Google Docs
3
 , possibilitando, assim, a criação de um questionário semiaberto online com 

características que o pesquisador julgou importante. A utilização desse software online, 

também está pautado no fato dele oferecer a geração de planilhas eletrônicas, auxiliando 

assim, na otimização/tabulação dos dados. As questões que compuseram os questionários 

tiveram como base os estudos da Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e 

comunicação no Brasil (CETIC, 2010), pois, acreditamos que esse é o estudo mais recente 

sobre TIC no contexto social brasileiro. 

O contato com os egressos ocorreu mediante listas de e-mails dos egressos anos 

de 2009, 2010 e 2011, fornecidas pelos colegiados das duas. Foi elaborado um e-mail 

coletivo, explicitando os objetivos do projeto de pesquisa, a forma de armazenamento dos 

dados, a questão do anonimato do sujeito, bem como o retorno do pesquisador com os 

resultados da pesquisa. Optou-se, também, por utilizar a rede social Facebook
©4

 para 

disseminar o link dos questionários, a partir da relação que o pesquisador possui com 

alguns egressos da instituição. O prazo para a resposta do egresso foi de trinta dias, assim, 

no final desse período alcançou-se um total de vinte e um questionários respondidos. 

 

                                                
3Ver informações:< https://docs.google.com/>. Acesso em: 21 ago. 2012. 
4Ver informações em:< https://www.facebook.com/>. Acesso em: 11 ago. 2012. 

https://docs.google.com/
https://www.facebook.com/
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB) de dezembro de 1996, 

direcionou novas diretrizes governamentais sobre a importância das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) para a educação, essa condição pode ser visualizada em 

documentos oficiais como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, no Plano Nacional de Educação (PNE), na Política 

Nacional para Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, no Plano 

Estadual de Educação da Bahia (PEEB) e ainda, nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). 

Apesar da existência dessas normatizações a realidade encontrada na 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) sobre a formação docente para as TIC é 

crítica, pois, a partir do processo de identificação constatou-se que das catorze licenciaturas 

apenas duas tratam em suas matrizes curriculares sobre a relação Educação, Tecnologias e 

Formação Docente. E das disciplinas que compõem essas matrizes curriculares, apenas as 

disciplinas Ensino da Geografia e Novas Tecnologias (GEOGRAFIA) e Novas Tecnologias 

da Comunicação e da Informação em Educação (PEDAGOGIA) tratam com profundidade 

as temáticas: Educação, Formação Docente e TIC. Assim, demonstrando que as 

tecnologias, ainda, estão distante da formação docente inicial dos licenciados da 

instituição. 

E no sentido de aprofundar essa realidade encontrada, realizou a análise dos dados 

obtidos dos questionários semiaberto online, a partir da elaboração do perfil do sujeito 

colaborador, levando em consideração o sexo, a idade, a rede de ensino que está vinculado, 

no caso dos egressos que são docentes, os recursos tecnológicos que utilizam em sala de 

aula, a finalidade da utilização dessas tecnologias e a sua comparação com as informações 

apresentadas na pesquisa sobre o uso das TIC na educação brasileira, elaborada pelo 

Comitê Gestor da Internet (CGI, 2011). Não se utilizou os referenciais estaduais e 

municipais sobre as TIC e Educação, pois os mesmos não foram localizados em sites 

oficiais e no contato com os órgãos responsáveis por esses estudos. 

Analisamos, também, o discurso do sujeito colaborador, procurando compreender 

a relação entre a formação docente e a apropriação das TIC em suas práticas educativas, a 

partir de questões como: “Você utiliza as TIC em sua prática educativa?”, “Você encontra 
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obstáculos para a utilização das TIC na prática educativa?”, “Você considera que sua 

formação docente obtida na UEFS foi suficiente para utilização das TIC em sua prática 

educativa?”. 

O perfil dos egressos 

 

Ao debruçamos sobre os dados obtidos foi possível constatar que os egressos das 

licenciaturas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) são em sua maioria do 

sexo feminino (62%) como nos demonstra Gráfico 01 abaixo, fator esse, que associamos a 

concepção de que a docência, ainda, é discursada como uma profissão “feminizada”, 

acarretando o distanciamento de homens das salas de aulas, isso porque, como nos 

demonstra Ferraz (2006, p.01), “[...] quando pensamos na docência, os olhos e fala de 

nosso pensamento se inclinam a associá-la à imagem feminina, sobretudo quando o alvo é 

o exercício dessa profissão em salas de aula [...]”. 

 
Gráfico 01 – Gênero 

Fonte: Google Docs 
 

Esses dados corroboram o Censo da Educação Superior de 2010 (INEP, 2012) que 

demonstrou que a maioria dos universitários matriculados (57%) é do gênero feminino e 

esse número é ampliado se observamos apenas os alunos concluintes das graduações 

(60%). Desse modo, comprovando que as mulheres, cada vez mais, conquistam novos 

espaços no contexto social, inclusive adentrando áreas que até então eram dominadas 

exclusivamente por homens.  

Podemos atribuir o maior número de mulheres na docência, também, ao fato de 

que a docência é uma profissão com baixos salários, e como ainda, apesar de algumas 

mudanças, vivemos em uma sociedade onde homem é visto como “mantenedor do lar”, 

assim, tendendo que esses sujeitos procurem profissões que tenham condições salariais 

mais propícias com tal objetivo. 

A maioria dos egressos pesquisados possui idade entre 21 e 30 anos (80% - ver 

Gráfico 02) assim demonstrando que apesar de fatores apresentados anteriormente, os 
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sujeitos pesquisados foram atraídos pela docência.  

 

 
Gráfico 02 – Idade 

Fonte: Google Docs 

 

Ao analisarmos a rede de ensino que esses egressos atuam, constatamos que sua 

maioria encontra-se vinculados a iniciativa privada (38% - ver Gráfico 03) e atribuirmos 

essa condição ao fato de que o último concurso público para magistério efetivo realizado 

no Estado da Bahia foi no ano de 2005 e para Prefeitura Municipal de Feira de Santana foi 

no ano de 2006, períodos esses, que os sujeitos da pesquisa estariam adentrando a 

Universidade. No ano de 2011 foi realizado um concurso público para o magistério 

estadual, contudo, os aprovados, ainda não foram convocados, assim, impossibilitando de 

afirmar que os egressos encontram-se nesse grupo. 

 

 

Gráfico 03 – Rede de Ensino 

Fonte: Google Docs 
 

Outro fato que é plausível de análise na questão da rede de ensino que atua, é que 

33% dos egressos entrevistados não atuam como docentes, assim, demonstrando, que 

apesar da UEFS ter formado em média 253 licenciados nos anos de 2008, 2009, 2010, 

alguns optaram por não seguir a carreira docente. Entre os fatores que pode ter 

determinado essa condição encontra-se a questão dos poucos concursos realizados no 

período, assim, ocasionando a “saturação” de professores disponíveis no mercado de 

trabalho, uma vez que, Pedagogia e Geografia juntas formaram 286 licenciados nos anos 
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correspondentes, o que caracteriza aproximadamente 28% do total de egressos das 

licenciaturas (Ver Tabela 01). 

 
EGRESSOS DAS LICENCIATURAS 

CURSOS 
ANOS 

2008 2009* 2010 TOTAL 

Ciências Biológicas 35 12 18 65 

Letras – Espanhol 30 17 22 69 

Letras – Vernáculas 62 27 68 157 

Letras – Francês 19 9 19 47 

Letras – Inglês 23 6 17 46 

Pedagogia 72 36 66 174 

Educação Física 46 19 50 115 

Física 22 7 10 39 

Matemática 36 12 26 74 

Geografia 43 36 33 112 

História 55 19 39 113 

Química** - - - - 

Música** - - - - 

SUBTOTAL 443 200 368 1011 
** Em 2009 foi realizado apenas um processo seletivo (início do ano) com a finalidade de regularizar os semestres atrasados, em decorrência do histórico de greves 

vivenciado pela Instituição nos últimos anos.  

** Os cursos de Música e Química foram oferecidos a partir do Processo Seletivo 2011.1. 

Obs: Os dados de 2011 não estão disponíveis por conta da greve ocorrida no mesmo ano. 

TABELA 01 – NÚMERO DE EGRESSOS 

FONTE: Relatório de Gestão UEFS 2007-2011 (UEFS, 2012) 

 

Em relação especificamente aos egressos que atuam como docente questionou-se 

quais são os recursos tecnológicos que utilizados em sua prática educativa. A partir disso, 

constatou-se que os computadores (62%) são as tecnologias mais utilizadas em sala de 

aula, seguido pelo DVD (57%) e a Televisão (52%) e percebemos que o Rádio (33%), 

apesar de todas as possibilidades pedagógicas, é uma ferramenta tecnológica pouco 

utilizada pelos docentes (ver gráfico 04).  

 

 
Gráfico 04 – Recursos Tecnológicos 

Fonte: Google Docs 
 

A pesquisa sobre TIC na Educação Brasileira (CGI, 2011) apontou que 

praticamente todas as escolas pesquisadas possuíam televisores e aparelhos de DVD, 

assim, é comum constatarmos que tecnologias como essas são incorporadas a prática 
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educativa dos professores. E para refletirmos sobre sua importância, Moran (2007, p.162) 

nos relata que: 

A televisão, o cinema e o vídeo, CD ou DVD - os meios de comunicação 

audiovisuais - desempenham, indiretamente, um papel educacional 

relevante. Passam-nos continuamente informações, interpretadas; 

mostram-nos modelos de comportamento, ensinam-nos linguagens 
coloquiais e multimídia e privilegiam alguns valores em detrimento de 

outros. 

Desse modo, a apropriação das TIC durante a formação docente inicial 

possibilitará ao docente um novo olhar sobre o processo educativo, contudo, a simples 

incorporação dessas tecnologias sem um planejamento que as contemplem e que considere 

suas potencialidades tornaram-nas apenas ferramentas tecnológicas estáticas presentes na 

educação, assim, é necessário que o docente compreenda que o repensar didático e a 

inserção dessas tecnologias necessitam caminhar juntos. 

Ainda, tendo como base pesquisa sobre TIC na educação brasileira, questionou-se 

os egressos sobre o uso dos computadores fora de sua prática educativa, visto que nesse 

mesmo estudo constatou-se que “A maioria dos professores já desfruta das tecnologias para 

uso pessoal e/ou familiar: 90% têm máquina em seu domicílio – quase sempre um 

computador de mesa – e 81% têm conexão à Internet (CGI, 2011, p.117)”. A partir disso, 

verificou-se que totalidade de sujeitos colaboradores afirmou também possuírem 

computadores em casa (Ver gráfico 05): 

 

 
Gráfico 05 – Locais de Utilização 

Fonte: Google Docs 
 

E que dessa totalidade, 100% utilizam para acesso a internet, 90% utilizam para a 

manipulação de software de multimídias (som, vídeo e imagem) ou escrever texto em 

editores específicos, 86% para preparação de slides e só 38% utilizam para elaboração de 
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planilhas de cálculo (Gráfico 06).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses dados podem ser comparados com relatório sobre TIC na Educação ao 

afirmar que: 

A grande maioria dos professores domina algumas habilidades básicas 
para o uso das ferramentas de produtividade, encontrando-se no estágio 

identificado pela UNESCO como de “alfabetização digital”. Isso se 

revela pela proporção de professores capazes de utilizar um editor de 
texto com nenhuma dificuldade (70%) e mover ou copiar um arquivo 

(57%). Os docentes declararam ter menos habilidades para a realização 

de tarefas mais complexas, como aplicações de multimídia, planilhas de 

cálculo e apresentações. 

Tomando como referencial o fato de que a totalidade dos egressos utiliza a 

Internet questionou-se a quantidade de horas diárias que esses sujeitos permanecem 

“conectados” a rede e a finalidade dessa utilização. Desse modo, constatou-se que 52% dos 

egressos ficam on-line mais de 4 horas, 38% ficam entre 2 e 4 horas e apenas 10% ficam 

entre 1 e 2 horas.  

 

 
Gráfico 07 – Horas Diárias Conectadas 

Fonte: Google Docs 
 

Ao debruçarmos sobre a finalidade dessa utilização é visto que 100% utilizam a 

 
Gráfico 06 – Utilização de Computadores 

Fonte: Google Docs 
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rede mundial de computadores para buscar informações, 81% para  participar de sites de 

relacionamento, 95% utilizam para enviar e-mail, 71% fazer compras, apenas 24% utilizam 

para criar blog e paginas da Internet e 10% para participar de fóruns ou discussões online. 

 

 
Gráfico 08 – Utilização da Internet 

Fonte: Google Docs 

 

Esses dados demonstram que a Internet é vista como um espaço de lazer e que 

apesar de todas as suas pontencialidades, pouco se utiliza no sentido de fortalecer a prática 

educativa dos egressos, apesar do relatório sobre TIC na Educação afirmar que: 

No cotidiano dos professores, a Internet é mais empregada para preparar 

aulas. Pelo menos uma vez por semana, a maioria usa a ferramenta para 

buscar conteúdos, exercícios e exemplos a serem utilizados em sala. 

Poucos utilizam a Internet para comunicar-se com colegas e outros 
membros da comunidade ou baixar conteúdos disponíveis na rede – ou 

seja, os professores exploram pouco o grande potencial da Internet para a 

comunicação (CGI, 2011, p.124). 

Portanto, acreditamos que os egressos das licenciaturas possui conhecimento 

sobre as tecnologias que são encontradas na sociedade e isso permitirá observar, a partir de 

seus relatos a seguir, a relação que eles possuem com a sua prática educativa e a 

contribuição propiciada pela formação docente inicial realizada na UEFS. 
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O discurso dos Egressos 

 

A partir da realização do perfil do egresso foi possível determinar as suas 

principais características e assim elaborar uma análise de seus discursos, procurando 

visualizar quem é sujeito que fala, de onde fala e qual seu objetivo. Assim, pretende-se, na 

apreciação a seguir, determinar qual o conceito de tecnologias que os egressos possuem, a 

sua ótica sobre o papel da universidade na formação docente para o  uso das tecnologias e 

principalmente se eles acreditam que a formação docente inicial recebida na Universidade 

Estadual Feira de Santana (UEFS) propiciou condições para a utilização da Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) em suas práticas educativas. E para atingir tal objetivo 

dessa análise optou-se por subdividir as questões efetuadas em blocos, com os seguintes 

viés: utilização, obstáculos, formação e ótica pessoal.  

Desse modo, no viés utilização, foi questionado se os egressos “fazem uso das 

TIC em suas práticas educativas”, “de que maneira ocorre esse uso” e “em quais atividades 

didáticas” isso ocorre. A partir disso, foi possível visualizar que o conceito de tecnologias 

os egressos possuem, está relacionado com a visualização dessas tecnologias como 

“ferramentas” a serem incorporadas na prática educativa do professor como é possível 

visualizar na fala a seguir: 

Sim, no período em que vivemos, no meio técnico-científico 

informacional, as Tics tornam-se um importante aliado do professor no 

processo de ensino/aprendizagem como uma ferramenta potenciadora da 

dinamização do conhecimento (EGRESSO 01, GRIFO NOSSO). 

Ou ainda “[...] essas tecnologias servem de apoio para as práticas pedagógicas, já 

que são um recurso a mais para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem”. (EGRESSO 

02, GRIFO NOSSO). 

Desse modo, fica claro que os egressos concebem a importância da inserção das 

tecnologias na educação contemporânea, contudo, elas a veem como um “instrumento” a 

ser adequado à prática pedagógica do docente. E essa transposição didática pode ocorrer a 

partir de atividades que envolvam os alunos e os professores, tais como nos relata o 

egresso a seguir: 
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[...] Em minha experiência em sala de aula aponto o uso de plataforma 

Google Earth e do sítio Google Maps como recursos didáticos no 
ensino de Geografia. Seus aspectos positivos estão, sobretudo na 

possibilidade de utilizar as imagens do espaço sob os mais diversos 

pontos de vista, além de inserir lugar de vivência dos alunos nos 

conteúdos da disciplina, o que tornam mais interessantes as aulas de 

Geografia” (EGRESSO, 06, GRIFO NOSSO). 

A utilização das TIC, também, foi um ponto abordado nesse primeiro 

questionamento aos egressos, desse modo, percebe-se que eles associam essas tecnologias 

como complemento pedagógico de suas aulas ou ainda como “instrumento” de busca de 

informação para serem utilizadas na prática educativa: 

Utilizo a internet para ter acesso a vídeos e trabalhos científicos para 

acrescentar ao material de que disponho, como Dvd's, Cd's, e outros tipos 
de arquivo, e diversificar tanto o material como a forma de abordagem 

dos conteúdos, correspondendo assim às expectativas diversificadas dos 

alunos. (EGRESSO 09, GRIFO NOSSO). 

Contudo, observamos que nem sempre é possível a utilização das TIC nas práticas 

educativas, entre os motivos encontra-se a questão da infraestrutura escolar: 

Sempre que possível utilizo, pois, na maioria das vezes fica inviável, por 

motivos diversos, dentre estes a escola em que atuo não possui 

infraestrutura necessária, pois possui apenas uma sala de multimídia 

para toda a escola. (EGRESSO 17, GRIFO NOSSO). 

Essa questão está relacionada com o “viés obstáculos” que os egressos encontram 

em sua prática educativa e, portanto aos questioná-los sobre os obstáculos encontrados em 

sua prática educativa para utilizam, a grande maioria citou a questão estrutural como fator 

que dificulta a condução do trabalho, como é relatado a seguir: “Sim, ás vezes, preparo 

minha aula mas ao chegar a escola não consigo usar a sala, isso pra mim configura-se 

um obstáculo (EGRESSO 17, GRIFO NOSSO)” ou ainda, “Sim. Limites físicos, a 

exemplo da inexistente ou incipiente infraestrutura mínima para construção e manutenção 

de laboratórios de informática, salas de audiovisual etc...” (EGRESSO 03, GRIFO 

NOSSO). 

Ao analisarmos a inserção das TIC na educação é necessário considerar alguns 

fatores importantes para a condução do trabalho docente, entre esses condicionantes, 
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encontra-se um que os professores às vezes se veem de “mãos-atadas” frente a ele, que é a 

questão da infraestrutura escolar. Apesar das inúmeras políticas públicas e dos cursos de 

formação docente atualizados, se não for oferecido aos docentes condições mínimas de 

estrutura para o desenvolvimento das tecnologias nas aulas, todo o planejamento elaborado 

pode ser comprometido. 

E no sentido de averiguar sobre a possível superação desses obstáculos 

encontrados questionamos os sujeitos colaboradores da pesquisa sobre a importância de 

sua “formação” para lidar com esses “percalços” que são encontradas na prática educativa. 

Novamente, percebeu-se unanimidade com essa relação ao olhar sobre as licenciaturas da 

UEFS.  Os egressos relataram que a formação docente inicial obtida na UEFS foi 

insuficiente para a condução das TIC em suas práticas educativas e entre os fatores que 

determinaram essa lacuna encontra-se a questão das poucas disciplinas que estão presentes 

nas matrizes curriculares. 

 Os sujeitos colaboradores concordaram que é necessário a reformulação das 

licenciaturas da UEFS, e isso fica evidente em relatos como: 

Não. As aulas não se concentraram neste aspecto, a própria proposta 
das disciplinas eram confusas e, desta forma, o professor (a) não 

encaminhava a disciplina como deveria. Além de outros aspectos como a 

transformação do ensino acadêmico em escolar que não foi objetivado 
durante o curso, quando nos deparamos com a realidade tudo é diferente e 

temos que recorrer a diversos recursos, sendo o mais interessante em 

nosso meio técnico-científico-informacional, as tecnologias disponíveis 
(EGRESSO 13, GRIFO NOSSO). 

Desse modo, fica claro que a apropriação das TIC pelos egressos ocorre, a partir 

de sua prática educativa em sala de aula e na busca por formação, pós-licenciatura, 

demonstrando assim, que a licenciatura da UEFS contribuiu de maneira mínima para a 

compreensão do conceito de tecnologias na educação pelos egressos entrevistados nessa 

pesquisa. 

 

CONCLUSÕES 

 
A análise realizada em relação às licenciaturas permitiu observar que UEFS 

necessita iniciar a reestruturação do currículo de suas licenciaturas, pois, a sociedade 
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evoluiu e o ensino precisa acompanhar esse processo.  Não podemos continuar com 

currículos, onde as tecnologias são minimizadas. Esse fator continuará acarretando a 

formação de licenciados que não compreenderão a importância e o papel dessas 

tecnologias na educação. 

 Por fim, a inquietação que movimentam novas é a busca por compreender o 

porquê das TIC não fazem parte da formação inicial docente. Essa ansiedade é que o 

movimentarão novos estudos, porém, nesse momento é importante reforçar, mais uma vez, 

que é necessário o início de uma nova postura, tanto dos responsáveis pela formação, 

quanto, daqueles que se encontram em processo formativo. Esse repensar pode começar a 

partir da adequação dos atuais currículos para entender a nova lógica de sociedade 

globalizada, onde as propostas educativas deixariam de ser pensadas para uma educação do 

século XIX e transportados para uma educação, onde, a construção de conhecimento 

ocorre de forma horizontal e colaborativa. 
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Resumo 

Este artigo apresenta as possibilidades do software WebQDA no apoio a análise qualitativa 

e contribuição na produção colaborativa de conhecimento. Para tanto, faz uma reflexão 

sobre o impacto dos suportes tecnológicos e midiáticos nas mudanças e diversificação de 

novos contextos investigativos que exigem formas de interpretação para além das 

metodologias dedutivas tradicionais. Descreve os elementos interativos e colaborativos do 

software e as contribuições na comunicação e colaboração entre pesquisadores de 

diferentes áreas e contextos. 

Palavras-chave: Análise Qualitativa, Trabalho Colaborativo, Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

Introdução 

Uma nova pluralidade dos mundos vitais coloca os estudos das relações sociais 

diante de um desafio. A rápida mudança social, a diversificação de novos processos, 

contextos e perspectivas sociais, exigem do investigador outras formas de interpretação da 

sociedade além das metodologias dedutivas tradicionais. Novos processos de comunicação, 

mediados por suportes tecnológicos e midiáticos ampliam a multidimencionalização das 

relações sociais e, consequentemente, dos contextos investigativos. Neste ínterim, cresce a 

importância das metodologias qualitativas que consideram os diferentes pontos de vista e 

práticas de campo, procurando compreender a particularidade temporal e local dos casos 

concretos. Demanda um trabalho colaborativo entre pesquisadores de diferentes áreas e 

contextos, para além da coautoria de textos e perspectivas teóricas.  

Este artigo, apresenta as contribuições para a análise qualitativa do software 

WebQDA, como ferramenta para ampliar as possibilidades da pesquisa colaborativa em 

educação/comunicação, desde a organização à análise dos dados. Propõe uma reflexão 

sobre a pesquisa qualitativa e a contribuição das tecnologias da informação e comunicação 
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(TIC) para a pesquisa colaborativa.  

As possibilidades das TIC na pesquisa colaborativa em educação/comunicação 

Há muito que as ciências enfrentam uma discussão sobre o que Souza Santos 

(1988) define como paradigma emergente, que propõe uma nova teoria da racionalidade 

científica. Segundo este autor, este é um período de transição, caracterizado por uma 

revolução na concepção de ciência.  

O paradigma dominante, fruto do pensamento moderno definia-se por um 

determinismo mecanicista, 

[...] que se pretende utilitário e funcional, reconhecido menos pela 

capacidade de compreender profundamente o real do que pela capacidade 
de o dominar e transformar. No plano social, é esse também e horizonte 

cognitivo mais adequado aos interesses da burguesia ascendente que via 

na sociedade em que começava a dominar o estádio final da evolução da 
humanidade.(SANTOS, 1988, pag. 51) 

O aporte metodológico que melhor responde a este paradigma se fundamenta em 

dados estruturados, puramente quantitativos. No entanto, a contemporaneidade tem nos 

colocado, diante de dados de natureza qualitativa, que  envolvem elementos desafiadores 

na interpretação do pesquisador e a utilização de técnicas, instrumentos e ferramentas que 

possibilitem compreender as informações realmente pertinentes. Este novo tempo 

científico, caracterizado por Souza como ambíguo e complexo redefine os métodos de 

aporte e organização das informações no esforço de compreender a realidade. Segundo 

Santos (Op. Cit. pag. 64),  

Um conhecimento deste tipo é relativamente metódico, constitui-se a 

partir de uma pluralidade metodológica [...] No paradigma emergente, o 
carácter autobiográfico e auto-referenciável da ciência é plenamente 

assumido. A ciência moderna legou-nos um conhecimento funcional do 

mundo que alargou extraordinariamente as nossas perspectivas de 

sobrevivência. 

Ainda segundo este autor o paradigma emergente proporciona uma transgressão 

metodológica que repercute-se nos estilos e gêneros literários, construída segundo o 

critério e a imaginação pessoal do cientista e uma tolerância discursiva é o outro lado da 
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pluralidade metodológica, possibilitando a fusão de estilos e interpenetrações. 

No contexto da sociedade do conhecimento (UNESCO, 2000), o papel das 

tecnologias e dos meios de comunicação sociais, contribuem para o aumento permanente 

do volume de dados e informações, reforçando a necessidade de um olhar qualitativo sobre 

eles. Além disso, quando se observa a história da ciência moderna, estamos longe dos 

tempos em que se compreendia o fazer ciência como prerrogativa de uma elite iluminada 

que trabalhava isoladamente. Hoje, incluindo a pesquisa em ciências humanas e sociais, a 

pesquisa colaborativa é largamente aceite devendo ser sempre encorajada. Segundo Katz & 

Martin (1997) este entusiasmo pela investigação em colaboração traz subjacentes uma 

série de suposições: 1) que o conceito de 'pesquisa colaborativa' é bem compreendido; 2) 

que estamos lidando essencialmente com o mesmo fenômeno, quer estejamos preocupados 

em trabalhar em colaboração com indivíduos, grupos, instituições ou nações; 3) que, de 

alguma forma, podemos medir o nível de colaboração e, portanto, determinar se existe ou 

não mudanças como resultado de uma determinada política; 4) que mais colaboração é 

realmente melhor, seja para o avanço do conhecimento ou para explorar os resultados dos 

nossos esforços científicos de forma mais eficaz. 

Compreendemos que para cada uma destas suposições existe ingenuidades e/ou 

especificações que necessitam ser trabalhadas para que se possa realmente usufruir dos 

conhecidos benefícios do fazer ciência em colaboração. A estas suposições equivocadas 

podemos acrescentar uma que, neste artigo, estamos particularmente interessados: que o 

esforço colaborativo ocorre sempre a alto nível e em todas as fases de um projeto de 

investigação em colaboração.  

O problema é que muitos projetos e tarefas de investigação são tão complexos e 

multifacetados que não podem funcionar plenamente e em tempo útil sem a colaboração 

direta e intensiva de todos ou da maior parte dos membros do grupo de pesquisa. Isso é 

verdade quando se fala de análise qualitativa de dados não-numéricos e não-estruturados, 

obtidos com suportes tecnológicos e mediáticos. 

Um dos problemas desta fase da investigação é a comunicação entre os 

pesquisadores que necessitam definir dimensões de análise, criar categorias, codificar, 

voltar a criar novas categorias, aglutinar categorias, recodificar, etc. Ou seja, todo o 

dinamismo próprio do processo reflexivo e critico para as construções de síntese e análise. 

Mesmo quando se utiliza um software específico para análise qualitativa instalado num 

único computador quase sempre, é necessário, esperar que um dos pesquisadores termine 
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sua “parte”. Desta forma, apresentamos de seguida ferramentas integradas no software 

WebQDA que facilitam o trabalho colaborativo através de algumas funcionalidades, 

essencialmente, orientadas para facilitar a comunicação. 

Sobre o WebQDA: contribuições para a análise de dados qualitativos 

A investigação nas ciências humanas e sociais em geral e em educação de forma 

particular tem passado por muitas transformações ao longo das últimas décadas. Como 

todos os ramos das ciências, estas também influenciaram e foram influenciadas pelos 

desenvolvimentos específicos da área e das tecnologias. 

Há mais de 30 anos que, aplicações informáticas ajudam os utilizadores a fazerem 

análise qualitativa de dados não-numéricos e não-estruturados, apresentando aos 

utilizadores resultados em forma de matrizes numéricas, trianguladas, com discurso 

descritivo de cariz qualitativo que os apoia nas suas interpretações (NERI DE SOUZA, 

COSTA, & MOREIRA, 2010, 2011a, 2011b). Aproveitando as potencialidades que a 

internet nos oferece foi desenvolvido o software de apoio à análise qualitativa WebQDA. 

O WebQDA é um software de análise de textos, vídeos, áudios e imagens que 

funciona num ambiente colaborativo e distribuído com base na internet. O WebQDA 

procura suprir essa necessidade, principalmente, porque os projetos de investigação são 

cada vez mais desenvolvidos no âmbito multidisciplinar e com o envolvimento de 

utilizadores dispersos geograficamente. Também supre a lacuna de muitos programas que 

“obrigam” o(a) utilizador(a) a esperar que o(a) colega desenvolva a “sua parte do projeto”, 

para que lhe seja enviado o ficheiro e somente então poder inserir a sua contribuição, 

processo que poderá se perder num trabalho realmente colaborativo. Com o WebQDA, 

tanto as fontes de dados como o sistema de indexação (categorias e as suas definições), 

podem estar disponíveis online para todos os utilizadores a quem seja atribuído um acesso. 

Mesmo para um trabalho individual, o utilizador pode, através do WebQDA, aceder ao seu 

projeto em qualquer computador desde que tenha acesso à internet, e não somente naqueles 

em que esteja instalado. 

De igual modo como outras aplicações semelhantes, no WebQDA o utilizador 

poderá editar, visualizar, interligar e organizar documentos. Poderá criar categorias, 

codificar, controlar, filtrar, fazer pesquisas e questionar os dados com o objetivo de 

responder às suas questões de investigação. O WebQDA apresenta-se como um software 
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específico destinado à investigação qualitativa em geral, proporcionando inúmeras 

vantagens em relação à investigação com recurso a outras aplicações (NERI DE SOUZA, 

COSTA, & MOREIRA, 2010, 2011a, 2011b). 

Os autores Neri de Souza, Costa, & Moreira (2011) apresentam uma visão sucinta 

da organização estrutural e funcional do WebQDA através de uma estrutura básica dividida 

em três partes (ver Figura 1): 1) Fontes, 2) Codificação e 3) Questionamento. Após criar e 

entrar num projeto, surge ativo o Sistema de Fontes que, consiste na inserção e organização 

dos dados, ou seja, texto, imagem, vídeo ou áudio. Esta área pode ser disposta de acordo 

com a necessidade do utilizador (por exemplo, tipos de ficheiros ou a sua função). 

 

Figura 1 - Partes estruturais do WebQDA (NERI DE SOUZA, COSTA, & MOREIRA, 

2011) 

 

No Sistema Codificação o utilizador pode criar as dimensões, primeiro categorias 

e depois indicadores, sejam elas interpretativas ou descritivas. É da interligação entre as 

Fontes e a Codificação que, através dos procedimentos de codificação disponíveis no 

WebQDA, o utilizador poderá configurar o seu projeto para que tenha os seus dados 

“codificados” de forma estruturada e interligada. 

No Sistema Questionamento é disponibilizado um conjunto de ferramentas que 

ajudarão o utilizador a questionar os dados, com base na configuração atribuída nos dois 
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primeiros sistemas, de forma iterativa e interativa (com apoio das ferramentas de 

comunicação e trabalho colaborativo que descreveremos posteriormente). Questionar 

dados, classificar relações e construir modelos constituirão as funcionalidades essenciais, 

que constituem vantagens excecionalmente diferenciadas em relação às análises sem o uso 

de um software específico como é o caso do WebQDA. É nesta área ou fase de 

desenvolvimento de um projeto que uma ferramenta como o WebQDA faz toda a diferença 

e justifica completamente o esforço investido na aprendizagem da sua utilização. 

Questionar é a mais nobre função do investigador, seja qual for a fase do seu trabalho, mas 

revela-se de crucial importância na fase de análise de dados e sua interpretação. 

No WebQDA é possível compartilhar e trabalhar colaborativamente com outros 

pesquisadores num mesmo projeto, através da gestão de tarefas e da gestão de mensagens. 

Para isto é possível convidar outros utilizadores (por exemplo, os orientadores para 

compartilhar o projeto) com diferentes perfis de utilizador:  

Investigador Colaborador: tem permissões para editar e inserir dados num 

determinado projeto; 

Investigador Convidado: apenas tem permissões para visualizar os dados 

disponibilizados num determinado projeto.  

Através da menu de Administração (Figura 2) Após aceder a um determinado 

projeto no WebQDA, no separador Utilizadores (Figura 3) é possível criar novos 

utilizadores (número 1 da Figura 3) ou convidar existentes para um projeto, Bloquear ou 

Ativar utilizadores já convidados, ver Detalhes e Eliminar um utilizador. É possível 

também Editar os seus dados pessoais. 

 

Figura 2 – Área de Administração (comunicação e gestão do WebQDA) 
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Figura 3 - Gestão de utilizadores de um projeto no WebQDA 

 

O separador Mensagens serve para gerir as mensagens Recebidas, Eliminadas, 

Enviadas e guardar os Rascunhos. Para enviar uma mensagem (Figura 4), o utilizador tem 

que selecionar o utilizador para o qual pretende enviar a mesma, preenchendo o campo 

Assunto e Mensagem. Ao enviar uma mensagem para um utilizador, este receberá na caixa 

de correio eletrónico que utilizou para efetuar o registo no WebQDA um aviso de que 

recebeu uma nova Mensagem (no projeto respetivo). Este sistema de mensagens foi 

configurado para facilitar a comunicação entre os vários membros do mesmo projeto.  
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Figu

ra 4 – Comandos do Separador de Mensagens e Enviar Mensagens 

 

O separador Tarefas (Figura 5) é composto por três separadores em que se pode 

gerir as Tarefas Abertas (eliminadas e concluídas). Ao clicar no comando Nova Tarefa 

poderá nomear e descrever a tarefa, calendarizar e definir o estado da mesma. As Tarefas 

podem ser classificadas por diferentes estados: Não Iniciada, Em Andamento, Concluída, 

Pendente de Outros ou Eliminada. 

 

 

Figura 5 - Comandos do Separador de Tarefas e Criar uma Nova Tarefa 

 

As diferentes funcionalidades foram implementadas com o objetivo de facilitar o 

trabalho colaborativo entre pesquisadores, aproveitando o atual avanço tecnológico. O 
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ambiente distribuído, proporcionado pela internet, facilita assim, a partilha e a 

comunicação entre vários pesquisadores (SERÇE, et al., 2010, COSTA, 2012). Assim é 

possível partilhar os esforços de análise qualitativa e calendarizar com todos os 

colaboradores os dados, as codificações e a triangulação em todo o sistema com objetivo 

de responder as questões de pesquisa dos pesquisadores. 

Não é objetivo nesta curta comunicação descrever todos os outros potenciais do 

WebQDA, mas focar as possibilidades desta ferramenta para apoiar o trabalho 

colaborativo. Convidamos os leitores a aprofundarem através de algumas publicações 

(NERI DE SOUZA, COSTA, & MOREIRA, 2010; 2011a; 2011b) ou diretamente na 

página www.webqda.com. 

Conclusões  

Principalmente nas ciências humanas e sociais, as questões referentes ao 

conhecimento e à pesquisa tem sofrido as questões referentes aos novos paradigmas. A 

despeito das contribuições do pensamento cartesiano, do positivismo e da metodologia 

quantitativa, os objetos de investigação são cada vez mais complexos e multifacetados e 

não podem funcionar plenamente em tempo útil com a colaboração direta e intensiva de 

apenas um pesquisador. Isso é, especialmente verdade quando se fala de análise qualitativa 

de dados não-numéricos e não-estruturados.  

Desde a segunda metade do século passado, os suportes tecnológicos e mediáticos 

têm contribuído tanto para a organização e análise de dados, como para a produção 

colaborativa do conhecimento nos diversos contextos investigativos. O software WebQDA, 

amplia as possibilidades de comunicação entre os pesquisadores na definição das 

dimensões de análise (categorização, codificação e recodificação, etc) fundamentais para 

as construções de síntese e análise.  

Com o WebQDA é possível compartilhar e trabalhar colaborativamente com 

outros pesquisadores num mesmo projeto, através da gestão de tarefas, gestão de 

mensagens, convite a novos utilizadores (por exemplo, os orientadores para compartilhar o 

projeto); Bloqueia e Ativa convidados. É possível também Editar dados pessoais e gerir as 

mensagens.  

Considerando os avanços tecnológicos no campo da comunicação, as 

possibilidades de registros em múltiplos suportes, consubstancia o rigor necessário da 

http://www.webqda.com/
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pesquisa cientifica, possibilitando uma diversidade de aportes, estratégias, múltiplas 

abordagens, técnicas e métodos que contribuem para aproximar-se mais seguramente dos 

fenômenos, considerando para além do racionalismo, outras formas de saber e de conhecer 

a realidade.  

A comunicação online, normalmente, compreende a troca de mensagens. Porém, 

quando associada no trabalho colaborativo entre pesquisadores, compreende também a 

negociação de compromissos. Para transmitir a mensagem, e dividir co-responsabilidades 

na produção do conhecimento, o WebQDA possui ferramentas de comunicação que 

facilitam a interação e a colaboração nos estudos qualitativos. 
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RESUMO 

 

Tendo como enfoque a ideia de que o computador – conectado à Internet, mudou o modo 

de ensinar e aprender; este artigo propõe refletir sobre as interações entre aprendentes do 

sistema de Educação a Distância do Centro Universitário Leonardo da Vinci – 

UNIASSELVI (SC), no Polo Paulo Afonso-Ba, através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), no processo de ensino-aprendizagem. Considerando a necessidade 

de se investigar a construção do conhecimento nestes espaços virtuais, a pesquisa tem 

abordagens teórico-metodológicas de cunho quanti-qualitativa, com aplicação de 

questionários semi-estruturados contendo questões objetivas e subjetivas e os resultados 

obtidos apontam o nível de interação do alunado junto aos recursos e as ferramentas 

pedagógicas e tecnológicas do AVA. Busca-se embasamento bibliográfico através de 

estudiosos da educação em geral e de especialistas em EAD. Assim, pesquisaram-se vários 

artigos, dissertações, livros, revistas e teses para que pudéssemos aprofundar nosso 

conhecimento e dar melhor qualidade ao estudo. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Interações. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, quando se fala em Educação a Distância, se pensa em Internet. Nessa 

tendência de vanguarda do ensino superior, a EAD é uma realidade crescente na sociedade 

vigente, ou seja, é grande a procura por cursos on-line para satisfazer as amplas e 

diversificadas necessidades de qualificação existentes, uma vez que, o próprio mercado de 

trabalho, cada vez mais exigente e excludente, se encarrega de desfazer as resistências. 

Prova disso, segundo as estatísticas da Associação Brasileira de Educação a 
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Distância (ABED), disponibilizadas no Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta 

e a Distância de 2008, é que um em cada cinco jovens faz parte desta diferente sala de 

aula; onde a inserção de novos recursos e ferramentas tecnológicas já não são mais 

novidade. 

Como é sabido, a revolução no modo de ensinar e aprender sempre foi um fato e 

na última década, com o possível acesso à tecnologia de informação e ao mundo virtual, 

essas transformações se tornaram mais intensas e mais rápidas. Contudo, o ensino na era 

das TIC’s – Tecnologias de Informação e Comunicação utiliza um arsenal de mídias, 

isoladas ou combinadas, além de outros materiais de apoio, que vêm colaborar com o 

acesso e disseminação do conhecimento nos mais diversos “ambientes de aprendizagem”. 

Portanto, ao provocar uma quebra do paradigma educacional, esses pacotes 

informatizados exploram todo o potencial de interação que a plataforma de ensino-

aprendizagem, mais flexível, permite, além de outras vantagens. Uma delas seria o fato de 

que o aprendente pode conciliar o tempo do trabalho com o do estudo, sem que haja um 

choque. 

Nesse pensar, o AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, da UNIASSELVI, 

coloca à disposição dos alunos “Trilhas de Aprendizagem” em cada uma das disciplinas e 

de seus respectivos cursos, com o intuito de promover a interação com o conteúdo do 

Caderno de Estudos e com os encontros presenciais (aulas uma vez por semana). 

Diante disso, o presente artigo tem a pretensão de refletir como os aprendentes 

deste intercâmbio de saberes, mediado por modernas e avançadas tecnologias, interagem 

com propostas pedagógicas inovadoras, priorizando a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem – destacados nestas salas virtuais.  

Ademais, a pesquisa bibliográfica a respeito do tema proposto, versará sobre a 

Educação a Distância – sem a intenção de acompanhar o seu crescimento histórico, e sim, 

perceber e legitimar sua prática, através do Polo usado como corpus para o estudo. No 

entanto, buscamos embasar as ideias propostas, amparadas por pesquisadores da área como 

Palloff e Pratt (2004), Maia e Mattar (2007), Moore e Kearsley (2008) entre outros. 

Em seguida, serão apresentadas as possibilidades e potencialidades do AVA 

UNIASSELVI e, por fim, serão apontados os resultados e discussão da pesquisa, por meio 

de questionários, aplicados aos estudantes de cursos distintos que compreendem a 

modalidade EAD, da UNIASSELVI, no Polo Paulo Afonso-Ba. 

Ressalta-se que esse estudo tem sua relevância, primeiro por trazer à tona, não o 
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sistema em si, mas os aprendentes e as relações e percepções deles entre si e com as 

ferramentas oferecidas; e depois, por proporcionar uma nova forma de perceber os estudos 

desta modalidade de ensino, que possibilita a autoaprendizagem – com a mediação da 

tecnologia, e como se processam as interações no AVA, trazendo para discussão, também, a 

figura do professor-tutor. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, é um espaço virtual dinâmico, 

intuitivo e interativo no processo de ensinar e aprender, na EAD, da UNIASSELVI. Com 

abordagens teórico-metodológicas de cunho quanti-qualitativa, a pesquisa que serve de 

base para este estudo foi realizada entre os meses de junho e julho de 2012, com o intuito 

de analisar o nível de interação do alunado junto aos recursos e ferramentas pedagógicas e 

tecnológicas, através desta plataforma, no Polo Paulo Afonso-Ba. 

A partir da literatura estudada e dos objetivos desta pesquisa, foi elaborado um 

questionário semi-estruturado contendo 11 (onze) questões objetivas e 3 (três) subjetivas 

que, de acordo com Lakatos e Marconi (2001, p. 201): “é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem presença do entrevistador”. Foram aplicados 165 questionários com alunos 

de diferentes cursos desta sala virtual. 

Após a aplicação do questionário, foram coletados os dados e expostos em forma 

de gráficos que “podem evidenciar aspectos visuais dos dados, de forma clara e de fácil 

compreensão” (LAKATOS E MARCONI, 2001, p. 170) e, em seguida, realizada a análise 

dos resultados obtidos através deste instrumento que se encontra no Anexo A. 

Além da escalada vertiginosa que este sistema de ensino apresenta no mundo 

todo, inclusive no Brasil, procurou-se embasamento bibliográfico através de estudiosos da 

educação em geral e de especialistas em EAD, que vem tornar a análise abrangente, como 

também, contribuir para validação desta pesquisa. Assim, pesquisaram-se vários artigos, 

dissertações, livros, revistas e teses para que pudéssemos aprofundar nosso conhecimento e 

dar melhor qualidade ao estudo. 

Este trabalho, contudo, não anseia apresentar um ponto de vista final sobre este 

recorte, mas representará um marco relativo ao estudo desta modalidade de ensino que 



 

   290 

possibilita a autoaprendizagem, com a mediação da tecnologia, além de assumir um papel 

importante na sociedade vigente. Em suma, pretende-se divulgar os resultados desta 

pesquisa em eventos científicos, publicações impressas e eletrônicas objetivando 

compartilhar o conhecimento adquirido.  

 

3 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A Educação a Distância ou EAD, como ficou conhecida, é uma modalidade de 

ensino que se caracteriza, principalmente, pela separação (tempo e espaço) entre aquele 

que ensina e aquele que aprende, é ainda muito recente, mas já possui um público 

considerável no país e corresponde aos avanços da tecnologia rapidamente. Foi instituída 

no Brasil através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996), mas só a partir de 2005, sob novas regulamentações, ganhou aval 

como forte componente da política educacional – deixando de ser entendida como 

“emergencial”, por exercer um importante papel no processo de ensino e aprendizagem. 

Não tão recente quanto parece, nas entrelinhas do Módulo da Disciplina Educação 

a Distância e Métodos de Autoaprendizado, da UNIASSELVI (2009, p. 12), alguns autores 

afirmam que o advento da Educação a Distância se dá em virtude da invenção da escrita – 

que possibilita a comunicação entre pessoas e a documentação de informações, obras e 

registros; outros defendem que a EAD tornou-se possível apenas em razão da invenção da 

imprensa (século XV), que permitiu maior acesso à informação, facilitou o processo de 

divulgação de ideias, democratizou o conhecimento, potencializou reformas e revoluções. 

Já do ponto de vista da tecnologia utilizada, a Educação a Distância se desdobra 

em gerações que ampliaram ainda mais o alcance e as possibilidades interativas, e de 

sucesso, desta modalidade de ensino. Corroborando essas definições, Moore e Kearsley 

(2008, p. 25), afirmam: 

A primeira geração ocorreu quando o meio de comunicação era o texto, e 
a instrução, por correspondência. A segunda geração foi o ensino por 

meio da difusão pelo rádio e pela televisão. A terceira geração não foi 

muito caracterizada pela tecnologia de comunicação, mas, 

preferencialmente, pela invenção de uma nova modalidade de 
organização da educação, de modo mais notável nas universidades 

abertas. Em seguida, na década de 1980, tivemos nossa primeira 

experiência de interação de um grupo em tempo real a distância, em 



 

   291 

cursos por áudio e videoconferência transmitidos por telefone, satélite, 

cabo e redes de computadores. Por fim, a geração mais recente de 
educação a distância envolve ensino e aprendizado on-line, em classes e 

universidades virtuais, baseadas em tecnologias da internet. 

Em tempo de menos deslocamentos e mais interação, e diante de um cenário 

marcado pela mediação das TIC’s – incorporadas na rotina de aprendizagem, a sensação de 

separação geográfica entre docentes e alunos desaparece através dos estudos midiatizados. 

Nesse contexto, Maia e Mattar (2007, p. 6) asseguram que: 

O estudo a distância implica, portanto, não apenas a distância física, mas 
também a possibilidade da comunicação diferida, na qual o aprendizado 

se dá sem que, no mesmo instante, os personagens envolvidos estejam 

participando das atividades, ao contrário do que ocorre normalmente no 

ensino tradicional e presencial. 

Sendo assim, é preciso muita disciplina e concentração por parte dos alunos que 

optam por um estudo não totalmente virtual. Além de ter um perfil dinâmico, este formato 

exige que o estudante também tenha uma postura autodidata – ao estabelecer ritmos de 

estudo diferenciados, sendo batizados ainda segundo os autores (2007, p. 85), de “aprendiz 

virtual”, isto é, um aprendiz independente e disposto à autoaprendizagem. 

Ao completar esse contexto e levando em consideração a autonomia deste 

acadêmico, Moore e Kearsley (2008, p. 187), afirmam que “os alunos que planejam seu 

tempo de estudo e estabelecem horários para concluir o curso têm maior possibilidade de 

obter sucesso na educação a distância”. Como reflexo disso, segundo o Anuário Brasileiro 

Estatístico de Educação Aberta e a Distância (2008, p. 17), a maior nota divulgada pelo 

Exame Nacional de Avaliação do Desenvolvimento do Estudante (ENADE/2006) é de um 

aluno de EAD, no entanto, os resultados são sempre animadores e convincentes e levam a 

crer que “educação a distância não é uma opção, é o futuro” (Revista Ensino Superior, p. 

24). 

Conectada a esta realidade, pesquisa divulgada em 09/08/2011 pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) revela que 64% dos professores entrevistados 

acreditam que os alunos entendem mais de computador e internet do que eles próprios. E é 

nesse âmbito que, assim como o aluno, o professor de EAD precisa adotar novas posturas 

diante do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que este universo possui uma 

estrutura diferenciada. 
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Sendo assim, o nível de interação e a qualidade desses cursos tendem a melhorar 

cada vez mais como observam Palloff e Pratt (2004, p.141), quando alegam que: “[...] 

cursos com altos níveis de interação tendem a obter maior índice de satisfação e menor 

índice de abandono. Assim, incentivar um alto nível de interação é papel fundamental do 

professor. Na verdade, talvez seja a sua tarefa mais importante no ambiente de 

aprendizagem on-line”.  

Dessa forma, no modelo de Educação a Distância proposto pela UNIASSELVI, de 

um lado, o professor docente é responsável por pensar e planejar a disciplina como autor 

do material didático e arquiteto do curso, além de acompanhá-la virtualmente; de outro, o 

tutor faz a mediação entre o professor e o aluno – que assegura o entendimento do 

estudante por parte do conteúdo durante os encontros presenciais, ao criar possibilidades e 

condições para que o aluno construa seu próprio conhecimento. Isso mostra que a EAD 

não se baseia em uma só pessoa, mas numa equipe.  

 

 

4 AVA UNIASSELVI: UMA SALA DE AULA DIFERENTE 

 

A Educação a Distância vive um momento de crescimento e organização, nas 

várias metodologias existentes (síncronas ou assíncronas)
3
, acadêmicas e corporativas, uma 

vez que, através da conexão tecnológica é possível que as aulas cheguem onde o aluno está 

– superando limites de tempo e espaço entre ensinantes e aprendentes. 

Nesse sentido, o AVA UNIASSELVI é a página pessoal do aluno, é a sala de aula 

dele, onde, ao acessar, login (número de matrícula) e senha são solicitados para 

autenticação de acesso. Como já foi destacado anteriormente, esta plataforma virtual de 

aprendizagem colaborativa está pautada em “Trilhas de Aprendizagem” e estruturada com 

várias interfaces de informação, comunicação e de conteúdo; capazes de promover uma 

aprendizagem contínua, significativa e autônoma – conforme consta no ‘Manual do AVA 

UNIASSELVI’, a saber: 

A “Trilha da Disciplina” é um caminho virtual regido por uma breve 

contextualização sobre o conteúdo estudado na disciplina, também poderá conter dicas de 

estudo e lembretes das atividades a serem desenvolvidas. Após a contextualização, são 

                                                
3 Síncrona – comunicação em tempo real. Assíncrona – comunicação on-line a qualquer tempo. 
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potencializados em cada etapa, os recursos pedagógicos relacionados à especificidade 

dessas, como: Plano de Ensino; Caderno de Estudos Virtual; Vídeo da Disciplina; Material 

de Apoio; Fórum; Enquete; Objeto de Aprendizagem e Curso de Nivelamento. 

Já a “Trilha do Curso”, possibilita aos acadêmicos da UNIASSELVI se inteirarem 

sobre o Projeto Pedagógico do Curso; os Princípios Norteadores da Instituição; o Vídeo de 

boas-vindas da Coordenação; a Dinâmica dos Encontros Presenciais; os Critérios de 

Promoção das Avaliações e a Avaliação do Curso; informações sobre as Práticas 

Educativas; as Atividades Complementares; os Estágios Curriculares Supervisionados e o 

Trabalho de Graduação. Dessa maneira, percebe-se que a UNIASELVI se preocupa em 

manter seu discente bem informado, trata de diminuir, ao máximo, as interrogações que 

possam ocorrer por parte dele. 

Da impressão tradicional ao digital, fornecer um material didático agradável, com 

excelência em usabilidade e design instrucional, além de outros referenciais de qualidade; 

são condições necessárias, mas não suficientes para garantir uma aprendizagem efetiva. 

Por essas razões, (PEREIRA; SCHIMITT; DIAS, 2007, p. 4.) ressaltam que:  

A qualidade do processo educativo depende do envolvimento do 
aprendiz, da proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e 

qualidade de professores, tutores, monitores e equipe técnica, assim como 

das ferramentas e recursos tecnológicos utilizados no ambiente.  

A partir do exposto, vê-se que não é o curso em si, mas a qualidade dele que faz a 

diferença, ou seja, a competência e a eficiência da equipe do Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD) – órgão responsável pela coordenação administrativa e didático-

pedagógica é de vital importância. No entanto, o aluno deve fazer a sua parte da melhor 

maneira possível, com dedicação e comprometimento, para que o aprendizado ocorra e o 

direcionamento para a construção do conhecimento seja realmente eficaz. 

Podemos ainda acrescentar que, nos cursos EAD da UNIASSELVI, a interação 

humano-computador ocorre por meio das “Trilhas de Aprendizagem”, onde o diálogo 

interdisciplinar entre os partícipes contempla a ação mediadora do professor-tutor, no 

processo de ensino e aprendizagem, sendo favorecido por um conjunto de recursos e 

ferramentas tecnológicas; além de proporcionar um avanço na construção de novos 

conhecimentos. Assim, de forma sucinta, Kensky (2003), destaca que “o professor na sala 

de aula presencial tem o poder da “fala”, enquanto que no espaço virtual essa “fala” é 
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substituída pelo diálogo e colaboração entre os membros do grupo”. 

Nessa perspectiva, passamos a parte prática da pesquisa em que demonstramos os 

dados colhidos através dos questionários já mencionados e a análise de dados para as 

considerações conclusivas do nosso estudo.   

 

5 INTERAÇÕES NO AVA: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um dos mecanismos excelentes de interação e colaboração entre ensinantes e 

aprendentes é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nesta sala de aula virtual, o aluno 

encontra vários instrumentos pedagógicos e tecnológicos que o auxiliam em seus estudos. 

Com os aprendentes da UNIASSELVI, Polo Paulo Afonso-Ba, utilizou-se para a 

pesquisa um questionário semi-estruturado contendo 11 (onze) questões objetivas e 3 (três) 

subjetivas. Realizada entre os meses de junho e julho de 2012, participaram da pesquisa 

165 alunos dos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Gestão 

Ambiental, História, Letras, Pedagogia e Segurança no Trabalho – do 1º ao 4º períodos, do 

semestre letivo 2012/1.  

A partir das informações e dados coletados nos questionários para retratar o nível 

de interação do alunado junto aos recursos e ferramentas pedagógicas e tecnológicas, desta 

plataforma de ensino-aprendizagem, observou-se que 53% dos estudantes acessam o AVA 

‘1 vez por semana’, enquanto 32% acessam ‘1 vez por dia’, 14% ‘mais de 2 vezes por dia’ 

e 1% ‘não acessa’. É interessante observar, no entanto, que para ter êxito nos estudos na 

modalidade a distância, é necessário acessar o AVA regularmente, pois esta ferramenta 

possibilita a construção de novos saberes. Se a troca de informações, disponibilidades de 

conteúdos e apreciação do assunto são feitas virtualmente, fica evidente que o aprendiz que 

não acessa frequentemente o AVA não terá o mesmo rendimento dos outros, uma vez que, o 

principal objetivo dessa modalidade de aprendizagem é justamente aproximar o estudante 

do conhecimento, usando a virtualidade, como sugere a condição do curso de EAD. 

Vale ressaltar que o professor-tutor fornece instruções de utilização e exploração 

das ferramentas desse ambiente, as quais, 70% dos entrevistados consideram ‘muito 

claras’, 22% ‘pouco claras’ e 8% ‘nada claras’. Então, é importante frisar também que o 

‘Manual do AVA’ encontra-se disponível para download na página pessoal do aluno. 

Contudo, é fundamental que o aluno se detenha à leitura, haja vista ser essa uma das 

principais ferramentas do curso. 
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Diferente do modelo tradicional, esta proposta tem a informática como aliada, de 

forma que o processo de ensino-aprendizagem pode funcionar em qualquer lugar e em 

qualquer horário – desde que o acesso a Internet seja assegurado. Sendo assim, quando 

questionados sobre o local onde mais acessa o AVA, 57% responderam que acessa em 

‘casa’, 22% no ‘trabalho’, 12% em ‘Lan House’ e 9% nos ‘Laboratórios do Polo’. 

Deve-se considerar que, embora em alguns locais de trabalho se tenha essa 

possibilidade, ao nosso ver, esses não são os locais ideais para esse tipo de acesso, pois se 

trata de um momento em que o aprendente deve estar concentrado e disponível para dar 

atenção total ao que está sendo estudado. Sendo assim, seria ideal que o estudante 

gerenciasse o seu tempo de estudo, como também, mantivesse um determinado local no 

seu convívio diário para um melhor aproveitamento do curso.    

Outro fator importante a ser observado é que, apesar de estimular a familiarização 

através do uso das TIC’s, existem entraves a serem transpostos pelo estudante, como ‘falta 

de tempo’ (37%), ‘não tenho internet em casa’ (21%), ‘conexão lenta’ (14%), ‘falta de 

familiaridade com computadores’ (3%); para cumprir as etapas previstas no curso. Já 24% 

dos entrevistados responderam não encontrar ‘nenhuma’ dificuldade para acessar o AVA. 

Nesse contexto, diante das dificuldades apresentadas, vê-se a importância da visita aos 

‘Laboratórios do Polo’ para uma melhor possibilidade de interação com o AVA, pois estes 

estão devidamente equipados para dar o suporte indispensável a quem deles necessita.  

Para verificar o nível de interação com as “Trilhas de Aprendizagem” disponíveis 

no AVA UNIASSELVI, ocorrido em cada uma das disciplinas e de seus respectivos cursos, 

solicitou-se aos estudantes que apontassem os recursos pedagógicos mais utilizados por 

eles, constatando-se que 24% acessam o ‘DVD da Disciplina’, 21% o ‘Caderno de Estudos 

Virtual’, 19% realizam ‘Curso de Nivelamento’, 14% aprofundam o conteúdo da disciplina 

ao acessar o ‘Material de Apoio’, 9% participam dos momentos de discussão da ferramenta 

‘Fórum’, 7% acessam o ‘Objeto de Aprendizagem’ e 6% interagem com a ferramenta 

‘Enquete’ formando opiniões. 

Como pôde ser visto, os percentuais de interação com as ferramentas Fórum (9%) 

e Enquete (6%), são considerados baixos, uma vez que, ao serem questionados sobre ter 

encontrado alguma dificuldade quanto a sua utilização; 35% responderam que ‘desconhece 

a ferramenta’ Fórum, enquanto 40% ‘desconhece a ferramenta’ Enquete. 

Percebe-se um grau de interatividade favorável entre os estudantes, com alguns 

dos recursos e ferramentas pedagógicas desta modalidade, mas ainda é preciso estimular a 
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participação deste aprendiz em outros “caminhos virtuais” de aprendizagem, de maneira a 

garantir uma trajetória acadêmica de sucesso. 

Um dos objetivos do AVA é fornecer ferramentas que auxiliem o processo de 

ensino-aprendizagem de forma contínua, interativa e qualitativa. Entrando em contradição 

com as questões cinco e sete, no tocante à utilização do Fórum, constatou-se que 15% 

julgam ser uma ‘excelente’ ferramenta para ‘tirar dúvidas’, 44% responderam ser um ‘bom’ 

canal para ‘troca de ideias’ durante os momentos de discussões. Apenas 1% dos 

entrevistados acha ‘ruim’ a ‘rapidez na comunicação’ e 16% considera ‘regular’ a 

‘flexibilidade no tempo e no espaço’. O resultado apontou o quanto a ferramenta Fórum 

oportuniza uma maior solidez teórica sobre os temas abordados e que estão em discussão 

naquele momento do curso. 

Posteriormente, ao serem indagados se as atividades realizadas no AVA 

contribuem para o aprendizado, 73% afirmaram que ‘sim, pois os recursos tecnológicos 

oferecidos no AVA ampliam as possibilidades de ensino e aprendizagem’, 21% 

responderam ‘não, pois só consigo aprender com o professor-tutor durante os encontros 

presenciais’ e 6% disseram ‘nunca acessei o AVA’. 

Além das conexões tecnológicas, no processo de ensino-aprendizagem, o que 

surpreende, positivamente, é que as respostas dos aprendentes do curso desenvolvido em 

AVA demonstram o quanto é importante a mediação do professor-tutor, pois é ele quem 

orienta o aluno nesses espaços virtuais, dando significado aos conteúdos. 

Cabe ao professor-tutor mediar todo o desenvolvimento do curso. É ele 
que responde a todas as dúvidas apresentadas pelos estudantes, no que diz 

respeito ao conteúdo da disciplina oferecida. A ele cabe também mediar a 

participação dos estudantes nos chats, estimulá-los a participar e a 

cumprir suas tarefas, e avaliar a participação de cada um. (GONZALEZ, 
2005, p. 40) 

No entanto, é interessante salientar que não tem sentido se fazer um curso a 

distância se a ferramenta, pela qual ele é proposto não é utilizada, como é o caso dos 6% 

que responderam ‘nunca acessei o AVA’. Percebe-se, mesmo sendo o caso de uma minoria, 

que se faz necessário uma conscientização quanto à importância do uso da ferramenta para 

que o aprendente obtenha um bom desempenho. 

Quanto ao grau de comunicação e interatividade, possibilitado pelo AVA, 76% dos 

respondentes consideram ‘satisfatório, por disponibilizar diferentes recursos que permitem 
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um excelente sistema de comunicação e interação entre ensinantes e aprendentes’, 14% 

‘não satisfatório, pois as interfaces comunicacionais e de conteúdos estão mal distribuídas, 

dificultando a comunicação e interação’ e 10% responderam ‘nunca acessei o AVA, pois 

acompanho todas as informações através do e-mail pessoal’. 

No que tange o impacto e influência que esses recursos tecnológicos têm exercido 

sobre o processo de ensino-aprendizagem, Maia e Mattar (2007, p. 68) afirmam que: 

Sem dúvida, as novas mídias interativas resgataram a educação a 

distância no Brasil. [...] A EaD, agora com uma roupagem pós-moderna, 

cercada de interatividade por todos os lados, ressurgiu como a ‘salvação’ 
para todos os problemas educacionais e sociais [...], meio de democratizar 

o acesso à informação e ao conhecimento e forma de capacitação de um 

grande contingente da população brasileira que necessitava de um curso 

de graduação. 

Por fim, perguntou-se aos estudantes da UNIASSELVI, Polo Paulo Afonso-Ba, se 

eles já haviam utilizado o AVA de outra Instituição, constatando-se que a maioria (92%) 

afirmou que ‘não’ e o menor percentual (8%) encontrado já utilizaram a sala virtual das 

seguintes Instituições: FACINTER, FTC, SEBRAE, SENASP, UNITINS e UNOPAR. As 

respostas demonstram que, para a maioria dos alunos (92%), as possibilidades para a 

construção do próprio conhecimento, por meio do AVA, ainda são consideradas uma 

novidade. 

É relevante salientar que 100% dos questionários foram entregues com as 3 (três) 

questões subjetivas ‘sem respostas’, porém, percebe-se que os aprendentes responderam 

com bastante pressa devido a reduzida carga horária dos encontros presenciais (aulas uma 

vez por semana) – o que representa um ponto negativo do instrumento de coleta de dados 

utilizado. Em suma, este fator não subtrai a importância dos principais achados do estudo. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi possível vislumbrar, perante os dados coletados, conclui-se que o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem é uma importante plataforma de suporte ao estudante 

de Educação a Distância, por exercer uma influência positiva no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Diante desses fatos, através do sistema bimodal da UNIASSELVI – parte 
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presencial e parte a distância, ficou evidenciado um grau de interação e satisfação entre 

aluno e tecnologia. Assim, verifica-se que, apesar desta sala de aula virtual oferecer 

diferentes interfaces de informação, comunicação e de conteúdo – que auxiliam na 

promoção de uma aprendizagem contínua, significativa e autônoma; as respostas dos 

aprendentes demonstram o quão fundamental é a mediação pedagógica por parte do 

professor-tutor no transcorrer do curso.  

Em consonância com essa evolução no modo de ensinar e aprender constata-se 

que os momentos assíncronos precisam ser mais frequentes neste ambiente educativo 

virtual, onde o estudante é agente na construção de novos saberes. Em função disso, a 

pesquisa realizada revelou informações relevantes e contribuiu para que os estudos fossem 

alcançados. No entanto, como sugestão para estudos futuros se pode realizar estudo sobre o 

índice de extraterritorialidade (alunos fora do Estado-sede) e evasão, uma vez que, o Polo 

UNIASSELVI, em Paulo Afonso-Ba, abrange os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e 

Sergipe.  
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7 ANEXO A – Questionário de Avaliação do AVA 
 

Curso:  

Período: 

 

1) Com que frequência você acessa o AVA? 

( ) 1 vez por dia ( ) Mais de 2 vezes por dia ( ) 1 vez por semana ( ) Não acesso 

 

2) As instruções do professor-tutor sobre como utilizar as ferramentas do AVA foram:  

( ) Muito claras ( ) Pouco claras ( ) Nada claras 
 

3) Local onde mais acessa o AVA? 
( ) Casa ( ) Trabalho ( ) Lan House ( ) Laboratórios do Polo 

 

4) Quais as dificuldades que você encontra para acessar o AVA?  

( ) Falta de tempo ( ) Conexão lenta ( ) Falta de familiaridade com computadores  
( ) Não tenho Internet em casa ( ) Nenhuma ( ) Outros _____________________ 

 

5) Quais os recursos pedagógicos que você teve acesso no AVA? 

( ) Caderno de Estudos Virtual ( ) DVD da Disciplina ( ) Material de Apoio ( ) Fórum ( ) Enquete ( ) Objeto de 
Aprendizagem ( ) Curso de Nivelamento  

 

6) Você encontrou alguma dificuldade no uso da ferramenta Enquete? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Desconheço a ferramenta Qual? __________________________  
 

7) Você encontrou alguma dificuldade no uso da ferramenta Fórum? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Desconheço a ferramenta Qual? __________________________ 

 

8) Em relação ao uso da ferramenta pedagógica abaixo, assinale: 

 

FÓRUM Excelente Bom 

 

Regular Ruim 

Flexibilidade no tempo e no espaço     

Rapidez na comunicação     

Troca de ideias     

Tirar dúvidas     

 

9) As atividades realizadas no AVA, contribuem para o seu aprendizado? 
( ) Sim, pois os recursos tecnológicos oferecidos no AVA ampliam as possibilidades de ensino e aprendizagem 

( ) Não, pois só consigo aprender com o professor-tutor durante os encontros presenciais 
( ) Nunca acessei o AVA 

 

10) O AVA possibilita um grau de comunicação e interatividade:  

( ) Satisfatório, por disponibilizar diferentes recursos que permitem um excelente sistema de comunicação e 
interação entre ensinantes e aprendentes  

( ) Não satisfatório, pois as interfaces comunicacionais e de conteúdos estão mal distribuídas, dificultando a 
comunicação e interação 

( ) Nunca acessei o AVA, pois acompanho todas as informações através do e-mail pessoal 

 

11) Já utilizou o AVA de outra Instituição?  
( ) Sim ( ) Não Qual? ___________________________ 

 
 

PERGUNTAS ABERTAS 
 

1) Quais necessidades você acha que o AVA ainda não supriu em relação ao ensino e aprendizagem? 
 

2) Como você avalia a estrutura do AVA? 
 

3) Que sugestão você daria para a melhoria e enriquecimento do AVA? 
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Resumo 

Diante das mudanças sócio-culturais provocadas pelas TIC’s é cada vez mais importante 

compreender os desafios da educação na sociedade contemporânea para acompanhar de 

forma consciente as tendências. Os sites de redes sociais se multiplicam e nessa mesma 

proporção aumentam as possibilidades de emitir opiniões, relacionar-se, acessar maior 

número de informação, produzir e distribuir conteúdo, entre outras que sem preparo e sem 

maturidade, são ações meramente técnicas, que não exploram o potencial desses 

ambientes. Esse trabalho objetiva desenvolver um estudo de caso sobre uma experiência de 

ensinagem cujo ambiente de aprendizagem era o Facebook. O estudo compreende a análise 

e avaliação da utilização das estratégias de ensinagem como forma de perceber as 

possiblidades do meio, mobilização e autonomia dos discentes na construção do 

conhecimento. 

Palavras-chave: Aprendizagem, Ensinagem, Estudo de Caso e Facebook. 

 

Abstract: Given the socio-cultural changes caused by technology is very important to 

understand the challenges of education in contemporary society in a conscious way to track 

trends. The social networking sites are multiplying and this proportion increases the 

possibilities to express opinions, relate to, to access more information, to produce and 

distribute content, among others that without preparation and without maturity, are actions 

technical, not operating the potential of these environments. This work aims to develop a 

case study of an experience ensinagem learning environment which was Facebook. The 

study includes the analysis and evaluation of the use of strategies ensinagem as a way to 

realize the possibilities of the medium, mobilization and empowerment of learners in 

knowledge construction. 

Keywords: Learning, Ensinagem, Case Study, Facebook 

 

A internet é um ambiente que possibilita o acesso às redes sociais (RECUERO, 
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2009) de uma parcela significativa da população brasileira, principalmente aqueles que se 

encontram em formação educacional formal. Os atores sociais que pensam e praticam a 

educação formal antenados com o ritmo das transformações procuram fazer uso das mais 

variadas tecnologias e ferramentas disponíveis neste ambiente em plena harmonia com os 

conteúdos exigidos pelos projetos pedagógicos dos cursos procurando aperfeiçoar o 

processo de ensinagem.  

Por ser o facebook um exemplo concreto de rede social na internet e uma das mais 

utilizadas por estudantes brasileiros na atualidade, percebeu-se a necessidade em 

apresentar aos discentes as diversas funções desta como ferramenta possível no processo 

de ensinagem (ANASTASIOU; ALVES, 2009). Logo após surgiu a necessidade em 

praticar a construção coletiva, o debate, a discussão e a interação fora do ambiente físico 

da sala de aula a partir deste recurso didático.  

O objetivo central desta pesquisa é fazer um estudo de caso a partir da análise da 

experiência do uso do Facebook enquanto ambiente de aprendizagem na disciplina 

Jornalismo, Mídia e Tecnologia ministrada no curso de Comunicação Social-Jornalismo da 

Universidade Tiradentes. O estudo de caso (GIL, 1991) foi realizado durante o primeiro 

semestre letivo do ano de 2012 no decorrer das práticas de ensinagem da disciplina 

mencionada. A docente da disciplina, uma das autoras deste escrito, aparece enquanto 

observadora direta e participativa da pesquisa e percebeu que despertou a atenção dos 

discentes nestes “novos usos” do Facebook.  

Após apresentar o programa do curso aos alunos e lançar a proposta de uso do 

Facebook enquanto ambiente de debate e construção coletiva do conhecimento foi criado o 

grupo no perfil da professora e inseridos todos os discentes matriculados regularmente na 

disciplina que passaram a ser também “amigos” da informação e do conhecimento 

motivados pela docente disciplina em questão. Não se trata de um estudo de recepção, mas 

de observação do ambiente de aprendizagem analisado sob os seguintes aspectos e 

momentos: estratégias de ensinagem do docente (ponto de partida e de chegada), operações 

de pensamento, a dinâmica da ação individual e coletiva, modos de fazer aulas, 

mobilização efetiva dos estudantes, entre outros. 

Este artigo se encontra divido em seções que discutem o Facebook enquanto rede 

social na internet e posteriormente, aborda o estudo de caso enquanto ambiente de 

aprendizagem. Essa pesquisa concentrou as observações nas estratégias de ensinagem 

utilizadas e na mobilização gerada por meio dos posts dos estudantes e demais realizações 
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de atividades. Convém ressaltar também que não se pretende considerar o Facebook como 

um ambiente que vai potencializar mais ou menos a construção do conhecimento ou que 

vai romper barreiras no processo de aprendizagem. A pesquisa pretende estudar por meio 

da observação como nesse ambiente podem também ser desenvolvidas estratégias de 

ensinagem, contribuindo assim no processo de aprendizagem. Os estudantes acessam o 

Facebook cada vez mais, portanto é oportuno coincidir o avanço das tecnologias da 

comunicação e informação com outras formas de ensinagem. 

 

O Facebook enquanto rede social na internet e ambiente de aprendizagem 

 

O Facebook nasce Thefacebook em 2004, como rede privada universitária e 

segundo Fernandes (2011) “este ambiente propicia a conotação imediata ao ensino”. Já 

para Páscoa (2012, p. 22) o Facebook “era um sítio na Internet vocacionado para a 

socialização, criando um ambiente fluido onde os rapazes e as raparigas se conheciam com 

o objetivo de marcar encontros e estarem ligados online”. Ou seja, com exceção da sua 

criação por Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz e o brasileiro Eduardo 

Saverin no interior da Universidade de Harvard e para os discentes desta instituição, já que 

somente em 2006 o Facebook deixa de ser uma exclusividade destes usuários, não havia 

nenhuma relação inicial com a educação formal. Pode-se afirmar que esta rede social na 

internet era tão somente e apenas uma extensão das relações de sociabilidade já existentes 

no interior da instituição de ensino superior.  

De acordo com projeções feitas pelo pesquisador Gregory Lyons, da empresa de 

marketing digital iCrossing, em janeiro de 2012, acredita-se que atualmente o Facebook já 

conta com um bilhão de usuários, consolidando-se como a maior rede social da internet no 

mundo. Atualmente tem sua sede em Menlo Park, na Califórnia, e já conta com 3.200 

funcionários. Segundo pesquisas desenvolvidas pelo "Social Bakers" em agosto de 2012 o 

Brasil é o segundo país em número de usuários ativos, cerca de 54.282.300
4
, tendo 60% 

destes entre 18 e 34 anos
5
.  

 

                                                
4
 Os Estados Unidos estariam em 1º lugar com 155.981.300 de usuários ativos; em 3º a Índia com 

51.431.600; a Indonésia em 4º com 42.654.140; e o México em 5º com 36.226.540. 
(http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?interval=last-6-months#chart-intervals).  

5
 http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/brazil 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?interval=last-6-months#chart-intervals
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/brazil
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User age distribution on Facebook in Brazil –  

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/brazil 

 

Recuero (2009) procura ser cuidadosa ao explicar conceitos e tipos de redes 

sociais e só posteriormente a relaciona à Internet. “A expressão das redes sociais na 

Internet pode ser resultado do tipo de uso que os atores sociais fazem de suas ferramentas 

(sites de Redes Sociais)” (RECUERO, 93, 2009). A autora complementa que os Sites de 

Redes Sociais (SRS) “são espaços utilizados para a expressão das redes sociais na 

Internet”. Nesse caso, destacam-se a visibilidade, articulação, manutenção dos laços sociais 

e trocas conversacionais como elementos decorrentes desses sites. 

Acredita-se, pelos dados coletados nestas pesquisas, que o uso do Facebook na 

educação formal no mundo ainda é algo que estaria em seu estágio inicial
6
. A recusa, o 

receio da tecnologia, a pouca credibilidade, o desconhecimento e o comodismo por parte 

de alguns profissionais da educação, levam a não entender a importância destes ambientes 

e das ferramentas no processo de ensinagem e dificultam a concretização desta prática. 

Longe de entender o Facebook como a grande solução para os problemas educacionais, 

mas percebendo a relação estabelecida entre os estudantes do ensino superior e estas redes 

sociais na internet e os dados estatísticos não se pode descartar mais esta possibilidade de 

construção do conhecimento.  

                                                
6
 As 50 páginas mais acessadas pelos usuários do facebook estão diretamente vinculadas as 

celebridades da música, do cinema e do futebol. Os jogos eletrônicos, filmes, desenhos e 
páginas de empresas multinacionais fechariam este quadro. 

(http://www.socialbakers.com/facebook-pages/). 
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publicam-se 2.000 milhões de fotos e 14 milhões de vídeos por mês, há 

45 milhões de atualizações por dia, criam-se mais de 3 milhões de 
eventos por mês e existem mais de 45 milhões de grupos ativos e cada 

utilizador tem em média 100 amigos e as pessoas gastam em média 19 

minutos por dia a utilizar esta rede social digital (PÁSCOA, 2012, p. 22) 

No contexto da educação as redes sociais da internet podem ser utilizadas como 

um ambiente atraente, envolvente, útil e extremamente eficaz no processo de ensinagem.  

[...] o termo ensinagem, usado então para indicar uma prática social 

complexa efetivada entre os sujeitos, professor e aluno, englobando tanto 
a ação de ensinar quando a de apreender, em um processo contratual, de 

parceria deliberada e consciente para o enfrentamento na construção do 

conhecimento escolar, decorrente de ações efetivadas na sala de aula e 
fora dela. (ANASTASIOU, ALVES, 2009, p.20) 

O Facebook que aparece para os usuários enquanto ambiente informal de 

(re)encontro, compartilhamentos, visualizações, sociabilidades e publicização das 

individualidades aos poucos vem demonstrando aos internautas o quanto estes são 

formadores de opinião com relativa autonomia.  

O contato com as ferramentas, a inovação, a virtualidade e a construção coletiva 

podem fazer do Facebook um grande aliado na elaboração crítica e reflexiva do 

conhecimento. Realidade que pode ser associada às tendências da educação necessária à 

sociedade contemporânea. As ações do processo de ensinagem precisam atender à 

demanda de uma nova forma de apreender e romper com as formas de memorização. O 

Facebook estabelece momentos de experimentação, criação coletiva, compartilhamento do 

saber concomitantemente ao exercício das competências e habilidades esperadas pelo 

discente de Comunicação Social- Jornalismo. 

Patrício e Gonçalves (2010 a) após estudo de caso em que analisaram os usos do 

Facebook no ensino superior perceberam que a grande maioria dos alunos matriculados na 

disciplina já tinha uma conta ativa nesta ou em outra rede social na internet, o que gerou 

uma grande expectativa e atração entre os discentes. Em um primeiro momento 

procuraram estimular a participação com vídeos, fotografias e divulgação de eventos 

relacionados ao curso em questão. Em seguida, acrescentaram os slides trabalhados em 

sala de aula, artigos e livros disponibilizados na internet que complementavam a 

bibliografia básica da disciplina, debates sobre temas que compunham a ementa, atividades 
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de pesquisa, dúvidas, dificuldades e demais comentários sobre as atividades desenvolvidas. 

Por fim os autores listam uma série de aplicativos do Facebook que consideram possuir 

uma “utilidade educativa”, tais como:  

Mensagens, envio e recepção de mensagens. Grupos, criação de grupos 
para a turma ou pequenos grupos de trabalho e estudo. Ligações, partilha 

de websites educativos interessantes. Notas, adicionar pequenos textos, 

reflexões ou observações, que podem ser comentadas. Eventos, permite 
criar eventos como por exemplo, avaliações, proposta e entrega de 

trabalhos, seminários e workshops.  Caixas, ideais para organizar 

aplicações externas (My delicious, Books iRead). Chat, comunicação em 

tempo real, óptima para atendimento online aos alunos. My Delicious, 
armazenar, organizar, catalogar e partilhar os endereços Web favoritos. 

Slideshare e SlideQ, para partilha de powerpoint e pdf. Quiz Creator, 

aplicação para criar testes. Books iRead, aplicação que permite partilhar 
livros, adicionar tags e comentários de amigos; Book Tag,  cria listas de 

livros para leitura da turma, permite criar questionários e reflexões sob a 

forma de comentários sobre os livros. Files, permite armazenar e 
recuperar documentos no Facebook. Study Groups – para trabalhos em 

grupo, coloca em contacto todos os membros do grupo. (PATRÍCIO E 

GONÇALVES, 2010 a, p. 10/11)  

Em uma primeira análise, Patrício e Gonçalves (2010 a) obtiveram uma boa 

participação dos discentes e uma aceitação de 93% dos envolvidos com a prática. Os 

referidos autores atribuem ao uso do Facebook enquanto ferramenta de promoção da 

aprendizagem colaborativa a partir do aumento do interesse e da interação com os 

professores, com os colegas e com o conteúdo. 

Numa primeira análise, os resultados parciais deste estudo permitiram 

evidenciar que os alunos se adaptam melhor às tecnologias quando vão de 
encontro aos seus interesses e necessidades pessoais. Ou seja, a utilização 

prévia do Facebook num ambiente de aprendizagem informal contribuiu 

para que esse ambiente fosse gradualmente organizando-se como um 
espaço de integração, partilha, comunicação e colaboração entre todos, 

observando-se já um ambiente propício à aprendizagem formal, 

cooperativa e colaborativa. (PATRÍCIO E GONÇALVES, 2010 a, p. 13) 

Percebe-se que o estudo inicial de Patrício e Gonçalves (2010 a) apresenta um 

quadro otimista e empolgante do uso de uma rede social na internet, a partir de um 

contexto específico de uma parcela da sociedade portuguesa. O trabalho ganha relevância a 

partir do momento em que lista as diversas possibilidades de organização, interação e 

práticas conjuntas de construção do conhecimento utilizando-se de um ambiente propício 
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para utilização no processo de ensinagem. Cabem aos docentes avaliar tais aplicativos e 

perceber a possibilidade destes usos a partir de uma reflexão sobre o público-alvo, as 

condições físicas, o interesse discente, o trabalho extraclasse e o domínio sobre as 

ferramentas. 

De acordo com respostas do questionário aplicado por Patrício e Gonçalves aos 

alunos do Instituto Politécnico de Bragança (2010 b) após o uso do Facebook enquanto 

ferramenta específica no processo de ensino/aprendizagem com os discentes aqui já 

destacados, os mesmos perceberam que desenvolveram competências tecnológicas. 

Segundo estes houve uma maior interação entre os colegas de turma, maior motivação e 

interesse na relação com a unidade curricular. Foram destacados ainda pelos alunos a 

promoção da autonomia e gestão, uma motivação a colaboração, partilha, reflexão, 

criticidade e a comunicação entre os envolvidos na prática. O Facebook passou a ser 

entendido pelos participantes da pesquisa e da prática como um “ambiente aberto, 

cooperativo e coloborativo de aprendizagem” (PATRÍCIO E GONÇALVES, 2010 b, p. 

597).  

 

Um estudo de caso do Facebook e o processo de ensinagem  

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação sempre interferiam nos cenários 

sociais e desde então, o processo de aprendizagem manifesta-se sobre vários aspectos e 

estratégias. As mudanças acontecem nos discentes e no meio em que eles vivem. As 

informações são produzidas de forma rápida, abundante e excessiva. O verticalismo 

hierárquico dá lugar a redes horizontais cujas fronteiras não são espaciais, mas estão 

relacionadas aos aspectos sócio-culturais. O tempo e espaço se apresentam de forma 

diferenciada.  

Essa lógica caracteriza-se pela descentralização (não há uma posição 

única, e sim uma multiplicidade de conexões), pela interdependência 
coordenada dos elementos (o que implica tanto a solidariedade entre 

vizinhos quanto o comum das associações ou de grupos ligados por um 

mesmo projeto), pela abertura (capacidade de extensão da rede), pela 

particularização (formação de nichos relacionais no interior de um 
conjunto ou subconjuntos autônomos e legítimos), pela acessibilidade (a 

partir de um ponto, pode-se atingir qualquer outro) e pela mobilidade 

(liberação ou plasticidade dos movimentos). Estas características 
implicam desterritorizalição – e reterritorizalização – de espaços 
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tradicionalmente demarcados. (SODRÉ, 2012, p.166) 

Do ponto de vista da educação, essas alterações interferem ou devem interferir no 

processo de ensinar e apreender. Portanto, é oportuno estudar experiências que superam os 

modelos tradicionais e objetivam propor uma ação de ensino da qual resulta da autonomia 

e aprendizagem do estudante. O estudo de caso foi desenvolvido em uma turma com 20 

alunos do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. As aulas eram 

“feitas” em sala composta por computadores cuja quantidade permitia a média de um aluno 

por máquina. Entende-se por estudo de caso aquele que permite uma vivência, técnica da 

observação e da pesquisa para compreender o objeto analisado.  

A maior utilidade do estudo de caso é verificada nas pesquisas 
exploratórias. Por sua flexibilidade, é recomendável nas fases de uma 

investigação sobre temas complexos, para a construção de hipóteses ou 

reformulação do problema. Também se aplica com pertinência nas 
situações em que o objeto de estudo já é suficientemente conhecido a 

ponto de ser enquadrado em determinado tipo ideal (GIL, 1991, p. 140). 

A análise dessa experiência será feita a partir da observação das estratégias de 

ensinagem utilizadas pela docente. Entende-se por estratégia a “arte de aplicar ou explorar 

os meios e condições favoráveis e disponíveis, com vista à consecução de objetivos 

específicos” (ANASTASIOU, ALVES, 2009, p.75-76). Não se pretende aqui comparar o 

conteúdo, nem o Plano de Ensino e Aprendizagem, mas perceber o trabalho do docente 

como um processo que envolve um conjunto de pessoas na construção de saberes. 

Portanto, à medida que as estratégias forem sendo analisadas o conteúdo da atividade será 

manifestado concomitantemente. 

[...] O docente deve propor ações que desafiem ou possibilitem o 
desenvolvimento de operações mentais. Para isso, organizam-se os 

processo de apreensão de tal maneira que as operações de pensamento 

sejam despertadas, exercitadas, construídas e flexibilizadas pelas 

necessárias rupturas, por meio de mobilização, construção das sínteses, 
devendo estar ser vistas e revistas, possibilitando ao estudante sensações 

ou estados de espírito carregados de vivência pessoal e de renovação. 

(ANASTASIOU, ALVES, 2009, p.76) 

Anastasiou e Alves (2009) afirmam que as estratégias têm pontos de partida e de 

chegada. Para que os objetivos sejam alcançados, seus critérios precisam estar bem 



 

   309 

definidos tanto para os professores quanto para os alunos. Elas são fundamentais para 

selecionar as dinâmicas, momento da execução, entre outros. Embora seja hábito optar 

pelas aulas expositivas, o docente precisa estar aberto a adotar outras estratégias de 

ensinagem bem como situações de contradição, incerteza, imprevisibilidade destacadas em 

um contexto não mais marcado pela expectativa de causa-efeito. Dessa forma, eles 

propõem: 

Para romper com as formas tradicionais memorizativas, estabelecidas ao 

longo da história, a saída tem sido a criação coletiva de momentos de 

experimentação, vivência e reflexão sistemática, com relatos de 
experiências socializados pelos colegas, em que dificuldades são objeto 

de estudo, visando á superação dos entraves. (ANASTASIOU, ALVES, 

2009, p.79) 

Ainda que esse processo seja ousado e pouco realizado na maioria das instituições 

de ensino, o professor possui mínima autonomia para começar a implementar estratégias e 

propor mudanças. Foi o que aconteceu com o estudo aqui proposto. A professora escolheu 

o Facebook como sendo o ambiente potencializador das aulas e mecanismo de 

consolidação das atividades. A intenção era adotar o grupo da disciplina como um “caderno 

coletivo” em que todos os membros postam atividades, comentários e demais atividades. 

Trata-se de uma modalidade de aprender e nesse caso, foi uma alternativa encontrada para 

enfrentar os desafios da educação e desenvolver nos estudantes as competências 

necessárias. Delors (1999) citado por Anastasiou; Alves (2009, p.121) baseado no relatório 

da UNESCO e ressaltou que educar significa desenvolver as quatro competências básicas, 

consideradas os quatro pilares da educação: competência pessoal - aprender a ser; 

competência relacional - aprender a conviver; competência produtiva - aprender a fazer e a 

competência cognitiva - aprender a conhecer. 

Como o ponto de partida é a prática social do aluno, esse procedimento é 

apresentado para os alunos como oportunidade de dar ao Facebook uma função de 

mobilização e extensão da disciplina. Para tanto, normas de comportamento e conteúdo dos 

posts foram orientadas para evitar constrangimentos e exposições dos membros do grupo, 

ainda que seja caracterizado como grupo fechado, ou seja, de uso exclusivo dos discentes e 

da docente da matéria de ensino. Os discentes foram orientados a publicar somente o 

conteúdo relacionado à disciplina ou relacionado a temas de interesse em comum, como 

eventos, cursos, pesquisas científicas, entre outros. Uma espécie de tutorial foi 
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disponibilizado no grupo como forma de suprir possíveis dúvidas
7
.  

Existem várias estratégias de ensino, porém nesse estudo foram priorizadas as que 

foram utilizadas durante as aulas da disciplina Jornalismo, Mídia e Tecnologia. Convém 

ressaltar que o texto restringirá às estratégias realizadas no grupo do Facebook. Porém 

outras foram desenvolvidas fora do site de rede social como aula expositiva e dialogada, 

estudo dirigido, seminário, júri simulado e ensino com pesquisa. As estratégias de trabalho 

docente utilizadas no Facebook foram: a) Estudo de texto; b) Lista de discussão por meios 

informatizados; c) Solução de problemas.  

Entende-se por estudo de texto “a exploração de ideias de um autor a partir do 

estudo crítico de um texto e/ou a busca de informações e exploração de ideias dos autores 

estudados” (ANASTASIOU; ALVES, 2009, p.87). O estudo de texto foi solicitado no 

decorrer de todo o semestre e a avaliação do desempenho se deu por meio da interpretação 

do conteúdo exposta pelos estudantes no grupo bem como a escrita, análise e síntese. A 

definição do texto já passava por uma tentativa de mobilização uma vez que os estudantes 

puderam escolher e sugerir textos para o estudo. Não foram leituras e discussões 

sistematizadas por meio de esquemas ou resumos, pois os textos eram ofertados em 

momentos extraclasses como forma de estimular o hábito da leitura e interpretação.  

Em alguns casos a docente responsável sugeriu um texto e destacou a importância 

do conteúdo, mas não houve repercussão no grupo. Foi o caso do texto intitulado 

Jornalismo em software reproduzido pelo globo.com. Percebe-se que esse comportamento 

se deu com uma proposta que iniciou no grupo do Facebook. Ou seja, a professora não o 

mencionou em sala de aula, não foi despertado no discente o interesse pela leitura e 

discussão. Evidente que pode haver outras razões. 

Entretanto, quando se estabeleceu em sala de aula, um texto e a atividade em que 

ele seria utilizado, a mobilização dos membros foi efetiva. O texto abordava o 

financiamento público do jornalismo, uma espécie de crowdfunding no jornalismo. Os 

membros teriam que postar uma síntese da compreensão do texto bem como comentar os 

demais posts. Aos poucos a competência cognitiva de aprender a conhecer foi 

desenvolvida, pois eles sentiram a necessidade de agir para descobrir. Perceberam que só 

obteriam resultados se fossem buscá-los. A autonomia e o espírito de iniciativa foram 

provocados nesta estratégia. 

                                                
7
 http://www.facebookfacil.com.br/ 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.facebookfacil.com.br%2F&h=OAQH1VSvNAQF5nsX9SalPHOffDgLlaphN0p8lrxLhJ4W0ug
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O próprio grupo já era uma espécie de lista de discussão por meios 

informatizados. Em alguns momentos essa estratégia se confunde com o estudo de texto já 

mencionado acima.  

“É a oportunidade de um grupo de pessoas poder debater, à distância, um tema 

sobre o qual sejam especialistas ou tenham realizado um estudo prévio, ou queiram 

aprofundá-lo por meio eletrônico” (ANASTASIOU; ALVES, 2009, p.92). Nessa estratégia 

foi possível desenvolver a competência relacional. O outro é um elemento fundamental, 

pois além de ler a produção alheia ele “curte” e repercute o grau de relevância do que foi 

publicado. A ferramenta ‘Curtir” e a indicação de visualização do post no Facebook podem 

servir de estímulo e zelo com a produção individual. Embora haja diversidade de opiniões, 

de análises e de comportamentos  os membros são unidos por projetos comuns. Esse fator é 

fundamental para estabelecer relações de parcerias, pois há uma interdependência. Publicar 

sua produção não é suficiente, ela deve ser conhecida pelo outro. O aluno aprende a 

conviver e aprender a ser. Há aí a dinâmica da ação individual e coletiva. 

O grupo possibilitou também a discussão sobre conteúdo de palestras disponíveis 

no formato disponível no site TED
8
. Alguns membros publicavam conteúdo e esse era o 

motivador para o início dos comentários. É importante considerar que o grupo foi utilizado 

para estabelecer diálogo entre o docente e os discentes; incluir orientações em horários 

distintos do que é estabelecido pela disciplina; avaliar a mobilização e carências dos 

membros; publicar avisos; compartilhar com demais membros recursos que 

complementam a discussão realizada em sala; entre outros. 

O acompanhamento das participações, da qualidade das inclusões foi 

fundamental. Quando lê e comenta a publicação do aluno, a docente desperta naquele o 

entusiasmo e a mobilização. Embora não haja uma relação hierárquica no grupo, o 

professor é visto como o responsável pelo processo de ensinagem.  Anastasiou e Alves 

(2009) qualificam essa estratégia como inovadora que gera o interesse de muitos alunos 

para utilizar a tecnologia e compartilhar experiências. Embora essas estratégias de 

ensinagem não contemplassem atividades em grupos, o ambiente da rede social era grupal, 

pois os alunos/amigos dividiam no Facebook dificuldades bem como informações de 

interesse da maioria. 

Normalmente as mudanças causam expectativas, impactos, dificuldades e 

                                                
8
 http://www.ted.com  

http://www.ted.com/
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rejeições diversas naqueles que a sofrem. No caso observado, a professora constata que os 

obstáculos precisavam ser superados, principalmente, por alguns discentes acostumados ao 

modelo de educação tradicional. Em todas as estratégias havia uma pequena parcela dos 

membros que demonstraram insegurança em atuar no ambiente como o do site de rede 

social. Alguns discentes tiveram dificuldade de lidar não somente com a rede social como 

também com propostas que exigiam iniciativa e autonomia, ainda que o professor 

acompanhasse o desempenho dos membros. 

Quando o professor é desafiado a atuar numa nova visão em relação ao 
processo de ensino e de aprendizagem, poderá encontrar dificuldades, até 

mesmo pessoais, de se colocar numa diferenciada ação docente. 

Geralmente, essa dificuldade se inicia pela própria compreensão da 
necessidade de ruptura com o repasse tradicional. (ANASTASIOU; 

ALVES, 2009, p.78) 

A descrição dessa estratégia de solução de problemas é o “enfrentamento de uma 

situação nova, exigindo pensamento reflexivo, crítico e criativo a partir dos dados 

expressos na descrição do problema; demanda a aplicação de princípios, leis que podem ou 

não ser expressas em fórmulas matemática” (ANASTASIOU; ALVES, 2009, p.93). Um 

dos momentos em que foi utilizada essa estratégia de trabalho foi quando o conteúdo era 

jornalismo baseado em banco de dados. De forma interdisciplinar a turma fez uma visita ao 

Museu da Gente Sergipana
9
. O tema da atividade que foi desenvolvida posteriormente foi 

museu. Como na época, o conteúdo abordado era jornalismo baseado em banco de dados, o 

discente deveria escolher uma plataforma de base de dados para ilustrar uma pauta 

jornalística que abordasse algum aspecto relacionado a museu. Posteriormente eles 

compartilharam no grupo a solução encontrada. Muitos alunos demonstraram dificuldades, 

pois foi o primeiro contato com o assunto. Entretanto, a maioria teve êxito ao desenvolver 

o problema. Anastasiou e Alves (2009, p.93) afirmam que a estratégia de resolução de 

problemas 

 exige uma constante continuidade e ruptura, no levantamento e na 

análise dos dados e na busca e construção de diferentes alternativas para a 

                                                
9
 Inaugurado em 2011, o Museu da Gente Sergipana está localizado no Centro Histórico de Aracaju 

e de acordo com o seu projeto inicial estaria voltado para dar visibilidade as diversas 
interpretações da identidade sergipana. Maiores informações em: 

http://www.museudagentesergipana.com.br/web/ 
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solução. Possibilita a práxis reflexiva e perceptiva, a problematização − 

cerne e centro da própria atividade −, a criticidade na identificação da 
solução e a totalidade, pois tudo está interligado e mutuamente 

dependente. 

 

O desafio de lidar com um assunto novo e praticar a pesquisa em plataformas que 

foram conhecendo à medida iam utilizando mobilizou o grupo de discentes que 

demonstrou satisfação em ter encontrado solução para a realidade apresentada. Com o 

monitoramento e orientação do docente, os discentes construíram o conhecimento com 

certa autonomia. O problema foi exposto e coube a cada um escolher caminhos. Essa 

estratégia estimulou a pesquisa e a descoberta de elementos e atitudes comuns à área 

profissional. A avaliação dos resultados foi compartilhada, pois a professora leu os posts, 

comentou e, em alguns casos publicou algumas recomendações. Ressalta-se que embora os 

resultados tenham sido publicados em um lugar comum, não houve semelhança no 

conteúdo dos posts. 

Eventualmente durante o semestre, havia alunos que faziam intervenções e 

apresentavam informações que despertava a atenção dos demais presentes. Como eles 

demonstraram interesse no assunto, eram convidados a encarar alguns desafios. Percebe-se 

um clima de cordialidade e parceria. Nas figuras abaixo seguem alguns exemplos de 

convite e aceite dos mesmos. Nos texto, eles estão cientes dos desafios e dispostos a 

respondê-los ainda que não se trate de pontuação para nota. A aluna mencionada no print 

abaixo demonstrou timidez ao ter que se apresentar perante os colegas, mas aceitou e 

apresentou a pesquisa sobre QR Code com segurança. Durante o semestre, somente um 

aluno não apresentou a pesquisa solicitada. Nesse caso, os discentes desenvolveram as 

habilidades de pesquisa quando selecionaram conteúdo, analisaram, organizaram os dados 

e sintetizaram a ideia para compartilhar com os demais colegas a compreensão do mesmo. 

 

Prints de momentos vivenciados no grupo da disciplina Jornalismo, Mídia e Tecnologia. 
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Em todas as estratégias, a intenção proporcionar ao discente a ação necessária para 

o processo de aprendizagem. A competência de fazer foi estimulada não somente no 

sentido de desenvolver atividades relacionadas ao exercício profissional, mas 

principalmente porque ofereceu ao discente um desafio mais amplo de enfrentar situações 

que exigiam experiências adquiridas ao longo da vida. Os prints acima registram a 

linguagem utilizada pelos discentes e pela docente. Embora como propósito acadêmico, 

ambos se comunicam em tom conversacional o que pode gerar empatia e engajamento. 

 

Considerações Finais 

 

A descrição e análise necessárias para a elaboração do estudo de caso permitiu 

concluir que o Facebook foi um ambiente eficaz de aprendizagem na disciplina 

Jornalismo, Mídia e Tecnologia. Os estudantes foram mobilizados a buscar e ampliar 

conhecimentos. Entretanto é importante ressaltar que esse comportamento teve variantes. 

Alguns alunos demonstraram resistência e dificuldade em estudar no ambiente, embora 

estivessem conscientes do propósito da estratégia de ensinagem.  

Percebeu-se que ocorreu um processo de parceria entre professores e 

amigos/alunos durante a elaboração de determinadas atividades e enfrentamento de 

desafios. Portanto, acredita-se que a prática social do aluno foi determinante no processo 

de construção do conhecimento. A análise das estratégias de ensinagem do docente 

permitiu concluir que os resultados dependem do contexto construído por meio da parceria 

entre os discentes e docentes. Não basta selecionar, organizar conteúdo e apresentá-lo, pois 

para compartilhar e construir conhecimento é preciso orientar, mobilizar e criar condições 

de ações criativas e autônomas. O ambiente por si só não permitirá isso, pois é cada vez 

mais importante a relação do professor com a construção coletiva do conhecimento no 

processo de ensino e aprendizagem. Os alunos têm mais acesso às informações e cada vez 

mais necessidade de orientação para desenvolver e estimular a competência cognitiva. Isso 

é possível quando se constrói um ambiente propício ao compartilhamento do saber e 

principalmente à descoberta e à curiosidade.  

O discente e o docente precisam estar preparados para lidar com novas formas 

desse processo. Essa experiência permitiu identificar resistência bem como mudança no 

comportamento dos discentes. No início, muitos estavam preocupados em executar e 

publicar a atividade no Facebook. Depois despertaram o interesse de ler os posts dos 
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colegas e comentá-los posteriormente. Essa ação também foi vista como uma forma de 

aprender. Incentiva o diálogo de estudantes, pois amplia as possibilidades de ação uma vez 

que a noção de tempo e espaço muda e os momentos de aprendizagem continuam no 

decorrer das semanas. A mobilização dos estudantes foi sendo ampliada à medida que eles 

despertavam para a consciência de que o processo dependia principalmente dele. Não é 

apenas produzir para obter nota, mas para ter algo a oferecer e compartilhar com os demais 

membros. Além da autonomia, isso gera no discente parte da responsabilidade pelo 

encaminhamento da disciplina, pois ele é consciente do papel que precisa desempenhar. 

Diante dos avanços tecnológicos e as mudanças que eles têm provocado, a 

educação precisa estimular cada vez mais as competências cognitivas para que os discentes 

não fiquem submersos ao turbilhão de informações, com limitações para escolher, 

descobrir e atuar como donos do seu próprio destino. Se esse estudo permitiu identificar 

dificuldades e diferentes comportamentos entre os discentes é uma prova de que o processo 

de ensino e aprendizagem é desafiador e sempre terá conflitos e confrontos. 
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Resumo 

Os newsgames são videojogos produzidos através de notícias que configuram uma nova 

forma de transmitir um fato mergulhado no campo imersivo dos vídeos jogos. A ferramenta 

permite criar um modelo de transmissão informativa/interativa tornando o jornalismo mais 

participativo e com plataformas móveis de divulgação. Este estudo de caso destaca o 

potencial dos newsgames como ferramenta de aprendizagem e analisa, especificamente, o 

Jogo da Máfia produzido pela Revista SuperInteressante, como um recurso didático de 

aprendizagem transversal e multidisciplinar. Percebe-se que as narrativas construídas permitem 

estimular a capacidade cognitiva e criativa dos alunos/jogadores/leitores, as temáticas abordadas são atuais 
e exigem a reflexão e criticidade dos participantes e que os jogos podem acentuar o interesse pela pesquisa 
e conhecimento. 
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensinagem, Jogo da Máfia, Newsgames. 

 

Abstract 

The NewsGames video games are produced by news that shape a new way to deliver an 

event steeped in the field of immersive video games. The tool lets you create a model of 

transmission informative / interactive journalism becoming more active and mobile 

platforms for dissemination. This case study highlights the potential of NewsGames as a 

learning tool and analyzes, specifically, the game Mafia produced by Superinteressante 

magazine as a teaching resource and cross-disciplinary learning. It is noticed that the 

narratives constructed and serve to boost the cognitive and creative students / players / 

readers, the issues addressed are current and require reflection and criticality of the 

participants and that the games may increase the interest in research and knowledge. 

Keywords: Newsgames, Learning, Mafia Game. 

 

A comunicação mediada pelos computadores (CMC) unida aos aparatos 

tecnológicos originados no século XXI serve como elemento mediador das novas formas 

de relacionamento e atividades humanas. Nesse paradigma, a mídia e todo processo de 

produção jornalística migra hoje para uma proposta hibrida que envolve interação e 
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mobilidade informativa, com o objetivo de buscar dinamismo aos processos comunicativos 

modificando o sistema de publicação e englobando na gestão de conteúdo novos leitores. 

O leitor é independente para estabelecer sozinho a ordem textual, ou 

mesmo se perder na desorganização dos fragmentos. O ciberleitor é um 

organizador de conteúdo da hipermídia no ciberespaço. Ele não é mais 

um leitor contemplativo, que rigidamente segue as sequência de um texto, 
virando páginas ou pesquisando bibliotecas, mas um leitor em estado de 

prontidão, que ajuda a construir o texto ao interagir com os hiperlinks  ( 

CALÁBRIA, BRUNELLI e CRISPIM, 2006, p. 4) 

Essa particularidade é decorrente do crescimento da web, enquanto tomada de 

decisões de consciência e realização (LEVY, 2001) que gera perspectivas em que as 

mensagens abrangem um caráter múltiplo, complexo, sensorial e participativo entre os 

inter-agentes durante o processo comunicativo. Além disso, criam um novo jeito de fazer e 

reinventar o jornalismo difundindo mídias, experimentado a interatividade, o poder das 

redes e da colaboração em uma nova linguagem (DEAK, 2010). 

Entre as ferramentas de comunicação atuante nesse caráter participativo e 

sensorial estão os newsgames, videojogos produzidos através de notícias que configuram 

uma nova forma de transmitir um fato mergulhado no campo imersivo dos vídeos jogos. A 

ferramenta permite criar um modelo de transmissão informativa- interativa tornando o 

jornalismo mais participativo e com plataformas móveis de divulgação. “Os newsgames 

configuram uma relação de intimidade com funções do jornalismo, dentre elas sua versão 

online e respectivos ambientes eletrônicos participativos, como os weblogs, graças às 

características midiáticas de linguagem, narrativa e interatividade dos jogos eletrônicos”. 

(ANDRADE, 2008, p.2) 

Desta forma, o jogo possibilita a união entre as duas vertentes: o lúdico e o 

narrativo impulsionando a readequação dos padrões vigentes de informação, sem perder a 

seriedade exigente ao jornalismo (DEAK, 2007) da qual a interatividade pode ser sentida, 

no contato do usuário com o Newsgames quando ele reconhece prazeres inerentes às 

histórias contadas nos jogos eletrônicos (ANDRADE, 2008).  

Diante dessa relação por que não pensar nos newsgames como ferramentas a 

serem utilizadas no processo de aprendizagem? Comunicação e educação são áreas do 

saber que se convergem, embora em muitos casos elas se divirjam. Os alunos utilizam e se 

identificam cada vez mais com as novidades dos newsgames e os professores muitas vezes 
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e por diversos motivos desconhecem ou negligenciam essa realidade. Não se trata de 

acrescentar as Tecnologias de Informação e Comunicação no contexto escolar como 

inserção de softwares educativos, elaboração de material didático multimídia ou tentativas 

meramente técnicas, pois elas vão inicialmente representar números e índices que podem 

indicar aspectos incertos e contraditórios. O que se pretende aqui é estudar a utilização do 

newsgame Jogo do Máfia produzido pela Revista SuperInteressante, como uma ferramenta 

de aprendizagem transversal e multidisciplinar. Nesta pesquisa inicial, o estudo de caso se 

baseará na análise do jogo e sua relação com o processo de aprendizagem. Não há 

indicação de atividades, disciplinas nem faixa etária, pois essas respostas dependerão do 

objetivo de cada atividade. Optou-se pelo estudo de caso pelo fato desse método permitir 

uma vivência técnica da observação e da pesquisa para compreender o objeto analisado. 

(GIL, 1991) 

Portanto, esse artigo está divido em dois momentos. O primeiro quando os autores 

conceituam newsgames, apresentam um contexto histórico e posteriormente, abordam de 

forma descritiva o Jogo da Máfia, objeto desse trabalho. Já o segundo momento há uma 

discussão entre a dinâmica do jogo, o processo de aprendizagem e as estratégias de 

ensinagem que podem ser utilizadas buscando a construção do conhecimento de forma 

engajada e mobilizada.  

 

Newsgames e o Jogo da Máfia 

 

Os newsgames surgiram como proposta de desenvolver jogos cujos conteúdos se 

apropriam de temas recentes ou abordados pela mídia em um determinado período. Ao 

resenhar o livro Newsgames–Journalism at play, de Ian Bogost, Simon Ferrari e Bobby 

Schweizer, Rocha (2011) comenta que os autores apresentam nove categorias 

desenvolvidas até o momento: editorial, tablóide, reportagem, infográfico, documentário, 

puzzle, letramento, comunitário e de plataforma. 

O tipo infográfico interativo é o que será abordado nesta pesquisa tendo em vista 

que o newsgame intitulado Jogo da Máfia aqui estudado se caracteriza como tal. Nesse 

caso, a notícia é encarada como o fio condutor da trama do jogo e exige uma postura ativa 

do jogador- leitor, tendo em vista que a estrutura para essa nova disseminação dos jogos é a 

narrativa multimídia e a interatividade. Esses elementos são originados pelo novo sistema 

de comunicação eletrônica formada a partir da fusão da mídia de massa globalizada com a 
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comunicação mediada por computadores (DEAK, 2010).   

Os fatos noticiosos que são transformados em jogos são caracterizados como 

“noticias frias”, mas que de alguma forma repercutiu na sociedade, a exemplo das grandes 

polêmicas ou de alto valor relevante a sociedade e temáticas sazonais. “Na narrativa do 

Newsgames o ponto de partida do jogo pode ser a inserção de uma ou várias notícias 

captadas na web pelo “mestre do jogo” que assume o papel de um news gatekeeper” 

(SEABRA, 2007, p.10). 

Notícias consideradas quentes, nem sempre circunstanciam na produção desses 

games devido ao longo tempo de duração e a baixa duração da agenda midiática. A 

instantaneidade para a produção desses jogos ainda é um desafio para expansão deste novo 

modelo de comunicação.  

O conceito de newsgames surgiu por volta do ano de 2003, e se refere a 
jogos feitos com base em notícias ou em algum acontecimento em curso. 

O ElPais foi responsável por publicar um dos primeiros - o Play Madrid, 

sobre os ataques terroristas em Madri, na Espanha, em 2004. Poucos dias 
após a tragédia, o game já estava no ar. Logo depois veio o The New 

York Times, com o Food Import Folly, sobre a falta de fiscalização na 

importação de alimentos nos EUA. No caso, o interessante desse 

newsgames é o fato de ser um editorial do jornal transformado em jogo. 
Em seguida, em 2007, a CNN saiu com o Presidential Pong, no qual você 

joga tênis com os pré-candidatos à presidência dos EUA. Cada um tem as 

suas habilidades desenvolvidas de acordo com o andamento da campanha 
eleitoral no mundo offline. (DÓRIA, 2010, p.153) 

Para ampliar o conceito e as formas de atuação dos newsgames é preciso ter em 

mente que nem sempre o que interessa pode ser encontrado nos sites de notícias. Nem 

sempre o que define o jornalismo é o seu formato, mas sim, o conteúdo e a produção 

gerados para atrair um novo público ou cativar novas formas de olhares ao jornalismo. 

Prova disso é a expansão de informações divulgadas nas redes sociais, esta que 

para Seabra (2007) culminou para turbinar ainda mais esse processo lúdico de 

comunicação iniciado no simples ato de jogar, ampliando o universo da informação 

emulada dentro e fora dos videogames. 

Estes formatos experimentais produzidos num ambiente de informação têm 

levado a redações dos grandes jornais uma produção de conteúdos mais lúdicos, intensos e 

de total interesse aos seus leitores. No Brasil, revistas como a “Superinteressante” e o 

jornal “O Estadão” lançam periodicamente em caráter digital, notícias em versão de 
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Newsgames como tática de remodelação nos veículos de comunicação brasileira.  

No Brasil, ainda em 2008, o G1 fez alguns experimentos com o formato e 

lançou o AudioPops, um jogo no qual você tem que descobrir, por meio 

de discursos bem recentes, quem são as principais personalidades da 
política internacional. Porém, o mais interessante veio do site da revista 

Superinteressante, que, no comecinho de 2009, lançou o Jogo da Máfia, 

no qual o leitor é um personagem infiltrado nas máfias globais. A 
intenção era mostrar como funcionam tais organizações. (DÓRIA, 2010, 

154) 

O Jogo da Máfia permite ao jogador conhecer diversos tipos de máfias atuantes 

nos cinco continentes e os principais produtos traficados. O objetivo do jogo é infiltrar o 

jogador em uma rede que envolve tráfico e negociações do qual ele obrigatoriamente terá 

que incorporar o papel de um policial infiltrado nas máfias e que além de ser bom em 

negociações no mercado ilegal deve descobrir quem é o chefão das organizações.  

 

Jogo da Máfia produzido pela Revista Superinteressante  

http://super.abril.com.br/multimidia/info_420553.shtml 

A cada jogada há um pequeno texto introdutório de caráter informativo sobre cada 

país, os tipos de negociações realizadas e a atuação de cada máfia. Durante o jogo, o leitor 

é convidado a mergulhar em uma narrativa ativa, do qual o ambiente virtual exige uma 

postura participativa do jogador na tomada de decisões e na produção de estímulos 

sensoriais e mentais.  

A máfia é uma forma de delinquência organizada de forma secreta originária na 

região da Sicília na Itália. A própria ideia de organização e suas formas para conquistar os 

mais variados objetivos foram espalhadas, copiadas e aperfeiçoadas mundo afora, 
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destacadamente nos Estados Unidos e Brasil, respeitando as características particulares dos 

grupos de mafiosos e os contextos que se encontravam inseridos.  De acordo com Manzo 

(2010), a ‘Ndrangheta, a máfia mais poderosa da Itália, possuía um faturamento anual de 

44 bilhões de euros em 2008 e estaria presente em 49 países em todos os continentes, 

sendo o Brasil um dos seus territórios privilegiados.  

Com o passar dos anos o termo foi popularizado e ressignificado passando a ser 

entendido como qualquer grupo organizado que age fora das normas legais, morais e éticas 

estabelecidas pela sociedade. Fala-se sobre a máfia branca dos médicos, dos combustíveis, 

do jogo do Bicho, das máquinas caça-níqueis, do tráfico de seres humanos e de drogas, do 

desvio de verbas públicas, da lavagem de dinheiro e de tantas outras práticas ilegais. A 

máfia virou tema cotidiano na imprensa, nas praças, nos bares, nas ruas, no cinema, nas 

novelas e nas salas de aula.  

No jogo, a máfia é apresentada em um artigo intitulado “Corleones no Brasil” que 

está publicado na Revista Superinteressante na edição 240 de junho de 2007 que serviu 

como texto base para elaboração do newsgame denominado Jogo da Máfia. Um fragmento 

desta matéria se encontra no infográfico denominado Guia da Máfia que apresenta quatro 

características centrais para que o usuário entenda o que é a máfia e a dificuldade em 

capturar os mafiosos. Apesar de a proposta ser interessante, o objetivo desta interação é 

matar o mafioso, o que ninguém consegue, já que cada tiro que é dado pelo usuário quando 

clica no mouse serve para gerar uma nova informação. O cuidado que se deve ter é não 

entender o jogo como uma apologia ao tráfico e a utilização de armas e da violência, mas 

como uma maneira de levar informação aos interessados das práticas utilizadas pelos 

mafiosos.  

I – “mafiosos têm uma estrutura familiar e uma hierarquia rígida”, de acordo com 

o newsgame os funcionários da máfia sabem o que um líder com funções paternalistas 

pode fazer para recompensar e punir quando necessário e respeitam/temem tal liderança, 

ou seja, podem ser muito bem recompensados ou levados a morte. II – “a máfia se 

relaciona bem com a comunidade ao redor”, demonstrando como esta relação é 

estabelecida a partir da condição sócio-econômico, já que com os pobres, “o mafioso é 

populista e leal. Com os ricos faz parcerias e participa de festas”.  Não se pode esquecer no 

Brasil dos grandes eventos patrocinados pelos mafiosos com presença garantida de artistas, 

empresários e jogadores de futebol famosos ou da relação dos bicheiros com as escolas de 

samba que movimentam as comunidades e representam um dos maiores símbolos culturais 
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do país. III – “Gângsteres têm uma profunda intimidade com o poder”, os mafiosos têm um 

poder de convencimento sobre a população já que as atividades desenvolvidas 

publicamente “não são regulamentadas, mas toleradas pela população” atreladas a essa 

aceitação conseguem subornar atores sociais responsáveis pela justiça nas áreas de atuação. 

A operação da Polícia Federal denominada Hurricane, tornou público o esquema que 

envolvia o pagamento mensal de altíssimas propinas para juízes e desembargadores a fim 

de garantir que as casas de bingo e as máquinas caça-níqueis, continuassem a funcionar. IV 

– “diversidade de áreas de atuação”, as formas para conquistar e lavar dinheiro são as mais 

diferenciadas possíveis e algumas destas estão presentes no newsgame aqui analisado. 

Como dito, ao iniciar o jogo, você é na verdade um policial infiltrado na máfia 

que precisa traficar um conjunto de produtos entre os países nos variados continentes para 

conquistar a confiança do chefe, galgando postos mais altos no interior da organização para 

aprisionar o líder em flagrante, já que a sua função inicial é ser “bucha de canhão” na 

organização. O jogador inicia com $ 10.000,00 e precisa multiplicar estes valores com o 

mercado ilegal das mercadorias disponíveis, escravos, jogadores de futebol, cocaína, lixo, 

armas, remédios e cigarros. Alguns países e seus respectivos continentes são entendidos no 

jogo enquanto fornecedores, produtos com preços mais baixos para compra, e 

compradores, com valores mais altos para a venda. Os valores de compra e venda estão 

disponíveis em um quadro e vão sendo alterados constantemente, graças à dinâmica do 

mercado. Como exemplo, o Brasil aparece como o maior exportador latino-americano de 

mulheres para exploração sexual e a Espanha, Portugal e a Itália são os mercados que mais 

consomem estes produtos made in Brasil. Cabe ao jogador ficar atento às informações para 

fazer bons negócios e ter a sorte para fugir da Interpol, que é uma organização que também 

poderá ser corrompida no Jogo da Máfia. 

 

A dinâmica do jogo, o processo de aprendizagem e as técnicas de ensinagem 

 

Diante da experiência que a ferramenta dispõe aos seus jogadores, necessita-se 

perceber que além de informar e entreter, o jogo também propõe o desenvolvimento de 

práticas cognitivas. No jogo da Máfia o leitor- jogador vive e experimenta as dúvidas e os 

anseios do personagem (um detetive) creditando todas as suas intuições de jogabilidade 

termo destacado por Braga (2008). Este se limita a designar todas as habilidades do 

jogador de interagir e de se sustentar no ambiente de jogo, sobre forma de contrato, 
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realizada ao se permitir em aceitar as regras e as circunstâncias conhecidas. 

Fazendo jus, há uma troca de papeis em que o jogador experimenta a realidade do 

personagem e durante o jogo, esta realidade torna-se a própria vivida pelo indivíduo. A 

capacidade de imersão proporcionada pela narrativa interativa deve estar completa para 

contextualização do mundo imaginário, que não só é constituído de símbolos, mas de 

sentido.  

A verdadeira imersão é exercida quando os dispositivos tecnológicos ou 

narrativos de um meio são bem executados pelo programador, deixamos 

de ter consciência do próprio meio e não enxergamos mais a tela, o papel 
ou o filme, mas apenas o poder da própria história que nos envolve. 

(BRAGA, 2008, p. 56) 

Assim é necessário estabelecer que uma parcela significativa dos jogos representa 

os aspectos e os comportamentos estabelecidos, identificados no mundo real, centrado na 

alta capacidade narrativa e que coloca em prática a capacidade competitiva, pela sede de 

vitória e nas habilidades de conhecimentos do jogador e suas experiências. Nesse contexto 

narrativo, os jogos atuam como um campo fértil de representações, trocas e produções 

simbólicas, aonde muitos dispõe de uma narrativa que se assemelha com o universo da 

experiência cotidiana (MURRAY, 2003). Desta forma, o jogo desafia o personagem em um 

mundo de constantes e imprevisíveis emergências em que cabe a ele a missão de 

sobreviver a elas. 

Conforme a narrativa digital amadurecer a vastidão de associações 

ganhará maior coerência e os jogos de combate darão espaço à 
representação de processos mais complexos. Espectadores participantes 

assumirão papeis mais claros, eles aprenderão a se orientar nos 

complexos labirintos e a enxergar modelos interpretativos em universos 

simulados (MURRAY, 2003, p. 97). 

No jogo, o leitor-jogador deve não só ficar atento às construções informativas que 

o confrontam para trilhar uma linha de raciocínio decorrente da temática imposta - a 

atuação das máfias nos cinco continentes- e unificar o contexto informativo ao caráter 

educacional. A associação dos fatos está inteiramente ligada ao caráter histórico, social, 

econômico, político e jurídico que a trama possui com a capacidade de armazenar as 

informações e mais tarde utilizar em outros contextos educacionais. É evidente a 
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necessidade de escolha para distinguir a melhor jogada e chegar à meta estabelecida. Ou 

seja, o usuário não é passivo e sim, ativo. Perfil ideal para o processo de aprendizagem.  

Existe também uma diferença entre aprender e apreender, embora nos 

dois verbos existia a relação entre os sujeitos e conhecimento. O 

apreender, do latim apprehendere, significa segurar, prender, pegar, 

assimilar mentalmente, entender, compreender, agarrar. Não se trata de 
um verbo passivo, derivado de apreender por síncope, significa tomar 

conhecimento, reter na memória mediante estudo, receber a informação 

de... (ANASTASIOU; ALVES, 2009, p.19) 

Portanto, percebe-se que se trata de uma ferramenta necessária num espaço 

pedagógico, por exemplo. Uma alternativa para incorporar criativamente as tecnologias na 

educação, envolver os estudantes e desenvolver de forma coletiva a construção do 

conhecimento. Certamente, há centenas de projetos semelhantes sendo desenvolvidos em 

boa parte do mundo. A ideia aqui é perceber como os newsgames podem auxiliar no 

processo de aprendizagem e ensinagem. ANASTASIOU e ALVES (2009, p.19) conceituam 

a ensinagem como: 

Usado então para indicar uma prática social complexa efetivada entre os 

sujeitos, professor e aluno, englobando tanto a ação de ensinar quanto a 
de apreender, em um processo contratual, de parceria deliberada e 

consciente para o enfrentamento na construção do conhecimento escolar, 

decorrente das ações efetivadas na sala de aula e fora dela. 

Como não se trata somente de um jogo, a pesquisa e fase de execução do 

ambiente e do conteúdo informacional possibilitam articular questões meramente técnicas 

aos aspectos cognitivos que devem ser estimulados.  Sodré (2012, p.226) ao discutir a 

juventude das práticas em relação à educação e tecnologia demonstra preocupação com a 

intensificação do uso individualizado, mas ressalta a importância das tecnologias na 

educação formal. A relação não é somente técnica, mas levantar questões socioculturais e 

integrar o mundo vivo da aprendizagem.  

O culturalismo lúdico que investiu o espaço público desde fins da 

primeira metade do século passado, por efeito do desenvolvimento 

acelerado das tecnologias da comunicação, incita a pedagogia 
contemporânea a alinha-se com a oferta estética de meios expressivos 

como a música, o cinema e o teatro. (SODRÉ, 2012, p.227) 
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Então é possível pensar em uma forma pedagógica de explorar a ação, autonomia 

e a criatividade dos discentes por meio da utilização dos newsgames de maneira orientada e 

supervisionada pelos docentes. 

No entanto, se nossa meta se refere à apropriação do conhecimento pelo 
aluno, para além do simples repasse da informação, é preciso se 

reorganizar, superando o aprender, que tem se resumido em processo de 

memorização, na direção do apreender, segurar, apropriar, agarrar, 
prender, pegar, assimilar mentalmente, entender e compreender. 

(ANASTASIOU; ALVES, 2009, p.19) 

Essa superação pode acontecer por meio de estratégias que facilitem esse novo 

fazer. O newsgame apresentado neste estudo pode ser utilizado não para dar aulas, mas agir 

em conjunto e fazer aula.  Trata-se de propor ações planejadas que devem estar de acordo 

com o conteúdo didático previsto traçando uma relação crítica e reflexiva com temas 

contemporâneos. Além disso, a estratégia deve promover o envolvimento dos discentes e 

possibilitar o pensar.  

Trabalhando com os conhecimentos estruturados como saber escolar, é 

fundamental destacar o aspecto do saber referente ao gosto ou sabor, do 

latim sapere − ter gosto. Na ensinagem, o processo de ensinar e 
apreender exige um clima de trabalho tal que se possa saborear o 

conhecimento em questão. O sabor é percebido pelos estudantes quando 

o docente ensina determinada área que também saboreia, na lida 

cotidiana profissional e/ou pesquisa, e a socializa com seus parceiros na 
sala de aula. Para isso, o saber inclui um saber o quê, um saber como, um 

saber por quê e um saber para quê. (ANASTASIOU; ALVES, 2009, 

p.19) 

No Jogo da Máfia, o discente pode estabelecer relação com vários saberes, ou 

seja, interligar o processo de aprendizagem aos fatos da sua vida cotidiana. “O processo de 

apreensão, de conhecer, está relacionado com o enredar, estabelecendo os nós necessários 

entre os fios a serem tecidos. Para dar conta desse “enredamento”, há que superar as 

dificuldades vencendo a simples memorização”. (ANASTASIOU; ALVES, 2009, p.21) 

Não se pretende depositar na utilização do jogo mencionado todas as garantias de 

êxito no processo de aprendizagem, mas compreender que se trata de uma proposta 

baseada nas tendências em que os discentes estão vivenciando e por essa razão depende 

muito dessa mobilização efetiva.  
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O Jogo da Máfia constrói a sua narrativa a partir de ações específicas, faz gerar 

uma leitura ergódiga, que segundo Ferreira (2007) acontece quando o jogador entra em um 

mundo a ser explorado em seus limites e realiza um percurso não linear na construção de 

suas histórias. Em outras circunstâncias podemos argumentar que a leitura ergódiga exige 

ao leitor trilhar o seu caminho de acordo com a sua capacidade imaginativa. “A construção 

de uma narrativa por parte do usuário com base na história proposta pelo jogo dependerá 

de suas descobertas e das ações por ele tomadas e tudo isto está subordinado à sua 

movimentação pelo espaço virtual do game” (FERREIRA, 2007, p. 8). 

O sucesso do jogo encontra-se na capacidade do leitor imersivo lidar com as 

novas interfaces gráficas e da percepção da comunicação unida ao lúdico, como também, 

na habilidade de memorizar as informações que foram transmitidas no decorrer da jogada 

para conseguir concluir as negociações e tornar a trama mais dinâmica.  

Os suportes de games emulam informações em diversos formatos. O 

roteiro do jogo é o ponto de partida para a concepção informativa do 
game. Enquanto o roteiro traz informações de maneira descritiva, a 

interface gráfica apresenta o roteiro em forma de elementos gráficos e 

informações visuais. Na interface, a informação pode ser encontrada de 
forma explícita, clara, descritiva, objetiva. Ou ainda de forma tácita, 

subentendida, implícita, silenciosa ou subjacente – para não mencionar o 

polêmico termo subliminar. (SEABRA, 2007). 

A potencialidade expressiva desta ferramenta é unir um jogo a uma narrativa, 

dando a sensação de criação ao jogador, conotando uma estratégia criada no intuito de 

atrair os usuários de games para o universo do jornalismo online estreitando o laço entre 

videojogos e comunicação social. 

Anastasiou e Lemos (2009, p.22) citam Zabala (1998) para diferenciar a 

aprendizagem em quatro características de conteúdo, as quais serão relacionadas com o 

jogo estudado nesta pesquisa. I- conteúdos factuais: o “conhecimento de fatos, 

acontecimentos, situações” é evidente no Jogo da Máfia, pois aborda um tema atual e bem 

contextualizado pelos desdobramentos do conteúdo vivenciado pelo jogador. II- conteúdos 

procedimentais é “conjunto de ações ordenadas e com um fim, incluindo regras técnicas, 

métodos, destrezas e habilidades, estratégias e procedimentos, verificados pela realização 

das ações dominadas pela exercitação múltipla e tornados conscientes pela reflexão sobre a 

própria atividade”. Esse conjunto de elementos é contemplado no jogo uma vez que as 
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instruções esclarecem o jogo, método e estimular a reflexão sobre as estratégias. III- Os 

conteúdos atitudinais “podem ser agrupados em valores, atitudes e normas” e estão 

presentes em muitos momentos principalmente, quando o jogador é levado a escolher entre 

fugir, fugir com a mercadoria roubada e subornar a equipe da Interpol. IV- Aprendizagem 

de conceitos e princípios vai depender da utilização do jogo e atuação do docente, pois está 

relacionado com o conteúdo do objeto de ensino proposto aos discentes. 

Como essa pesquisa é uma análise do potencial dos Newsgames como ferramenta 

de aprendizagem se pretende aqui a propor um estudo do Jogo da Máfia e indicar o 

máximo de possibilidades contidas nele que podem ser planejadas e conduzidas pelo 

professor. É certo que é fundamental haver esse acompanhamento, uma vez que se jogado 

de maneira despretensiosa, o jogo pode perder todo o potencial cognitivo que poderia ser 

estimulado nos discentes. Portanto, são estratégias realizadas individual e coletivamente, 

realidade ressaltada pelos autores: “As orientações pedagógicas não se referem mais a 

passos a serem seguidos, mas a momentos a serem construídos pelos sujeitos em ação, 

respeitando o movimento do pensamento”. (ANASTASIOU; ALVES, 2009, p.24) 

Diante dessa proposta, os newsgames não podem ser vistos apenas como um novo 

formato em se fazer jornalismo, mas sim, jogos informativos que não só atraem leitores 

acostumados à comunicação visual, com códigos visuais e mensagens transmitidas de 

modo instantâneo. Eles possuem importância no mercado midiático devido à função 

engajativa dos leitores-jogadores que constroem o conhecimento de forma participativa e 

colaborativa. 

As propostas educacionais também são visíveis, entre elas, o estímulo à 

criatividade, a formulação de hipóteses desenvolvendo as habilidades e as competências 

durante a resolução do conflito (a trama do jogo). É perceptível que através de ações e 

descobertas ocorridas no jogo, o leitor- jogador explora além das fronteiras imaginárias, as 

faces educativas para o aprendizado. Sejam por novas palavras ou pelas aptidões criativas 

adquiridas propostas em um ambiente personalizado. 

Os processos cognitivos são responsáveis pela formação das práticas 

comunicativas e de sociabilidade humanas. Eles se formam tanto da 

linguagem simbólico-representacional quanto de infinitos sinais e 

estímulos sensório-perceptivos que possibilitam a formulação de códigos 
quanto de outros processos de percepção e afetuosidades que vão além do 

campo da linguagem (FALCÃO, 2011, p. 7) 
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As propostas projetadas pelos jogos abrangem a abertura de faculdades mentais 

como o aprendizado através dos agentes cognitivos, as possibilidades criativas, os 

processos comunicativos e aos inter-relacionamentos sociais diretamente ligados às 

funções dos jogos. A partir dele, os lugares deixam de ser experimentados fisicamente e 

passam a ser imaginados ficticiamente, requisitos esses que determinam a sua natureza de 

ações. 

Afinal, é destemido pensar que os jogos apenas funcionam como um objeto 

servidor de fuga das atividades ordinárias, mas que perante as novas formas de 

comunicação, os vídeos jogos são atuantes de uma rede de ações que embora se efetuem no 

campo do entretenimento devem ser vastamente explorados em áreas factuais e no 

processo de aprendizagem. 

 

Conclusões 

 

O estudo de caso aqui desenvolvido permitiu levantar uma série de reflexões 

sobre a utilização dos newsgames na educação. Sem fascínio ou expressivo entusiasmo é 

possível afirmar que eles podem auxiliar no processo de aprendizagem, pois o pensar pode 

ser estimulado por meio de ferramentas que podem ser atrativas e familiares para os 

discentes.  As narrativas construídas permitem estimular a capacidade cognitiva e criativa 

no sentido de estabelecer ferramentas para o sucesso do jogo.  O leitor mergulha no jogo e 

só obtém sucesso se ele armazenar todas as informações que são transmitidas durante a 

jogada. Exige uma capacidade de escolha que só será bem sucedida se o jogador estiver 

envolvido e convicto das estratégias. 

Embora seja de cunho jornalístico, os newsgames podem suprir à demanda dos 

leitores bem como ser ferramenta de apreensão de vários saberes. A temática é jornalística 

e pedagógica. Ela pode ser utilizada como estratégia para desenvolver os conteúdos 

contidos no processo de apreensão, pois a pesquisa identificou no newsgame analisado os 

conteúdos factuais, procedimentais, atitudinais e aprendizagem de conceitos e princípios.  

É indispensável desenvolver um planejamento fundamentado no conteúdo das 

disciplinas a fim de estabelecer os objetivos que devem ser alcançados. A estratégia só 

deve ser adotada quando for estudado o perfil do discente, condições técnicas para que o 

acesso seja realizado bem como o preparo do professor. Não cabe analisar somente a 

técnica, pois em algumas situações, mais vale construir conhecimento por meio da 
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utilização de quebra-cabeças, por exemplo. No processo de ensinagem é importante 

estabelecer estratégias que contemplem a percepção, pensamento, assimilação e ação. O 

sabor do saber está no fazer, escolher, agir. Comportamentos que podem ser estimulados 

durante o jogo. 

O Jogo da Máfia estimula no usuário a capacidade cognitiva, ler com atenção, 

formular hipóteses de atuação na negociação de conflitos enquanto detetive. Processo que 

pode proporcionar a facilidade de aprendizagem, pois a ferramenta é lúdica e o 

conhecimento é construído de forma participativa entre discente e docente. Além desses 

aspectos cognitivos, vale ressaltar que é uma forma de conhecer fatos e desdobramentos 

atuais por meio da atuação e conduta do aluno. O professor não transmite o conteúdo, mas 

o discente passa a acessá-lo e construí-lo à medida que faz as jogadas. 

Em suma, os newsgames podem se tornar meios potenciais de transformações de 

práticas pedagógicas. Para tal se faz necessário repensar o conceito de educação e cada vez 

mais aperfeiçoar, capacitar e qualificar o docente para desenvolver atividades em conjunto 

com estas mídias. A introdução deste recurso didático poderá tornar o processo de 

ensinagem mais próximo dos temas hodiernos, em uma estrutura pedagógica horizontal, 

onde os docentes aprendem conjuntamente com os discentes, proporcionando a estes o 

acesso a uma nova forma de comunicação que possibilite construir novas rotas para 

navegar no mar da educação. 
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Resumo: 

Atualmente os softwares educacionais representam uma possibilidade de atividade 

programada para a interatividade do estudante com os conteúdos didáticos. Nesses 

ambientes virtuais a interface compõe o elemento mediador entre informação e ação 

efetiva e, necessariamente entre ensino e aprendizagem. As novas tecnologias têm sido 

consideradas um veículo facilitador da educação inclusiva em virtude de responder às 

necessidades das crianças com limitações de ordem orgânico-biológicas como de ordem 

social e cultural. Ocorre que nem sempre são observadas questões inerentes ao projeto da 

interface para atender a este usuário específico, como também, na maioria das vezes não 

são observados o processo cognitivo destes estudantes tendo como base a utilização desta 

tecnologia. Desta forma o artigo pretende apresentar a interface como um elemento 

importante na mediação do ensino-aprendizagem de crianças portadoras de necessidades 

educacionais especiais. Para tanto se utilizou uma pesquisa bibliográfica sobre os atributos 

do design da informação e, as teorias de aprendizagem de Piaget e Vygotsky. Acredita-se 

que este trabalho poderá ajudar a elevar o nível crítico quanto à qualidade da interface de 

softwares educativos e a sua adequação para a inclusão educacional. 

Palavras chave: design da informação, interface, portadores de necessidades especiais  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos as Escolas da Rede Pública de Ensino vêm sendo equipadas 

com tecnologias assistivas para o ensino-aprendizagem de crianças com necessidades 

educacionais especiais. Este benefício veio para auxiliar a didática e foi direito garantido 

pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva que, em 

1994 passou a regulamentar a Educação Especial no país e, trouxe como novidade, os 

serviços de apoio pedagógico para aqueles alunos com necessidades especiais em classe 
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comum. O referido documento contém as normatizações sobre Educação Especial vigente 

no país que, consistem em oferecer recursos para promover condições de ensino-

aprendizagem para crianças com necessidades especiais e, também dar ao professor e a 

escola condições satisfatórias para o suporte da sua ação pedagógica.  

No meio educacional considera-se necessidades educacionais especiais os alunos 

cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou de suas dificuldades para 

aprender decorrentes de problemas, físicos, auditivos, visuais, psicológicos e cognitivos. 

As tecnologias assistivas representam uma alternativa extremamente pertinente e atendem 

a maioria das tipologias de necessidades educacionais especiais, visto que, englobam as 

tecnologias da informação e comunicação como som, imagem e interatividade. Assim 

desde necessidades educacionais especiais de ordem orgânico-biológica, quanto sociais e 

culturais, podem utilizar-se de materiais de apoio especializado dessas tecnologias para 

atender às demandas desses indivíduos. 

No contexto das tecnologias assistivas encontram-se os softwares educacionais e, 

sobre estes, incide a interface gráfica responsável pela interação entre usuário, artefato e 

tarefa. São da competência da comunicação visual a apresentação dos dados na superfície 

digital, a diagramação, a textura, a tipografia e os padrões cromáticos, mas também a 

organização, a taxionomia, a arquitetura dos softwares, preocupando-se com toda a 

interação do sistema isto é, o relacionamento homem-máquina seus valores objetivos e 

subjetivos. Com isto, o presente artigo pretende apresentar a interface como um elemento 

importante na mediação do ensino-aprendizagem de crianças portadoras de necessidades 

educacionais especiais.  

 

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E ASSESSIBILIDADE  

 

A introdução no cenário nacional das políticas de universalização da Educação 

Básica e a implantação da Educação Especial e Educação Inclusiva, datam do final do 

século XIX e começo do século XX em conseqüência da “Declaração dos Direitos 

Humanos de 1948” na qual “toda criança tem direito a instrução. A instrução será gratuita, 

pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução será obrigatória” onde se 

encontra o centro da proposta de “educação para todos”. (ONU, 1948) 

De acordo com Pletsch (2010), nas décadas de cinqüenta e sessenta, o direito 

universal á educação como indispensável para a cidadania foi debate em muitas 



 

   336 

conferências fazendo com que o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a 

Adolescência – UNICEF, determinasse o estabelecimento de metas para a América Latina.  

No intuito de fazer frente ao compromisso estabelecido o Brasil criou o Plano Decenal de 

Educação para vigorar entre 1993 a 2003, repleto de medidas e instrumentos de 

implantação. Pouco depois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 

9.394/96 passou a ser dividida em educação básica (educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio) e educação superior para abranger cursos de graduação, seqüenciais, pós-

graduação e extensão. A referida Lei defende a proposta de educação inclusiva através da 

flexibilidade do currículo, ao acesso a avaliação na rede regular de ensino.  Deste 

arcabouço legal surgiram dispositivos como o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), Política Nacional de Educação Especial (1994), Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência (decreto 3.298/1999).  

As Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica passaram a 

regulamentar a Educação Especial no país e trouxeram como novidade os serviços de 

apoio pedagógico para aqueles alunos com necessidades especiais em classe comum. 

Destacam-se alguns dispositivos que regulamentam o direito das pessoas com necessidades 

especiais: Lei 10.436 – decreto nº 5.626/05 sobre a obrigatoriedade do ensino da Língua 

Brasileira de sinais (LIBRAS) nos cursos de formação de professores para o magistério e 

em cursos de Fonaudiologia (2002/2005). Resolução nº 2 (11/09/2001) do Conselho 

Nacional de Educação que estabelece a obrigatoriedade de acessibilidade do ambiente 

escolar: arquitetura, mobiliário, equipamentos e material pedagógico. Decreto 3.956 que 

enfatiza medidas de acessibilidade e contra a discriminação de pessoas portadoras de 

deficiência para sua integração na sociedade. (PLETSCH, 2010) 

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República - 

SEDH/PR através do CAT - Comitê de Ajudas Técnicas, formado por um grupo de 

especialistas e representantes de órgãos governamentais, comprometidos com uma agenda 

de trabalhos, elaborou um conceito brasileiro de tecnologia assistiva para subsidiar as 

políticas públicas brasileiras. O termo tecnologia assistiva tem sido utilizado para 

identificar todo o aparato de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou 

ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e conseqüentemente promover 

vida independente e a inclusão social. O conceito brasileiro teve como base os termos 

internacionais: Técnicas, Ayudas Tecnicas, Assistive Technology e Adaptive Technology. 

(BERCH, 2008) 
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Fazem parte desta categoria de tecnologias assistivas os dispositivos de hardware 

e software para atender necessidades especiais de indivíduos com déficit de escrita, fala ou 

necessidade comunicativa. Considera-se exemplo de tecnologia assistiva os teclados 

virtuais, teclados Braille, pranchas de comunicação, ponteiras de cabeça por luz, 

reconhecimento de voz, mouses especiais e, também “equipamentos de saída podemos 

citar a síntese de voz, monitores especiais, os softwares leitores de texto (OCR), 

impressoras Braille e linha Braille.” (HEGETOPO e SANTAROSA, 2002) 

Segundo Pletsch (2010) cada uma das necessidades especiais educacionais deve 

ser trabalhada distintivamente, o que equivale afirmar que as características pedagógicas e 

didáticas podem ser utilizadas, também, de maneira específica e direcionada para 

potencializar as qualidades inerentes em cada grupo de crianças a fim de contribuir para 

uma melhor proposta de ensino-aprendizagem. Mas o que se observa na prática é que a 

grande maioria das atividades escolares que veiculam em ambientes virtuais não atende em 

grau nem em especificidade as necessidades educacionais especiais sejam elas visuais, 

auditivas ou déficit mental (dislexia, autismo etc).  

Conforme destaca-se a seguir as tecnologias assistivas aliadas a conceitos 

pedagógicos podem ajudar pontualmente crianças que necessitam de uma metodologia de 

ensino que seja diversificada e inclusiva. Vygotsky (1987, 1998) declarou que a 

aprendizagem é a principal responsável pelo desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores e reconheceu que os sentidos são a porta de entrada para as ações de reflexo e 

raciocínio. Quando falta um dos sentidos faz-se necessário estimular a criança na 

valorização dos sentidos que possui para que ela tenha condições de adquirir tanto os 

conhecimentos científicos como as informações necessárias para que consiga de maneira 

independente fazer suas interações socais e exercer sua cidadania. As funções psicológicas 

superiores aparecem em nível social, na interação com as pessoas e, depois é produzida a 

intersubjetividade em nível individual, ambas marcadas pelas condições culturais, sociais e 

históricas. Nestas circunstâncias o professor precisa estar mais sensível e atento aos 

pequenos progressos que podem passar despercebidos e fazem uma grande diferença na 

trajetória do aprendizado. A utilização dos computadores nas escolas pode ser vista como 

um facilitador dinâmico e interativo visto que os softwares educacionais apresentam um 

ambiente voltado para a mediação entre sujeitos e conteúdos de aprendizagem e possuem 

recursos da tecnologia que permitem estimular a pesquisa, além, de possibilitar o 

acompanhamento e análise dos resultados alcançados pelas crianças.  
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Piaget (1979), com o construtivismo, afirmou que o conhecimento se faz através 

da interação homem-meio e sujeito-objeto. Isto significa afirmar que o homem, em 

sucessivas tentativas de adaptação, opera sobre os objetos e transforma a realidade para 

compreendê-la. Por ser biólogo, Piaget  concentrou sua tese sobre o conhecimento humano 

dentro de uma perspectiva evolucionista e concluiu que da mesma forma que os 

organismos vivos conseguem se adequar ao meio ambiente, as crianças também adquirem 

o conhecimento quando relacionam suas idéias e atitudes às novas experiências. Ao tentar 

adaptar-se às novas situações o organismo determina quais tipos de estímulos e sensações 

são mais adequadas para organizar uma estrutura cognitiva. Os mecanismos de assimilação 

(incorporação de dados) e acomodação (esquemas adaptados para assimilar novos 

elementos) garantem o processo evolutivo do indivíduo sobre o meio, sempre a partir de 

uma construção singular da realidade. 

Desta forma as crianças e, em especial as crianças portadoras de necessidades 

especiais necessitam que os softwares educacionais promovam estímulos voltados para o 

desenvolvimento do pensamento visual, funções motoras com o estímulo à orientação e à 

mobilidade, escrita e leitura tátil (no caso de crianças cegas); desenvolvimento e correção 

da fala e da linguagem (no caso de crianças surdas); desenvolvimento da criatividade e 

raciocínio lógico (no caso de crianças com deficiência mental ou altas habilidades), além 

de atividades relacionadas à vida social e emocional.    

Existe uma grande variedade e número de ajudas técnicas para diferentes 
necessidades e finalidades: ajudas óticas e para leitura, para escrever a 

mão e desenhar, sistemas de transmissão de som, ajudas para a 

comunicação, fones de ouvido, microfones, cadeiras de rodas e muito 
mais, que é possível consultar no Catálogo do CEPAT (www.cepat.org), 

em que estão classificados por categorias e permitem a cada pessoa 

superar alguma limitação para poder realizar com autonomia e eficiência 
tarefas de interesse que, de outra forma, não poderia executar e que, em 

muitos casos, referem-se ao acesso a tarefas complexas como a educação. 

(ALBA, 2006, p.138)  

Nesta situação os softwares educacionais precisam estar adaptados às 

necessidades educacionais especiais, pois representam uma resposta para a interatividade 

do aluno com os conteúdos e a proposta pedagógica com a qual se depara em sala de aula.  

Retomando Vygotsky (1998), a criança se desenvolve pela linguagem e na 

apropriação do saber disponível na sociedade em que vive sendo que as relações possíveis 

http://www.cepat.org/
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são sempre mediadas por signos e instrumentos. Assim, os softwares educativos podem 

então ser considerados um meio no processo de utilização da linguagem no contexto 

educacional de forma a ampliar as possibilidades de compreender a natureza podendo ser 

considerado um objeto social.  

As tecnologias em geral, especialmente as da informação e comunicação, 

deram lugar a numerosas ferramentas que possuem um importante papel 
na aproximação da formação e cultura às pessoas com necessidades 

especiais, principalmente como via de acesso à educação e aos contextos 

educativos. As tecnologias também auxiliam processos de ensino, 
aprendizagem e socialização significativos, adequados às necessidades 

educativas de cada estudante; e aos processos de formação para o 

trabalho, nos níveis de educação superior, em formatos de educação 

presencial ou eletrônica. (ALBA, 2006, p.137) 

Os softwares educativos apresentam algumas particularidades em relação aos 

outros softwares quando analisados na perspectiva da aprendizagem. Neste caso a interface 

é um dos meios de acesso às informações devem atender a demandas de ordem pedagógica 

e devem ser elaboradas com base nas teorias da aprendizagem fundadas pela psicologia 

cognitiva. 

 

SOFTWARES EDUCATIVO, INTERFACE E DESIGN DA INFORMAÇÃO 

 

Atualmente, o alto desempenho das tecnologias de informação e comunicação 

permite a elaboração de softwares especialmente desenvolvidos para as atividades 

escolares onde, ressalta-se a interface gráfica como o mediador entre ensino-aprendizagem 

juntamente com o professor. De acordo com Bonsiepe (1997; 2001) a interface é o espaço 

estrutural onde ocorre a interação entre um sujeito, o objeto/signo com vistas à realização 

de uma ação, isto é, uma “cadeia lingüística que começa nos dados, passa pelos dados 

processados até a verificação de dados e chega ao que talvez seja a informação 

existencialmente confirmada”. Isto que dizer que o design da interface transforma dados 

em informação e informação em conhecimento a partir do contato físico, perceptivo e 

conceitual/cognitivo. 

A dimensão física inclui os elementos de interface que o usuário pode manipular, 
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enquanto a dimensão perceptiva engloba aqueles que o usuário pode perceber. A 
dimensão conceitual resulta de processos de interpretação e raciocínio do usuário 
desencadeados pela sua interação com o sistema, com base em suas 

características físicas e cognitivas, seus objetivos e seu ambiente de trabalho. 
(PRATES e BARBOSA, 2007) 

As novas tecnologias conectam os recursos multimídia: elementos visuais e 

sonoros, com entrada de dados pela via do teclado e do mouse, interface via voz e entrada 

de dados através de canetas ou outros dispositivos móveis. Com todas estas possibilidades 

o trabalho do projeto gráfico da interface começa muito antes conforme afirma Bonsiepe 

(1997) com as teorias HIC – Human Interactive Computer, com a estruturação e 

organização dos dados. Isto é, trata-se de pensar a apresentação da interface, mas também a 

interação com o sistema e, tecnicamente esta atividade denomina-se design de interação ou 

design da informação. 

[...] o design de sistemas interativos deixa de ater-se somente ao design 

de seus elementos, como as GUI (graphical uses interfaces), para  

concentrar-se na relação entre usuários, entre usuários e seu ambiente – 
seja ele virtual, físico ou híbrido, tanto do ponto de vista tecnológico 

quanto comunicacional. (PARAGUAI; TRAMONTANO apud, 

PINHEIRO, 2007, p. 13) 

O design da informação fundamenta-se na área de HIC que estuda os processos de 

interação homem-computador, do ponto de vista do usuário: as ações que ele realiza dentro 

do sistema e a interpretação das respostas transmitidas pelo sistema através da interface 

gerando o processo cognitivo entre pessoas e sistemas interativos. Para tanto existem 

métodos científicos (NIELSEN, 1993; PREESMAN, 1995; CIBYS, 2000; SILVINO, 2003; 

PEREIRA, 2004; PRATES E BARBOSA, 2007), relacionados à avaliação de HIC para 

validar a qualidade de um projeto de interface gráfica.  

Os métodos de análise da interface gráfica compreendem preocupações relativas a 

toda informação visual e a interação com o sistema. A interface deve ser capaz de criar um 

modelo mental de todo o sistema facilitando a interação e reduzindo as possibilidades de 

erros por parte do usuário. Alguns recursos visuais de analogia com artefatos encontrados 

no dia-a-dia contribuem para determinar a natureza da tarefa ou ação proposta para a 

criança já que ela reconhece por experiência o comportamento desse artefato. No entanto, é 

importante saber quais analogias serão compreendidas para o devido sucesso da construção 

do modelo mental sobre a interface. 
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Segundo Preece at al (1994) os estudos sobre a interação homem-computador 

abordam princípios que se referem a fatores ergonômicos e psicológicos (percepção/visão), 

como também, a usabilidade (eficiência e facilidade de uso), desempenho e utilidade 

(conjunto de funcionalidades do sistema). Estes estudos envolvem nos seus processos a 

implantação da parte gráfica, auditiva e tátil (layout, ambiente de navegação).  

Além dos requisitos de HIC, os softwares educativos apresentam algumas 

particularidades em relação aos outros softwares quando analisados na perspectiva da 

aprendizagem. Neste caso a interface gráfica inclui demandas de ordem pedagógica e são 

elaborados com base nas teorias da aprendizagem fundadas pela psicologia cognitiva. 

Retomando a perspectiva da teoria de Piaget (1979) apresenta-se o conceito de 

“equilibração” que segundo ele, para que ocorra o aprendizado (uma adaptação do 

indivíduo ao ambiente) a criança deverá equilibrar uma descoberta e uma ação com outras 

ações. Com isto a criança segue ampliando se repertório através da capacidade de 

“assimilação recognitiva ou reconhecedora” quando aplica repetitivamente as soluções 

encontradas anteriormente e, quando necessário reelabora suas escolhas.  

Quando se aplica o conceito de equilibração no plano dos softwares educacionais 

verifica-se as possibilidades de construção social do conhecimento e se multiplicam as 

propostas interdisciplinares e colaborativas mediadas pelas tecnologias de informação e 

comunicação. Ao tratar-se da avaliação do design da informação na interface se faz 

necessário uma análise intensiva nos códigos de linguagens como sons e imagens que 

promovem esta construção e a troca de conhecimentos onde emergem novos contextos 

formativos, pois os estudantes compartilham hipertextos, banco de dados e documentos 

eletrônicos. 

Poucos estudos versam sobre a associação entre a qualidade da interface e a 

aprendizagem efetiva dos usuários de tecnologias assistidas por computador, vale ressaltar 

na área estudo feito por “Catapan et al (1999) sobre o processo de avaliação de software 

educacional onde  usabilidade e a aprendizagem são as principais propriedades de análise.”  

(PEREIRA, 2004, p. 68) 

Na interface os recursos visuais podem ser considerados signos que auxiliam na 

tomada de decisão como também importantes para os processos psicológicos associativos. 

Vygotscky (1987) considerou os signos facilitadores das funções da memória, da atenção, 

do raciocínio lógico e da geração de conceitos sendo imprescindíveis para o aprendizado. 

Quando maior acesso as informações maior será o repertório das crianças e mais 
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capacidade para realizar operações complexas. Nos softwares educacionais os signos são 

compartilhados no ambiente virtual pelo grupo o que permite a comunicação e interação 

social dos indivíduos. 

Estas mudanças qualitativas propostas por Vygotscky (1987) no uso dos signos 

abrangem o processo de introspecção e a apreensão de sistemas simbólicos. Cada vez que 

um conteúdo é apropriado pela criança suas estruturas de raciocínio são articuladas. Pode-

se agora dizer o quanto é importante que crianças portadoras de necessidades especiais 

tenham a oportunidade de usufruir de um instrumento como os softwares educacionais. 

Ficando-se aqui evidente a contribuição da interface e do design da informação para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores que aparecem tanto no plano social 

como no plano individual.  

A interface é, portanto, o veículo responsável, juntamente com o professor e, o 

projeto pedagógico, pela cognição da criança. Com as novas tecnologias de comunicação e 

informação o projeto das interfaces gráficas para fins educativos torna-se cada vez mais 

complexo e requer maior atenção dos profissionais da educação. Certamente é um terreno 

repleto de desafios para investigar e compreender os elementos que perfazem a interface 

gráfica dos sistemas computacionais interativos voltados à educação de indivíduos 

portadores de necessidades educacionais especiais, apoiando-se nas teorias da percepção, 

do aprendizado e dos signos, bem como do planejamento visual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que os softwares educacionais se tornem um instrumento de motivação para 

a aprendizagem de indivíduos com necessidades educacionais especiais é preciso pensar o 

aprofundamento destes conceitos enquanto construtores do favorecimento do 

conhecimento desses alunos. Preferencialmente no estímulo da sua criatividade, leitura, 

escrita, bem como, na formação de um cidadão autônomo. Também, deve-se estar atento as 

características diferentes das categorias que compõem o universo dos sujeitos com 

necessidades educacionais especiais tanto as de ordem orgânico-biológica, quanto as 

sociais e culturais, quanto aos recursos pedagógicos, materiais e/ou apoios especializados 

para atender às demandas desses sujeitos.  
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Com as novas tecnologias de comunicação e informação o projeto das interfaces 

gráficas para fins educativos torna-se cada vez mais complexo e requer maior atenção dos 

profissionais da educação. Certamente é um terreno repleto de desafios para investigar e 

compreender os elementos que perfazem a interface gráfica dos sistemas computacionais 

interativos voltados à educação de indivíduos portadores de necessidades educacionais 

especiais, apoiando-se nas teorias da percepção, do aprendizado e dos signos, bem como 

do planejamento visual. 

É preciso estimular mais estudos sobre a associação entre a qualidade da interface 

e a aprendizagem efetiva dos usuários de tecnologias assistidas por computador onde  a 

interface e a aprendizagem são as principais propriedades de análise. Assim espera-se que 

as tecnologias assistivas (hardwares e softwares) devam estar adaptadas às necessidades 

educacionais especiais e, devam representar uma resposta para a interação do aluno com os 

conteúdos e a proposta pedagógica com a qual se depara em sala de aula. Desta forma 

pressupõe-se que os softwares, especialmente elaborados para as atividades escolares, 

sejam projetados para atender a diversidade do público estudante em escolas do país.  
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo principal mostrar a importância da Tecnologia Assistiva, 

como meio de Inclusão de alunos com deficiência na educação regular. As questões 

norteadoras consistem nas implicações e limitações que cercam a temática, uma vez que 

ainda se evidencia a exclusão de indivíduos que não atendem aos padrões 

homogeneizadores da sociedade em diversos contextos sociais. Torna-se fundamental para 

a formação do professor perceber a importância do uso da tecnologia na área educacional, 

para inserção e permanência do aluno com deficiência na escola regular, ampliando a 

possibilidade de intercomunicação, interação entre professor/aluno e aluno/aluno.  

Palavras-chave: Inclusão Escolar, Educação Regular, Tecnologia Assistiva. 

 

 

Abstract 

The main purpose of this article is to describe the importance of Assistive Technology for 

students with disabilities as a means of inclusion of students with disabilities in regular 

education classes. The guiding questions consist of the implications and limitations 

surrounding the issue, once it still shows the exclusion of individuals who doesn’t meet the 

homogenizing common state of society through an immense variety of social contexts. It's 

fundamental for the formation of teachers realize the importance of using technology in 

education, for insertion and retention of disabled students in regular schools, increasing the 

possibility of intercommunication, interaction between teacher/student and student/student.  

Keywords: Inclusive School, Regular Education, Assistive Technology. 
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Introdução 

 

O homem, ao longo da História até o presente momento, vem procurando 

alternativas que propiciem uma melhor qualidade de vida em sociedade, buscando espaços 

acessíveis e disponíveis a todos aqueles que o circulam, além de comodidade, facilidade 

que lhes deem autonomia e independência. Nas sociedades antigas, vários instrumentos 

foram utilizados para ajudar no deslocamento, dentre os registros encontrados, está um 

cajado que pertenceu a Isaac, garoto cego que utilizava o instrumento como auxílio no 

deslocamento. 

Diante disso, hoje existem diversas inovações tecnológicas que tornam a vida 

mais fácil, possibilitando que realizemos ações cotidianas de modo mais simples, assim 

como, facilitar nosso desempenho para a realização de atividades específicas, como: levar 

o alimento até a boca com auxílio de talheres; o computador que amplia as informações de 

forma rápida; o telefone celular que facilita a localização de outra pessoa em menos tempo, 

além de possibilitar mobilidade simultânea e a comunicação entre pessoas, assim como, 

economizar tempo e deslocamentos.  

Diante desses exemplos, é possível perceber o quanto a Tecnologia é importante 

na vida de todas as pessoas, não sendo diferente na vida das pessoas com deficiência, que 

ao utilizarem da Tecnologia Assistiva, segundo Bersch (2008), será “um auxílio que 

promoverá a ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou possibilitará a 

realização da função desejada e que se encontra impedida por circunstância de deficiência 

ou pelo envelhecimento”.  

 

Importância da Tecnologia Assistiva no Ensino Regular 

 

As pessoas com deficiência ao utilizarem da Tecnologia Assistiva, em especial no 

âmbito escolar, adquirem autonomia, independência para realização de atividades tanto na 

escola quanto fora dela. Para tanto, se faz necessário o acompanhamento do aluno no 

momento da utilização de qualquer recurso tecnológico, com intuito, de ajudá-lo na 

adaptação do mesmo.  

É fundamental, neste caso, que haja um professor especializado ou capacitado que 

entenda as especificidades de cada deficiência e possa ajudar o aluno na adaptação tanto na 
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utilização de instrumentos tecnológicos, como: a impressora Braille, softwares (DOSVOX 

e Virtual Vision), assim como, na interação com os demais colegas em sala de aula.  

A inserção de pessoas com deficiência na rede regular de ensino exige que a 

escola se adapte as necessidades desse aluno realizando o acompanhamento em tempo 

integral, assim como, a preparação de todos os funcionários que fazem parte da instituição 

escolar, importante para que não haja qualquer tipo de discriminação, tanto dentro, quanto 

fora da sala de aula. 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 55, afirma 

como obrigação dos pais ou responsável “matricular seus filhos na rede regular de ensino” 

e complementa no seu art. 5º que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido 

na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”.  

Segundo Alves e Matsukura (2011, p.27), “o período escolar é caracterizado como 

uma importante fase para o desempenho ocupacional da criança, pois, o ingresso à escola 

faz com que esta seja reconhecida pela sua capacidade de realizar tarefas valorizadas em 

seu meio.” Além disso, crescem expectativas quanto ao meio social e a comunicação entre 

professor/aluno e aluno/aluno, tornam imprescindíveis para que a criança se adapte ao 

novo meio. 

Para tanto, ao se falar em inclusão de crianças com deficiência, faz necessário 

sabermos a diferença entre inclusão e integração, em que a primeira pressupõe que a 

sociedade precisa aceitar o diferente, sendo necessárias modificações que receba todos 

aqueles que dela foram excluídos, envolvendo um processo constante de dinamismo 

político social. Enquanto que a integração pressupõe que a pessoa deficiente precisa se 

adaptar aos padrões exigidos pela sociedade para que seja aceita pela mesma.  

Diante disso, ao incluir alunos com deficiência em escola da rede regular, se faz 

necessário que a mesma ofereça a este aluno o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), incluindo a sala de recursos. Neste espaço, deverá ser oferecido todo arsenal de 

instrumentos que o aluno com deficiência vier necessitar, tal como: o uso da Tecnologia 

Assistiva, tida como instrumento de suma importância para obter a permanência do aluno 

com deficiência na escola. Entretanto, segundo Damázio (p.15, 2007), “a escola comum 

deve viabilizar sua escolarização em um turno e o Atendimento Educacional Especializado 

em outro”.  

Segundo o Ministério da Educação (MEC, p.3, 2009), o Atendimento Educacional 
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Especializado (AEE), 

é um serviço da Educação Especial que identifica, elabora e organiza 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a 

plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 
específicas. Ele deve ser articulado com a proposta da escola regular, 

embora suas atividades se diferenciem das realizadas em salas de aula de 

ensino comum. 

Para tanto, ao buscar incluir a tecnologia na escola, é necessário treinamento e 

apoio da equipe que irá conduzir o uso da Tecnologia Assistiva para que seja utilizada de 

modo correto trazendo benefício ao seu usuário.  

Dentre as deficiências existentes, a deficiência visual, pode atender a uma 

condição irreversível de diminuição da visão podendo ser congênita ou hereditária. Neste 

caso, é fundamental a utilização da tecnologia em benefício à pessoa deficiente, como 

meio, de amenizar ou compensar suas limitações com utilização de recurso específico, 

podendo este ser obtido, através da Tecnologia Assistiva (T.A.), que irá auxiliar as pessoas 

com deficiência na realização de suas atividades escolares. Além disso, a tecnologia vem 

como meio de “oferecer às crianças novas oportunidades, revelar seu potencial e promovê-

las a partir de tais ferramentas” (Rui Sartoretto, Mara Lucia Sartoretto, p.27, 2010). 

Segundo o “American with Disabilities Act” (ADA), a Tecnologia Assistiva é 

composta por recursos e serviços, sendo os primeiros “todo e qualquer item, equipamento 

ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para 

aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência” 

(FERREIRA, 2008, p.33). Enquanto que os serviços servem para auxiliar a pessoa a 

selecionar, comprar e usar os recursos de Tecnologia Assistiva, através, de treinamentos, 

avaliações e experimentos. 

Neste caso, para aqueles que, por ventura, sofreram alguma lesão por intermédio 

de acidente e a produção da fala veio ficar comprometida, é necessário recorrer a 

Comunicação Aumentativa Alternativa (CAA), que irá proporcionar o desenvolvimento da 

linguagem daqueles que tem dificuldades na fala incluindo a escrita, além de possibilitar a 

sociabilização, “em especial, os paralisados cerebrais, que são falantes não funcionais ou 

não falantes.” (SCHIRMER et.al., p.57, 2007) que ficaram restritos da fala por questão 

cognitiva, neuromusculares, entre outras situações.  

Fazem parte dos sistemas de comunicação alternativa: os recursos (pranchas de 
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comunicação, cartões com fotos ou símbolos gráficos, entre outros), estratégias 

(sinalização do sim ou não por meio de gestos) e técnicas (que pode ocorrer através do 

apontamento direto para um determinado símbolo preso em uma prancha de comunicação), 

sendo que os recursos podem ter auxílio externo (representado por um objeto real, 

miniatura, entre outros.) ou não externos (gestos, sinais manuais, etc.), sendo organizados 

de modo personalizado constituindo o sistema multimodal sendo “aquele que utiliza e 

valoriza todas as formas expressivas do usuário como os gestos, expressão facial, olhar, 

vocalizar, apontar, entre outras possibilidades” (SCHIRMER et.al. p.60, 2007). 

Para a escolha dos instrumentos necessários é preciso saber que “no início de 

trabalho a escolha do recurso poderá estar relacionada às habilidades (cognitivas, visual 

etc.) e também a idade do aluno. Existe uma sequência de aquisição que facilita a 

introdução da CAA: objetos concretos, miniaturas, fotografia, símbolos, palavras/ letras.” 

(SCHIRMER et.al., p.75, 2007) Sendo “importante verificar se esse aluno já reconhece 

objetos concretos, miniaturas e fotografias” (SCHIRMER et.al., p.75, 2007). 

Existem diversas alternativas de baixo custo que podem ser utilizadas como 

recursos de comunicação, dentre estes: mesa com símbolos; avental de comunicação; 

pastas de comunicação; álbuns de fotografias; agendas e calendários; construção de livros 

pelos alunos a partir de temas de interesse do próprio aluno, contendo versos, cantigas, 

pesquisas, entre outros, que envolva todos os alunos na compreensão da escrita. 

 Ao se pensar em inclusão no ensino regular, é fundamental saber que o professor 

necessitará destes recursos em sala de aula, com objetivo de auxiliar o aluno em sua 

trajetória acadêmica, fazendo com que o mesmo, obtenha informações mais acessíveis a 

partir dos conteúdos ministrados em sala de aula. Entretanto, por vezes, os professores não 

estão preparados para receber estes alunos e a metodologia empregada torna-se ineficaz e o 

aluno deixa de ser ativo, tornando-se inativo do processo de aprendizagem. 

Para isso, podem ser utilizados recursos de baixa tecnologia, tais como: objetos 

reais e parciais, miniaturas e símbolos gráficos sendo estes pictográficos, 

arbitrários, ideográficos e compostos. Além disso, existem aqueles utilizados para 

confeccionar pranchas e cartões, dentre os quais: o Blissymbolics (símbolos idiográficos); 

o Pictogram Ideogram Communication (PIC) que utiliza símbolos pictográficos; Picture 

Communication Symbols (PCS) este utilizado por crianças ou indivíduos que apresentam 

dificuldades em compreender representações mais abstratas. 

Para que a criança seja adaptada às tecnologias, o contato deve ser iniciado o mais 
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precoce possível, para que se alcance um resultado mais rápido de desenvolvimento, sendo 

que o profissional deverá obter informações a respeito dos sistemas de CAA, para que seja 

escolhido o recurso mais viável ao aluno, tendo em vista, a relação com diversos 

profissionais, tais como: fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros, que auxiliarão na 

escolha mais adequada do instrumento, oportunizando a interação com outras pessoas. 

Segundo a LDB 4.024/61, deve haver “o direito dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente, dentro do sistema geral de ensino”. Enquanto que a LDB 9.394/96, 

coloca que “Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender as peculiaridades da clientela de educação especial”. 

Entretanto, para que haja de fato o Atendimento Educacional Especializado, é 

fundamental a capacitação de professores, com intuito de que os mesmos possam estar 

preparados para lhe dar com diversas situações que poderão vir a ocorrer com a inserção 

do aluno deficiente na escola regular. Tais situações implicam no acompanhamento direto 

do aluno, na formulação de grupos, para que o mesmo possa interagir com os demais 

colegas, entre outros, que favoreceram o desempenho nas atividades, na compreensão dos 

conteúdos transmitidos ao longo de sua trajetória escolar. 

Segundo os PCNs (1998), estes afirmam que existe, 

a necessidade de um sistema educacional inclusivo, que facilite a inserção 

de todos, sem distinção de condições linguísticas, sensoriais, cognitivas, 
físicas, emocionais, étnicas, socioeconômicas, um sistema educacional 

planejado e organizado para dar conta da diversidade dos alunos e 

oferecer respostas adequadas às suas características e necessidades 

específicas (PCNs, 1998, p.17). 

Nesse sentido, é preciso refletir e incidir de forma coesa na formação dos 

professores, que hoje cabe à universidade, por meio dos parâmetros curriculares, garantir a 

formação de profissionais capacitados para atuar com qualquer tipo de deficiência.   

Além disso, na maioria das vezes, a instituição escolar acaba também por impor 

padrões sociais empregados pela sociedade elitista que, por vezes, não aceita o diferente 

resultando em discriminação. Neste sentido, a escola acaba por julgar entre “os capazes” e 

“os incapazes” em aprender, relevando a discriminação e o preconceito, criando obstáculos 

para que haja o real atendimento educacional especializado (AEE) para estas pessoas.  

Ainda assim, por vezes, o currículo não está adequado às necessidades desses 

alunos e acaba prejudicando seu desenvolvimento da aprendizagem, assim como, limitando 
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seu potencial cognitivo para a aprendizagem. Para isso, é preciso que a escola valorize as 

potencialidades individuais de cada aluno, possibilitando a interação com os demais e 

“favorecendo o desenvolvimento do pensamento e do conhecimento, em ambientes 

heterogêneos de aprendizagem.” (DAMÁZIO, p13, 2007).  

Para tanto, é necessário adaptações no currículo escolar, na forma de avaliar, nas 

diversas atividades propostas sendo que “ao adaptar currículos, selecionar atividades e 

formular provas diferentes para alunos com deficiência e/ou dificuldade de aprender, o 

professor interfere de fora, submetendo os alunos ao que supõe que eles sejam capazes de 

aprender.” (GOMES et.al., p.17, 2007). 

Em contra partida, a individualização de práticas acaba por discriminar também 

esses alunos sendo que “ao invés de adaptar e individualizar/ diferenciar o ensino para 

alguns, a escola comum precisa recriar suas práticas, mudar suas concepções, rever seu 

papel, sempre reconhecendo e valorizando as diferenças.” (GOMES et.al., p.17, 2007) A 

escola não precisa necessariamente fazer uma avaliação diferenciada para alguns alunos, 

mas compor uma mesma avaliação que atenda as necessidades em geral de todos os 

educandos, valorizando as diferenças na forma de aprender. 

Segundo o censo de 2010, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), foram matriculados 702.603 alunos na 

educação especial, resultando no aumento de 10% em comparação a 2009. Segundo 

Joaquim Soares Neto, presidente do INEP (2010), 

o grande salto aconteceu no processo de inclusão de alunos com 
deficiência em escolas públicas regulares iniciado em 2007. Com a 

expansão de alunos especiais nas escolas regulares caíram as matrículas 

nas escolas exclusivas. Isso, explica Joaquim Neto, evidencia o êxito da 

política de inclusão na educação básica. 

Diante do exposto, é percebido um grande aumento da matricula de pessoas com 

deficiência na educação regular, entretanto, não é somente matricular os alunos, é 

necessário oferecer condições de acesso e permanência na instituição escolar, advindos de 

recursos que ofereçam fácil acesso as informações, que favoreça a leitura e escrita 

acessíveis, autonomia para movimentar pelos diversos espaços da escola, assimilação dos 

conteúdos expostos em sala de aula, dentre outros, que permitirá a conclusão dos estudos 

por parte dos alunos matriculados na escola.  
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Segundo o Departamento de Governo Eletrônico (E-MAG, 2005), existem quatro 

áreas que possibilita a acessibilidade de todas as pessoas, dentre as quais: a área de 

percepção, que diz respeito à apresentação da forma de conteúdo, seja este em forma de 

gráfico ou imagens de modo que todas as pessoas compreendam a informação; a área da 

operação, que traz formas alternativas de recursos que garantam acesso à informação; a 

área de entendimento refere-se à compreensão, por todas as pessoas, do conteúdo a ser 

publicado e, por fim, a área de compatibilidade que faz referência à utilização de 

tecnologias compatíveis a necessidade do usuário. 

Ao incluir uma criança com deficiência em escola de ensino regular, esta deve 

centrar sua pedagogia na criança, com intuito de satisfazer suas necessidades para que as 

mesmas possam progredir em seus estudos e consigam concluir os mesmos, pois, a 

inclusão permite que o aluno com deficiência tenha a mesma qualidade de ensino recebida 

por aqueles ditos normais.  

Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Criança, é direito assegurado que 

toda criança com deficiência terá acesso à educação que beneficiará tanto na vida social 

quanto na profissional, com intuito de integrá-la socialmente. 

Em 1994, através da Declaração de Salamanca, foi estabelecido que as escolas de 

“ensino regular deve educar todos os alunos, enfrentando a situação de exclusão escolar 

das crianças com deficiências, das que vivem nas ruas ou que trabalham das superdotadas, 

em desvantagem social e das que apresentam diferenças linguísticas, étnicas e culturais” 

(NETO, p.2, 2011). 

 

Considerações finais 

 

A Inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular requer adaptação 

contínua da instituição, sendo preciso que a escola inclusiva atenda de fato a diversidade, 

que gere oportunidades, experiências, aprendizagens e estratégias pedagógicas e de ensino, 

para que todos os alunos possam ter êxito no seu processo de aprendizagem, assim como, 

disponibilize recursos e instrumentos fundamentais, tal como: os recursos de Tecnologia 

Assistiva, que atendam as necessidades de cada aluno incluído na instituição, promovendo 

uma educação que atenda a todos e seja para todos.  

Incluir não é apenas inserir o aluno no contexto escolar, mas, poder ter acesso 

fácil a tudo aquilo que é disponível na escola, desde os livros disponíveis na biblioteca 
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estando estes, tanto na escrita normal quanto na escrita Braille, até os conteúdos 

ministrados pelo professor em sala de aula. 

Para tanto, é necessário à capacitação de professores, através de cursos, palestras, 

oferecidos na própria escola, com intuito de que os mesmos sejam capazes de buscar 

alternativas e meios que favoreçam a ampliação do conhecimento de seus alunos. Além 

disso, a escola deverá disponibilizar material pedagógico adaptado aos alunos, no sentido 

de atender as necessidades dos mesmos. 

É fundamental que haja oportunidade de acesso e inclusão de todos na escola 

regular, para tanto, a acessibilidade implica em igualdade de oportunidades para todos, 

onde deva existir um espaço físico adequado, assim como, um espaço digital, tendo em 

vista o uso da Tecnologia Assistiva, que possibilite o aumento das informações. 

É necessário que a escola disponibilize o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), que envolve a sala de recursos responsável por disponibilizar todo o arsenal de 

recursos e instrumentos de Tecnologia Assistiva, necessários para que o aluno com 

deficiência obtenha autonomia e independência quanto ao acesso às diversas informações e 

realizar, de forma fácil, atividades cotidianas e pedagógicas.  

É preciso novas práticas, estratégias que se voltem para o desenvolvimento da 

capacidade cognitiva do indivíduo com deficiência, promovendo a participação e a 

interação de todos. A partir de diferentes ideias, opiniões e discursos é que nós 

aumentamos o nosso conhecimento, assim como, o nível de compreensão sobre 

determinado assunto, tornando o ser humano capaz de expressar sobre aquilo que foi 

assimilado. Para isso, a formação dos professores é imprescindível para que os mesmos 

possam repensar em novas metodologias de ensino-aprendizagem, com intuito de tornar o 

aluno com qualquer tipo de deficiência um ser ativo, proativo, dinâmico, interativo e capaz 

de realizar qualquer atividade tanto fora quanto dentro da sala de aula.  

Para tanto, o professor deve ser coerente quanto ao uso da tecnologia para que a 

mesma não se torne algo difícil de ser manuseado, sendo necessário que o mesmo busque 

compreender sua real utilização em benefício do aluno e perceba que o uso de Tecnologia 

Assistiva na educação, favorece as pessoas com deficiência, pois, facilita a obtenção de 

informações, a autonomia e independência na execução de tarefas, além do resgate das 

suas potencialidades e motivações para aprender. 

O educador deverá adaptar o currículo as necessidades de seus alunos sendo este  

dinâmico, flexível e interativo com intuito de auxiliar os alunos em suas atividades diárias 
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ao mesmo tempo que retém uma aprendizagem significativa e facilite a interação entre 

professor e aluno.  

Neste caso, segundo Henriques, o currículo sendo este voltado para os alunos com 

deficiência, deverá transparecer,  

o que está sendo oferecido a eles, quais oportunidades estão sendo 

disponibilizadas a fim de facilitar, mediar uma aprendizagem 
significativa, voltada para a superação das suas limitações, verifica-se o 

comprometimento do coletivo da escola. Respeitar as diferenças físicas, 

sociais, culturais, bem como o funcionamento de cada um, favorecendo a 
convivência humana, onde todos são respeitados em suas 

individualidades, representa o grande desafio de uma sociedade bem 

sucedida. A flexibilização curricular funciona como, um instrumento 

neste processo de construção da escola inclusiva.  

Neste sentido, caberá ao professor a responsabilidade de adequar o currículo 

escolar as expectativas de seus alunos baseando-se nas possibilidades, capacidades dos 

indivíduos em realizar as mais diversas atividades respeitando os limites e as diferenças 

dos mesmos. 
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Resumo 

O trabalho buscou falar sobre a importância de discutir temáticas transversais, que, apesar 

de não corresponderem ao conteúdo curricular do ensino básico, são de extrema 

importância para a construção da cidadania e da consciência crítica em crianças e 

adolescentes. Para a análise, foram estudadas as oficinas de rádio e de vídeo do projeto 

Mídia Jovem, voltado à educomunicação, de autoria do Instituto Recriando, Organização 

Não-Governamental que atua em Sergipe.  

Palavras-chave: educomunicação; cidadania; mídia. 

 

Introdução 

 

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep)
4
 revelam que o total de recursos destinados a este fim passou de 4,7% do Produto 

Interno Bruto (PIB) em 2000 para 5,1% do PIB em 2007. De acordo com a pesquisa 

divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), em agosto deste ano, o Brasil superou as 

metas na educação propostas pelo ministério. A pesquisa aponta que, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) constatou que para o ensino fundamental, o 

país alcançou as metas, mas para o ensino médio as metas projetadas não foram almejadas.  

Através desses resultados, é possível perceber que há uma tendência política sobre 

a educação em centralizar a preocupação apenas no início da fase escolar da criança, isso 
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acaba gerando um abandono nos demais ciclos escolares. Para Daniel Cara
5
, coordenador 

da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a discrepância entre os níveis de ensino 

refletem a falta de visão sistêmica do Brasil. "O governo acaba fazendo aposta na criança 

nesse momento inicial da aprendizagem, que é um momento decisivo de fato, mas ela não 

é seguida nos anos finais e no ensino médio. Esse é o principal motivo de a gente ter uma 

queda de rendimento".  

Diante desta realidade, o que se percebe, é que o campo da educação tem sido 

objeto de reiterados debates entre educadores sob diversas perspectivas, tanto como 

componente no processo educativo de formação pessoal e profissional como de inclusão 

social. Atualmente, a sala de aula deixou de ser apenas o espaço para se aprender o que vai 

cair no vestibular, ela se transformou num mundo cheio de saber e descobertas. A sala de 

aula hoje, capacita, reintegra, acolhe, ensina e acima de tudo forma cidadãos pensadores e 

críticos, capazes de fazer escolhas e assumir responsabilidades.  

Não se trata apenas de educar para educar. A educação agora é vista como fator 

gerador de consciência e inclusão social. São hegemônicos, hoje, os argumentos que 

conferem centralidade à educação no processo de enfrentamento da denominada exclusão 

social. Tais argumentos não são novos, para DEMO (1995), a inclusão social é apontada 

hoje como condição vital para o desenvolvimento de qualquer cidadão, uma vez que é pré-

requisito para a participação na vida pública, assumindo um significado de destaque na 

vida social da pessoa ao possibilitar o exercício de direitos e deveres. Dessa forma, fica 

claro que incluir socialmente é o primeiro passo para inserir os indivíduos excluídos em 

uma nova realidade local e global. 

Na capital sergipana, a inclusão social faz parte da vida de centenas de 

adolescentes. É através do Instituto Recriando, Organização Não Governamental (ONG), e 

do projeto Mídia Jovem, realizado pela entidade, que estes jovens têm a oportunidade de 

aprender algo novo e viver uma experiência fora da sala de aula. A ONG realiza projetos e 

ações para promover os direitos da criança e do adolescente. Há, portanto, um forte 

compromisso social e criação de estratégias para a inclusão social qualificada de jovens de 

comunidades carentes de Aracaju e de outros municípios da região metropolitana. Os 

jovens educandos de comunidades em situação de vulnerabilidade são levados a participar 

ativamente de oficinas de rádio, vídeo, fotografia, mídia impressa e web. Durante as 

                                                
5 Citação extraída no site G1, disponível em: http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/08/pais-

supera-metas-do-ideb-no-ensino-fundamental-e-iguala-no-ensino-medio.html. Acesso agosto de 2012.  

http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/08/pais-supera-metas-do-ideb-no-ensino-fundamental-e-iguala-no-ensino-medio.html
http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/08/pais-supera-metas-do-ideb-no-ensino-fundamental-e-iguala-no-ensino-medio.html
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atividades, são debatidos temas de interesse dos adolescentes, configurando um espaço de 

incentivo ao protagonismo social juvenil. Este trabalho buscou falar sobre a importância de 

discutir temáticas transversais, que, apesar de não corresponderem ao conteúdo curricular 

do ensino básico, são de extrema importância para a construção da cidadania e da 

consciência crítica em crianças e adolescentes. Para a análise, utilizou-se como objeto de 

estudo as oficinas de rádio e de vídeo do projeto Mídia Jovem.     

 

Desenvolvimento 

 

1. Metodologia 

Foi realizada pesquisa bibliográfica (livros, monografias e artigos científicos, 

entre outras fontes) e de conteúdo da web com o objetivo de subsidiar os pressupostos 

teóricos da pesquisa e resgatar os estudos já realizados na área de educação, 

educomunicação, inclusão social e comunicação. Em paralelo, foram realizadas visitas à 

comunidade do Pantanal, em Aracaju, Sergipe, e ao município da Barra dos Coqueiros, 

também em Sergipe, polos em que estavam acontecendo, respectivamente, as oficinas de 

rádio e de vídeo do projeto Mídia Jovem. O objetivo dessas visitas foi observar como os 

educandos se comportavam em um ambiente em que a participação, os debates e a 

consciência crítica são estimulados, diferindo do ambiente escolar tradicional. 

Em seguida, realizou-se uma análise referente à metodologia e ao conteúdo 

apresentados em um projeto voltado à educomunicação, no intuito de elucidar como as 

ferramentas da comunicação contribuem para o debate das temáticas transversais, para a 

construção da cidadania e para a inclusão social. Por fim, produziu-se um relatório final 

com a devida interpretação dos fenômenos relacionados, procurando sintetizar, na medida 

do possível, todas as questões propostas para esse estudo. 

 

2. O Projeto Mídia Jovem 

O projeto Mídia Jovem
6
 disponibiliza oficinas de educomunicação a adolescentes 

e jovens de comunidades carentes de Sergipe. O projeto é realizado pelo Instituto 

Recriando, Organização Não-Governamental que atua pela inclusão e cidadania de 

                                                
6 Dado extraído do site Instituto Recriando disponível em: 

http://www.institutorecriando.org.br/midiajovem.asp. Acesso em julho de 2012.  

 

http://www.institutorecriando.org.br/midiajovem.asp
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crianças e adolescentes por meio de diferentes ações e projetos sociais. O Mídia Jovem 

conta também com a parceria do Governo do Estado de Sergipe, da Oi Futuro e, mais 

recentemente, da Sergipe Gás S/A (SERGAS). O projeto piloto aconteceu no município de 

Brejo Grande, em 2008, e, devido aos resultados positivos, as atividades tiveram 

continuidade, passando a atuar também em Aracaju, nos bairros Santa Maria e Coqueiral, e 

na unidade de medida socioeducativa de regime semi-aberto Comunidade de Ação 

Socieducativa São Francisco de Assis (Case). Em 2010, houve a segunda edição do 

projeto, contemplando adolescentes e jovens dos municípios de Laranjeiras, São Cristóvão 

e Aracaju.     

De acordo com a coordenação do Instituto Recriando, nas oficinas, os meninos e 

meninas aprendem técnicas de rádio, fotografia, mídia impressa, vídeo e web. A partir 

desse conhecimento teórico e prático, eles passam a utilizar as ferramentas da comunicação 

para tratar sobre temas que sejam relevantes para a comunidade em que estão inseridos, 

buscando trazer uma nova perspectiva com relação ao bairro ou cidade onde moram. O 

projeto Mídia Jovem é um espaço para debate construtivo, em que a participação dos 

jovens e adolescentes é estimulada, visando o protagonismo social. Ao final de cada 

oficina, é apresentado o produto midiático confeccionado pelos próprios educandos, 

podendo ser uma exposição fotográfica, entrega de fanzines, blogs, exibição de 

videodocumentários, videoclipes, spots ou programas de rádio. O tema de cada peça vai 

depender das temáticas desenvolvidas nas oficinas, que são decididas pelos educandos em 

conjunto com os educadores e pedagogos do Instituto Recriando. 

 

 

3. A importância da comunicação como ferramenta educativa 

A comunicação consegue influenciar e modificar diversos setores sociais, já que, é 

por meio da mídia e das diversas ferramentas comunicacionais que a sociedade moderna 

tem acesso às informações a nível local, regional e nacional. Essa influência se registra não 

somente no conteúdo trazido pelos meios de comunicação, mas também pela maneira 

como essas informações são transmitidas. É o que aponta Belloni (2005), ao trazer que as 

crianças têm as suas habilidades cognitivas influenciadas diretamente pelos meios de 

comunicação, em especial a TV, habituando os telespectadores à assimilação de mensagens 

curtas e rápidas. 
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Com o passar dos anos, as ferramentas utilizadas para se produzir comunicação 

vão se desenvolvendo e aprimorando, imprimindo um ritmo mais rápido ao tráfego das 

informações. Essas novas ferramentas podem oferecer, além da velocidade na troca de 

dados, formas de produtividade e interação social mais sofisticada, assim como percepções 

da realidade num espaço-tempo antes nunca experimentado. As recentes técnicas vêm 

sendo absorvidas por diversos ambientes sociais, integrando também o campo da 

educação, modificando, dessa forma, o processo ensino-aprendizagem. Com as mudanças 

advindas das tecnologias neste segmento, percebemos a capacidade que estes meios 

possuem em compartilhar conhecimento de formas diferenciadas para um público plural. 

Entender como este processo de comunicação funciona no conceito escolar é integrar o 

saber à novas estratégias de aprendizado a partir das novas técnicas. 

Complementa Belloni (2005, p.6) 

Crianças que durante anos consomem televisão de modo frenético (isto 

quer dizer quase todas) absorvem certo tipo de mensagem, específicas do 
discurso televisual, em termos de linguagens, estilos, aspectos técnicos, 

elementos estéticos, que são de natureza diferente dos conteúdos. A 

televisão habitua o telespectador a, por exemplo, privilegiar mensagens 
curtas (protótipo ideal: anúncio publicitário), a praticar o zapping e a 

“desligar” a atenção ou o aparelho quando um certo ritmo de sucessão de 

imagens e sons não é respeitado.  

Desenvolver as novas tecnologias comunicacionais na educação atende às 

expectativas da sociedade moderna e auxilia num aprendizado atual, seguindo as mudanças 

sociais. O uso de novos meios permite também que novos comportamentos sejam 

visualizados no ambiente escola, tendo em vista que os alunos têm a oportunidade de não 

somente receber o conhecimento, como também produzir, de acordo com os seus interesses 

e habilidades. Esse equilíbrio entre teoria e prática são apontados como muito importantes 

para o desenvolvimento do aprendiz por Freire (1997), pois contextualiza o aprendizado, 

reafirmando determinados conhecimentos e tornando outras informações obsoletas. O 

ensino que se baseia em uma metodologia que prima pela passividade do educando, em 

que ele é apenas mero receptor, está prestando um desserviço à formação dos jovens, pois 

este deve ser capaz de fazer, produzir e ensinar a outros o que aprendeu. Por isso, o autor 

aponta a prática como algo de grande relevância à educação. 

Assim sendo, Belloni (2005) considera que as ferramentas da comunicação 
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contribuem na otimização do ensino, agregando maior dinamismo ao trazer a pluralidade 

das linguagens empregadas em cada meio. Mudanças em variados aspectos devem surgir 

no ambiente escolar, seja no comportamento dos envolvidos, na percepção do 

conhecimento e no espaço temporal. Não só o receptor das mensagens será beneficiado, 

representado pelo educando, como também o professor, que é o emissor do conhecimento 

no ambiente escolar. Sendo necessário, para que haja esse ganho, que o educador aprenda e 

se adeque às tecnologias, trazendo à sua realidade a facilidade e amplitude de 

conhecimento que os meios oferecem.  

Citelli (2004) considera ser importante que se faça uma revisão sobre o sistema 

educacional como ele é atualmente, devendo ser considerada a inserção das tecnologias da 

comunicação junto às crianças e adolescentes, pois verifica-se um hiato entre as práticas 

pedagógicas de um lado e as demandas dos educandos do outro. O autor aponta que 

dificilmente poderá haver uma reordenação do modelo escolar sem que se analise, antes, o 

papel dos meios de comunicação na vida de todos os atores envolvidos no processo: 

alunos, professores, diretores, pais e responsáveis.   

De acordo com Mercado (2002), as novas tecnologias e aumento da difusão de 

informações na vida moderna levam à formação de um novo modelo de organização do 

saber, em que são estimuladas novas habilidades junto aos educandos e, por isso, o 

professor e as escolas não podem ficar à parte desse processo. O autor sinaliza que a 

introdução das ferramentas da comunicação no ambiente escolar pode trazer ganhos na 

qualidade do ensino ao vincular o conteúdo formal, que faz parte da grade curricular dos 

cursos, às tendências sociais que ocorrem fora dos muros da escola. Assim, seriam 

contempladas as temáticas transversais, que fazem parte do cotidiano dos meninos e 

meninas, agregando caráter prático e contextualização às teorias aprendidas em sala de 

aula. É o que indica Freire (1997), ao falar sobre o respeito por parte dos professores aos 

saberes trazidos pelos educandos, problemática que envolve os aspectos sociais, culturais e 

econômicos em que esses jovens estão inseridos. Esses aspectos, consequentemente, têm 

grande relação com os meios de comunicação e com a influência que a mídia tem sobre os 

determinados segmentos da sociedade.   

Para completar, Mercado (2002) afirma que esse processo de mudança 

metodológica deve contemplar também a formação desses professores, o que configura 

uma transformação de maior proporção, já que envolve também mudanças na forma como 

a academia vem atuando junto aos futuros educadores e pedagogos. Ao trazer a 
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comunicação para a educação, o professor e os gestores das escolas estarão estimulando o 

educando a permanecer nas instituições de ensino, que muitas vezes representam valores 

que destoam das expectativas infanto-juvenis, como também estarão desenvolvendo 

cidadãos atentos às informações, ensinando-os a utilizá-las de maneira crítica e criteriosa. 

A partir destas discussões, fica claro que o educador ou qualquer responsável pela 

transmissão do saber, precisa repensar sobre o papel das novas mídias como prática 

pedagógica. 

Complementa Belloni (2005, p.12), 

É a perspectiva de um novo campo do saber e de intervenção, que vem se 

desenvolvendo desde os anos de 1970 no mundo inteiro: a educação para 
as mídias, cujos objetivos dizem respeito à formação do usuário ativo, 

crítico e criativo de todas as tecnologias de informação e comunicação.  

De acordo como o documento da UNESCO
7
 sobre o desenvolvimento da mídia, 

publicado em 2010, por apresentarem maior acessibilidade, as novas tecnologias digitais 

representam um campo com grandes possibilidades comunicacionais.  Ou seja, a mídia, 

com os canais e as tecnologias, está ligada diretamente ao desenvolvimento da capacidade 

crítica do indivíduo que, juntamente com a educação, constitui uma força predominante 

para a formação de cidadãos, com suas liberdades e informações resguardadas. A relação 

escola-aluno, com a inserção das ferramentas comunicacionais, desenvolve assim a 

formação crítica entre os educandos e educadores, através das inúmeras linguagens que os 

meios oferecem para disseminar esse conhecimento. 

  

4. Análise do projeto Mídia Jovem: comunicação e cidadania 

Para este estudo, foram realizadas visitas nos dias 13 e 22 de junho, 11 e 13 de 

julho à comunidade do Pantanal, localizada em Aracaju, onde estava ocorrendo a oficina 

de rádio; e nos dias 25 de maio, 15 de junho e 20 de julho visitou-se o município da Barra 

dos Coqueiros, onde estava acontecendo a oficina de vídeo. Nas observações, ficou 

evidente o esforço, por parte dos educadores e pedagogos em fomentar e facilitar debates e 

discussões coletivas sobre diferentes temáticas. Além deles, foram levados aos espaços 

                                                
7 Texto disponível no site da Unesco: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102por.pdf. Acesso 

em julho de 2012. 
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profissionais de diferentes áreas para conversar com os educandos abertamente sobre 

assuntos de interesse dos jovens. É interessante notar também que, apesar de a 

coordenação pedagógica do projeto organizar as atividades em um cronograma pré-

definido, que contempla a visita de palestrantes aos espaços, existiram ocorrências 

especiais, como a presença de enfermeiras Programa Saúde da Mulher, da Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju. A visita das profissionais não estava programada, mas, em 

decorrência de uma demanda por parte dos educandos, a coordenação do projeto 

considerou importante a visita de especialistas que pudessem responder os 

questionamentos dos meninos e meninos sobre sexualidade e gravidez na adolescência.  

Nota-se esforço, por parte do projeto, em tratar sobre as temáticas transversais, 

que mesmo não correspondendo exatamente à atividade-fim da oficina, pelo menos não de 

forma direta, são importantes para a construção da cidadania e da consciência dos 

educandos. Segundo Freire (1997), é importante que se estimule essa curiosidade no 

educando, pois é a partir da superação do senso comum que se constrói o conhecimento 

baseado no critério, na pesquisa, na avaliação. Ao levar especialistas nos espaços onde 

acontecem as oficinas, os educadores do projeto estão utilizando as dúvidas e anseios dos 

adolescentes e jovens para construir um saber mais elaborado, mais rigoroso, ato de grande 

relevância no processo educacional, pois estimula o educando a participar de todos os 

processos da educação e não apenas atuar como receptor de conteúdo. 

Não foi observada pretensão, por parte dos educadores do projeto, em tratar o 

conhecimento como algo único e pronto, devendo ser apenas assimilado pelos educandos, 

como é de costume em unidades de ensino tradicionais. As aulas seguem dois eixos, que 

acabam se complementando, que são as atividades teórico-práticas relacionas às técnicas 

de comunicação e a abordagem das temáticas transversais, como sexualidade, meio 

ambiente, reciclagem, esportes, que acabam influenciando e norteando a confecção dos 

produtos midiáticos.  Em alguns encontros, observou-se que os educadores direcionaram as 

aulas por um viés mais técnico. Em outros dias, notou-se uma tendência à abordagem de 

assuntos paralelos e cotidianos, mas não menos importantes, pois, para produção do 

programa de rádio ou do documentário em vídeo, era preciso que os educandos 

participassem de todos os processos de construção, tanto da questão técnica como da 

questão conceitual. O plano de trabalho desenvolvido pelos educadores mostrou-se 

flexível, adaptando-se às necessidades de aprendizagem dos meninos e meninas.  

Mesmo sendo duas comunidades carentes, a Barra dos Coqueiros e a comunidade 
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do Pantanal apresentam realidades diferentes e, por isso, contextos sociais e culturais 

distintos, o que influencia a forma como os adolescentes dessas localidades desenvolvem 

suas habilidades cognitivas, fator levado em consideração pelos educadores e pedagogos 

envolvidos no projeto, que tentaram, na medida do possível, respeitar as demandas, 

habilidades e limitações dos jovens de cada comunidade. Esse ato de levar em conta as 

variáveis culturais dos educandos é apontado por Freire (1997) como primordial para o 

educador que deseja realizar um processo de aprendizado de forma efetiva, mas nem 

sempre essas singularidades são respeitadas. No processo de ensino, muitas vezes, a 

identidade pessoal de cada aprendiz  é deixada em segundo plano pelo professores, que 

dedicam-se prioritariamente à transmissão das informações e ao plano de aula. O autor 

indica que, para ser um bom educador, o profissional precisa também ser um aprendiz, pois 

é através da observação e das experiências cotidianas em sala de aula que o professor 

consegue moldar a sua metodologia às demandas dos seus alunos.  

Com relação ao ensino das técnicas de rádio e vídeo, atividade-fim das oficinas, 

os educadores buscaram trazer esse conhecimento para a realidade dos educandos. Durante 

as aulas, tentou-se utilizar as ferramentas da comunicação como um meio para gerar 

pertencimento e empoderamento por parte dos jovens educandos, para que os mesmos 

passassem a perceber a comunidade em que estão inseridos de outra maneira, de forma 

positiva. Foi através do programa de rádio ou vídeo documentário que os adolescentes e 

jovens do projeto tiveram a oportunidade de adquirir essa nova percepção, pois a tarefa 

deles era produzir material midiático com esse viés comunitário, algo que foi construído a 

cada encontro, de maneira gradual, já que muitos dos meninos e meninas apresentavam 

certa resistência em aceitar que nas suas respectivas comunidades existiam elementos 

positivo a serem retratados. As iniciativas realizadas pelo corpo pedagógico visando essa 

mudança de percepção foi muito útil para gerar essa mudança. Pois, em vez delegar 

tarefas, os educadores e oficineiros, buscaram construir esse conhecimento juntamente com 

os educandos.  

Por se tratarem de  comunidades periféricas, muitas vezes a mídia sergipana acaba 

mostrando somente o aspecto negativo tanto do Pantanal quanto do município da Barra dos 

Coqueiros, informações que acabam sendo internalizadas pela própria população local. Nas 

oficinas, os jovens dessas comunidades encontram um espaço livre de preconceitos e 

estereótipos, em que buscou-se desenvolver um trabalho não somente de produção 

midiática, mas também um ambiente aberto ao debate e às discussões em que a realidade e 
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o conhecimento não estava totalmente pronto, mas em processo de construção contínua. 

Através do uso das ferramentas da comunicação, foi dada a possiblidade, a esses jovens, de 

mostrar para o resto da população sergipana que no local em que vivem existem elementos 

positivos também, que merecem ser retratados, respeitados e enaltecidos. 

Em todos os encontros, houve esforços por parte dos educadores em aplicar uma 

educação voltada ao regional, que partisse de conhecimentos generalizados, mas que se 

adequassem à demanda da comunidade, no intuito de contextualizar a informação. É o que 

Freire (1997) chama de assunção. Para o autor, mesmo que esse processo de 

conscientização não tenha resultados instantâneos, fazendo com que o educando passe a 

admirar o lugar em que mora, o fato de levar a ele novas informações e novas percepções 

pode causar ruptura nos conceitos que ele tinha como verdadeiros e gerar novos 

compromissos com a sua realidade. Mas esse processo, obviamente, depende de cada 

educando. Mesmo assim, o educador deve procurar estimular os seus aprendizes para que 

eles se assumam enquanto seres sociais e como cidadãos portadores de direitos.   

Outra característica das oficinas do projeto Mídia Jovem que foi notada durante as 

visitas foi o estímulo à avaliação. Os educandos eram constantemente estimulados a falar 

abertamente sobre os temas que surgiam com o decorrer das aulas e também sobre o 

projeto, avaliando o desempenho das aulas, a metodologia, o papel desenvolvido pelos 

monitores e pelos oficineiros. No final de cada oficina foi realizado um debate geral, em 

que era solicitado a cada educando a opinião pessoal sobre os prós e contras dessa primeira 

etapa do projeto. Após essa conversa informal, os jovens receberam questionários para 

avaliar a atuação do Instituto Recriando, dos oficineiros, dos palestrantes, dos monitores, 

como também a realização de uma autoavaliação. Em outras fases de ambas as oficinas, foi 

percebido o interesse por parte dos pedagogos em buscar a opinião dos meninos e meninas 

sobre a metodologia utilizada nas aulas, sobre os temas tratados em sala e sobre as 

atividades. Na fase inicial do projeto, por exemplo, é realizado um contrato de convivência 

em cada unidade do projeto, documento idealizado pelos próprios jovens, em que eles 

determinam o que pode ser feito em sala de aula, estipulando quais comportamentos serão 

aceitos e também quais não serão tolerados. Assim que é atingido um consenso, as normas 

ficam expostas na sala de aula, ao alcance de todos.  

Essa iniciativa configura mais uma tentativa de estimular o protagonismo social 

desses jovens e adolescentes, pois, diferente dos ambientes onde eles estão inseridos, seja 

no seio familiar ou nas escolas, em que eles já encontram regras de convivência prontas e 
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solidificadas, no Mídia Jovem eles podem construir as regras que irão nortear o próprio 

comportamento desenvolvido por eles, a nível individual e também enquanto grupo, sendo 

uma oportunidade singular e, para a maioria dos educandos, pioneira em exercer os seus 

direitos. Para Freire (1997), a reflexão sobre a prática educacional é fundamental para a 

formação dos professores e dos alunos também, pois estes, ao se acomodarem ao sistema, 

estão reafirmando-o. Por isso, a oportunidade de poder contestar a metodologia ou a 

dinâmica em sala de aula faz parte também do processo de aprendizagem, pois ensina os 

educandos a pensarem por si mesmos, a serem críticos e, assim, contribuem com a 

modificação do sistema, que não deve ser assimilado como uma verdade incontestável, 

mas entendido como algo que foi construído coletivamente e é passível de sofrer 

rearranjos. Todas essas ferramentas de avaliação aplicadas no projeto Mídia Jovem levam 

os jovens e adolescentes a analisarem as informações que chegam até eles, contribuindo 

para a construção de determinadas habilidades como liderança, protagonismo, criticidade, 

entre outras, que podem vir a refletir, futuramente, nas suas vidas pessoais, profissionais, 

no seio familiar ou na vivência em comunidade.  

 

Conclusão 

 

Nas visitas realizadas aos polos do projeto Mídia Jovem, tanto na comunidade do 

Pantanal quanto na Barra dos Coqueiros, observou-se que os jovens e adolescentes têm 

grande interesse em tratar sobre temáticas que não são abordadas nos ambientes sociais em 

que vivem, a exemplo do ambiente familiar ou do ambiente escolar. Os educandos 

relataram também que, para produzir o programa de variedades, para a oficina de rádio, e o 

documentário, para a oficina de vídeo, foi necessário, antes, que se realizassem pesquisas e 

estudos mais elaborados, o que acabou estimulando a consciência crítica deles e a busca 

por informações oficiais, evitando-se conhecimentos baseados no senso comum ou em 

suposições, como eles estavam acostumados a fazer.   

 Constatou-se também que, com o avançar do tempo, as oficinas tornaram-se mais 

um espaço de debates e discussões do que propriamente aulas de comunicação. Em grande 

parte das visitas, os meninos e meninas utilizaram os encontros matutinos para falar sobre 

diferentes temáticas, como meio ambiente, gravidez na adolescência, política, papel social 

da mídia, entre outros. Algo que já era previsto nas diretrizes do projeto Mídia Jovem pela 

coordenação do Instituto Recriando, responsável pela iniciativa.   
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Apesar de esta edição do projeto Mídia Jovem estar ainda na fase inicial, faltando 

mais quatro oficinas para o término das atividades, os educandos mostraram avanços 

significativos no tocante à consciência crítica e cidadania, aspectos trabalhados durante a 

abordagem dos temas transversais. Os avanços foram notados também com relação ao 

conhecimento técnico voltado às ferramentas de comunicação. Nos encontros iniciais, os 

meninos e meninas afirmavam que foram motivados a entrar no projeto devido à 

oportunidade de aprender mais sobre fotografia ou sobre rádio, mas, durante as visitas, 

constatou-se que, além do motivo apontado por eles, a chance de poder participar 

ativamente de um coletivo em que a educação e a informação são baseadas  no diálogo e 

na construção coletiva pode ser registrada como outro ponto positivo, talvez o grande 

diferencial do projeto, já que configura algo totalmente diferente do que esses adolescentes 

estavam acostumados a vivenciar.   

Projetos como o Mídia Jovem, que conseguem fomentar a discussão e a reflexão 

sobre questões de relevância social, são experiências que deveriam ser consideradas pelos 

gestores responsáveis pelas unidades de ensino. No ambiente escolar, o isolamento ou 

invisibilidade de temas relevantes à cidadania comprometem o conhecimento  e o 

reconhecimento da criança e adolescente enquanto sujeito de direitos. Com a 

educomunicação, há uma parceria entre essas duas ciências sociais tão importantes à 

democracia, articuladas em prol de um objetivo singular: desenvolver o cidadão e suas 

competências para que ele tenha ferramentas para atuar em sociedade. A educação, aliada à 

comunicação, contribui para a percepção crítica e formação pessoal, capacitando os 

meninos e meninas a não somente acompanharem os fatos sociais através mídia, como 

também a compreender, analisar, interferir e, consequentemente, modificar a realidade.  

Na era da informação, torna-se imperativo que todos, incluindo os educadores e as 

universidades, que são responsáveis pela formação desses educadores, passem a tratar os 

meios de comunicação como aliados no processo de aprendizagem, já que é assistindo TV, 

ouvindo rádio ou interagindo nas redes sociais que os jovens passam maior parte do tempo. 

Para que haja um processo de aprendizagem efetivo, em que o conteúdo seja recebido e 

assimilado, os professores precisam adequar o discurso à linguagem dos jovens, que é 

influenciada diretamente por aquilo que estes veem na mídia, principal fonte para recepção 

de informações, utilizada não somente pelos jovens, mas pela quase totalidade da 

população brasileira.   
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I. Referencial Teórico 

 

Por educação a distância (EaD) entendemos a modalidade de ensino “na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos” (Art. 1º 

do Decreto nº 5622/2005). Essa modalidade é regulada por uma legislação específica, 

Decreto nº 5622/2005, por exemplo,  e pode ser implantada na educação básica (educação 

de jovens e adultos, educação profissional técnica de nível médio) e na educação superior.   

Nos últimos 10 anos, a EaD tem sido a modalidade educacional que mais cresce no Brasil. 

Desde o ano 2000, o quantitativo de alunos da EaD aumentou mais de 45.000% (Ribeiro, 

2011), inclusive, o Censo Educacional da Educação Superior,  2010, confirmou a tendência 

de crescimento dos cursos na modalidade a distância, que atingem 14,6% do total do 

número de matrículas no Brasil (BRASIL,  2011). Para Lima (2012),  

A EAD possui qualidades importantes para o avanço da educação no 
Brasil como a mobilidade, flexibilidade, otimização de investimentos, 

racionalização da logística de estudos e qualidade dos materiais 

disponibilizados no mercado. Por isso ela é um dos pilares para a 
ascensão do ensino no nosso país (web). 

Se por um lado, o crescimento da EaD é vertiginoso no Brasil; igualmente 
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vertiginoso é o desafio da construção de estratégias mediacionais que possibilitem garantir 

ações pedagógicas interativas, fundamentadas na ação dialógica. Lapa (2009) e Matta e 

Carvalho (2008) são autores que defendem as comunidades de aprendizagem como 

espaços privilegiados de construção de conhecimento na EaD, por serem espaços de 

concretização de sujeitos coletivos, em que os participantes se constroem nas e pelas 

interações possibilitadas nos diferentes espaços virtuais de aprendizagem. Nesse contexto, 

o objetivo deste trabalho foi estudar os significados do conceito “comunidades de 

aprendizagem” que foram construídos por diferentes autores em artigos científicos na área 

da educação a distância. Estudar esse conceito é relevante porque as características que 

marcam as comunidades de aprendizagem são a interação e a intencionalidade. Portanto, 

no âmbito da educação a distância, comunidades são constituídas e construídas no 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) seja pela matrícula de uma turma de alunos na 

sala on line, seja pelas estratégias que os professores e tutores utilizam na mediação das 

interações para a construção coletiva e colaborativa de conhecimento no AVA. Portanto, 

entender os significados que são atribuídos e construídos sobre as comunidades de 

aprendizagem pode aprimorar a atuação dos profissionais de educação na medida em que 

possibilitam ampliar suas concepções de interatividade e gerar espaços solidários e 

colaborativos de trabalho dentro e fora do AVA. 

 

II. Metodologia  

 

Para realizar essa pesquisa, desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica de cunho 

qualitativo, uma vez que estamos interessados na produção de sentidos que emergem na/da 

interação pesquisadores-textos (Bauer, Gaskell & Allum, 2003).Portanto, uma importante 

preocupação dos cientistas de abordagem qualitativa é interpretar os fenômenos humanos e 

sociais. É o que Geertz (1978) denomina de interpretar a interpretação, uma espécie de 

tradução: 

‘Tradução’, neste caso, não significa simplesmente remoldar a forma que 

outras pessoas têm de se expressar em termos das nossas formas de 

expressão [...], mas sim mostrar a lógica das formas de expressão deles, 

com nossa fraseologia (Geertz, 1998, p.20). 

Nesta perspectiva, os pesquisadores não são elementos separados do processo de 
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pesquisa. Nas palavras de Azevedo, Campolina & Pedroza (2000, p.3), temos: 

A pesquisa bibliográfica entendida sob uma perspectiva qualitativa, 

implica que o pesquisador produz idéias ao longo da investigação 

permeando todo o processo. A delimitação do tema, as escolhas 
metodológicas que precisa fazer, bem como, a escolha e a seleção das 

fontes, estão intimamente relacionadas [...] à fundamentação teórica, 

concepções de ciência e de ser humano. 

Branco e Valsiner (1997) concordam e pensam a metodologia como um processo 

cíclico que envolve aspectos teóricos, fenômeno, intuição e visão de mundo que se 

relacionam dialeticamente entre si. Os autores defendem que os dados construídos na 

pesquisa qualitativa devem ser discutidos de forma a compor uma teoria e não, 

simplesmente, “engrossar” o conhecimento científico prévio, até porque os dados foram 

construídos num determinado contexto histórico e cultural e, sendo a realidade dinâmica, a 

interpretação se faz sobre um recorte de uma realidade em movimento. 

Com isto posto, neste trabalho, entendemos a pesquisa bibliográfica aquela que é 

construída a partir de material já elaborado, principalmente, em livros  e artigos científicos. 

Segundo Gil (2009), a pesquisa bibliográfica “se utiliza fundamentalmente das 

contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto” (p.51). 

Para explicar como se desenvolve a pesquisa bibliográfica, Leite (2011) cita  

Rodrigues (2006), que subdivide este tipo de pesquisa em diversas etapas: escolha do tema, 

delimitação do tema, coleta do material bibliográfico, leitura e documentação das 

informações, redação e revisão do trabalho.  Gil (2009) alerta que a qualidade da pesquisa 

bibliográfica está, não apenas no cumprimento de suas etapas, mas, também, na qualidade 

dos dados coletados, por isso, a importância de se explicitar bem o processo de construção 

do corpus da pesquisa.  

 

2.1. Corpus da Pesquisa 

Quarenta e um artigos científicos foram selecionados para compor o corpus dessa 

pesquisa. Desses, utilizamos nove artigos para análise, por estarem diretamente envolvidos 

com a temática de interesse desse trabalho. Deles, dois artigos são de periódico;  um de  

anal de congresso nacional, três de anis de congressos internacionais e três de bibliotecas 

digitais de universidade ou instituições de pesquisa. 
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2.1.1. Procedimento de construção dos dados 

A pesquisa bibliográfica foi feita com a mediação da internet, especificamente, de 

dois sites de busca de artigos científicos, comumente utilizados na academia: 

www.scielo.br e www.google.com/scholar (PERSEGONA; PERSEGONA, 2009). 

Para o processo de busca dos artigos, usamos palavras-chaves relacionadas às 

temáticas de nosso interesse. As primeiras palavras utilizadas foram: “comunidade de 

aprendizagem EaD”. Dessa primeira busca, conseguimos o seguinte resultado: zero artigo 

no Scielo e 7450 artigos no Google Acadêmico.  

O número elevado de artigos na busca feita no Google Acadêmico, levou-nos a 

uma leitura dinâmica dos títulos e a confirmação de que muitos artigos não nos ajudariam a 

responder nossa pergunta de pesquisa: quais são os significados do conceito comunidades 

de aprendizagem em artigos científicos que tratam a educação a distância? 

Com esta constatação, a equipe da pesquisa optou por realizar refinamentos 

sucessivos na pesquisa. Portanto, passamos a utilizar os recursos de pesquisa avançada do 

Google (PERSEGONA; PERSEGONA, 2009), principalmente, os recursos: +, aspas, or ou 

-. Nosso primeiro refinamento procurou excluir artigos que tratassem de temas vinculados 

a desenvolvimento de softwares, por exemplo: “-arquitetura”, “-design”, “-panorama”, “-

avaliação”. A exclusão sucessiva desses termos, num primeiro momento e, associadas, num 

segundo, permitiu-nos chegar ao resultado de 41 artigos. 

 

2.2. Procedimento de análise dos dados 

Para analisar a linguagem, utilizaremos o dialogismo, que a compreende como um 

fenômeno social e interativo, por isso, impossível de se estudar fora do contexto sócio-

histórico no qual foi produzido. Voloshinov (1992) alerta que enquanto analistas do 

discurso tornamo-nos mais um elemento do diálogo ali estabelecido: “compreender é, 

necessariamente, tornar-se o terceiro num diálogo” (p.356). Em outras palavras, no 

momento da análise, estamos reconstruindo aquele conhecimento na medida em que 

também estabelecemos uma relação dialógica com os dados, uma conversação dirigida a 

um outro e que também busca uma resposta. Para tanto, é necessário eleger unidades de 

análise que mantenham o dinamismo da linguagem (Marková, 1990). Numa análise 

dialógica, essa unidade é o enunciado, entendendo por enunciado toda expressão 

lingüística oral ou escrita que possua sentido. Tais enunciados permitirão chegar a grupos 

temáticos. Bakhtin define tema como o sentido da enunciação como um todo e que inclui, 

http://www.scielo.br/
http://www.google.com/scholar
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ao mesmo tempo, formas lingüísticas e contextos. A obtenção de tais grupos temáticos 

exige cumplicidade e disciplina, uma vez que são exigidas inúmeras leituras e re-leituras 

do material pesquisado. Por isso, adotamos, como procedimento de análise, a análise 

temática dialógica construída por Fávero e Mello (1997); Caixeta e Barbato (2004) e 

Caixeta (2006). 

Assim, seguimos os seguintes passos para a análise: 

Passo 1: impressão de todos os 41 artigos; 

Passo 2 -  leitura intensa dos artigos: leitura e re-leitura dos textos, 

atentando para os significados de comunidades de aprendizagem de 

cada autor/a ou autores; 
Passo 3 - organização do texto em temas: a leitura intensiva permitiu a 
construção dos temas relativos à comunidade de aprendizagem em cada 

texto. Os diversos temas construídos foram lidos e relacionados de forma 

a os temas gerais que sustentavam o conceito de comunidades de 
aprendizagem; 

Passo 4: construção do mapa conceitual de comunidade de aprendizagem. 

III. Resultados e Discussão 

 

Os resultados indicaram que os significados atribuídos e construídos sobre 

comunidades de aprendizagem na EaD tem três variações principais: 1. conjunto de 

pessoas que têm um objetivo comum; 2. conjunto de pessoas que se unem para superar 

suas dificuldades e potencializar suas habilidades e 3. como um conjunto de pessoas que 

podem ou não ter interesses em comum, mas que geram espaços de zona de 

desenvolvimento proximal e, portanto, de negociação, que possibilitam posicionamentos 

diversos na atuação dentro e fora dos ambientes virtuais de aprendizagem, de forma a 

construir cooperação, colaboração e reciprocidade (solidariedade) entre os participantes e 

para além deles. 

Os resultados evidenciaram, ainda, que, usualmente, os autores que defendem as 

comunidades de aprendizagem como espaços de cooperação, colaboração e solidariedade, 

realizam análises teóricas bastante críticas das visões reducionistas ligadas às comunidades 

de aprendizagem, especialmente, no que se refere à interatividade. Com isso, não podemos 

dizer que os artigos, ao longo do tempo,  vão tecendo significados cada vez mais 

complexos sobre as comunidades de aprendizagem, ou seja, que os significados de 

comunidades de aprendizagem vão se ampliando sucessivamente nas três variações no 
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sentido de que partem de uma concepção muito tradicional de comunidade: pessoas juntas 

com interesses comuns até uma concepção pós-moderna que admite diferenças e conflitos 

nas comunidades e que prevê hibridização, ou seja, movimentos de sobreposição, mistura, 

afastamento de ideias e posicionamentos de pessoas ou conjuntos de pessoas, numa teia de 

atividade educacional e psicológica que não diz respeito apenas ao ambiente virtual de 

aprendizagem, mas que pode ir além dele. Podemos afirmar que nos artigos fundamentados 

na concepção que nomeamos de pós-moderna de comunidade trazem, no mesmo texto, as 

diferentes concepções, colocando-as em situação de confronto, para gerar, no último 

momento do texto, as sínteses que concretizam os pensamentos do/a autor/a ou dos autores 

sobre as comunidades de aprendizagem. 

Considerando, então, as diferentes concepções de comunidade de aprendizagem, 

temos que: 

 

a) Comunidade de aprendizagem como agrupamento de pessoas com vivências iguais 

Nesse tema, incluímos todos os significados construídos pelas leituras dos artigos 

que tratam as comunidades de aprendizagem como um agrupamento de pessoas vivendo 

sob as mesmas regras ou compartilhando a mesma cultura. Portanto, trata-se de um 

agrupamento de iguais. Para os autores desse grupo, as comunidades de aprendizagem são 

marcadas por igualdade, não havendo discussão sobre conflitos e diferenças na 

comunidade. Como exemplo, trazemos a definição de Miranda, Bragança, Dias e Almeida 

(2002): 

No contexto educativo, uma comunidade de aprendizagem pode ser 

construída com qualquer grupo de elementos com fins e objetivos 
semelhantes, como sejam os alunos de uma disciplina, de um curso, de 

uma escola, de várias escolas ou com outros elementos que não façam 

parte destes contextos mas queiram partilhar assuntos de interesse 

comum. (p.2) 

Ou ainda o conceito criticado por Lapa (2009), por representar a concepção 

reducionista de comunidade de aprendizagem: “comunidade apenas como um agrupamento 

de indivíduos reunidos, deixando de lado a preocupação com os laços e o 

compartilhamento de um senso de identidade comum necessários ao estabelecimento de 

uma comunidade” (p.120). 
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b) Comunidade de aprendizagem como espaço de compartilhamento de saberes entre 

pessoas de interesse comum 

Nessa temática, estão incluídos os significados que defendem as comunidades de 

aprendizagem como espaços ricos para colaboração e construção de conhecimentos, mas 

ainda fundamentados na concepção de que as comunidades requerem interesses comuns e 

os produtos e processos construídos no interior das comunidades são de benefício dos 

próprios participantes. As comunidades virtuais foram incluídas nessa categoria, por 

apresentarem definições ainda voltadas para o espaço interno da comunidade e não para as 

possibilidades interativas que elas podem gerar. 

São exemplos dessa concepção, as seguintes definições: 

Compreende os grupos de indivíduos que se relacionam de forma 

colaborativa, presencialmente e no mundo digital virtual, por curto ou 

longo período de tempo, independentemente da localização, motivados 
por algum interesse ou propósito comum (FRESNEDA, sd, p.8) 

O autor complementa, definindo comunidades virtuais: 

São um dos componentes da gestão do conhecimento da empresa que 

visam a criar um espaço para o uso efetivo do conhecimento existente e 

para a geração de novos conhecimentos, ou seja, potencializar a 

utilização do recurso mais importante da organização moderna – o 
conhecimento (p.5) 

Para Torres (sd) 

Uma comunidade de aprendizagem é uma comunidade humana 

organizada que constrói um projeto educativo e cultural próprio, para 

educar a si própria, suas crianças, jovens e adultos, graças a um esforço 
endógeno,cooperativo e solidário, baseado em um diagnóstico não apenas 

de suas carências, mas, sobretudo,de suas forças para superar carências. 

(p.1) 

Rodriguez Illera (2007), citando Hunter (2002): 

Uma comunidade virtual é definida como um grupo de pessoas que 
interagem entre si, aprendendo com o trabalho das outras e 

proporcionando recursos de conhecimento e informação ao grupo, em 

relação a temas sobre os quais há acordo de interesse mútuo (p. 96). 
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c) Comunidades de aprendizagem como espaço de promoção e construção 

colaborativa, cooperativa e solidária 

 

O último tema que construímos congregou todos os significados relacionados a 

uma compreensão mais dialógica de comunidade, comunidade de aprendizagem e 

interatividade. É importante destacar a concepção que esses artigos trazem sobre esses três 

conceitos, porque toda a fundamentação dos artigos perpassaram, de alguma maneira, o 

debate teórico e histórico de como esses conceitos foram se modificando historicamente e 

em diferentes perspectivas teóricas da psicologia e da educação. 

Para os autores que colaboram com este tema, comunidade não significa um 

conjunto de pessoas com interesses comuns, mas, para além disso, é um conjunto de 

pessoas, que pode não estar bem delimitado no tempo e no espaço, mas que geram espaço 

de possibilidades, onde as diferenças e igualdades se fazem presentes e são determinantes 

para a construção da comunidade, haja vista que nos grupos humanos a diversidade é uma 

condição:  

[...] Stevenson (2002) [...] faz uma análise mais profunda ao tema, 
ressaltando que freqüentemente o significado de comunidade ignora a co-

existência de diferenças, assumindo, essencialmente, que comunidades 

são espaços e locais onde as pessoas são mutuamente semelhantes, que 

evoluem mutuamente. Contudo, o autor ressalta a necessidade das 
comunidades em aceitar interesses pessoais diferentes, conjuntos de 

valores, propósitos e até mesmo controvérsias. Assim, Stevenson (2002) 

considera que o termo “comunidade” sugere ações inteligentes de 
cooperação entre pessoas com uma variedade de habilidades diferentes, 

necessidades e visões do mundo, permitindo que haja uma diversidade 

cultural onde pessoas são avaliadas pelas suas diferentes contribuições. 
[...] Tal comunidade reconhecerá que tem muito a aprender com os 

outros. As complementaridades serão comemoradas. (GUIMARÃES, 

CAIXETA, DUARTE E MENDES, 2011, p.1) 

A partir dessa significação de comunidade, novas concepções do que sejam 

comunidades de aprendizagem podem ser construídas, valorizando a pluralidade, por isso, 

comunidades e não comunidade, e a diversidade das construções humanas em grupos de 

convivência. Portanto, as comunidades de aprendizagem podem e foram conceituadas de 

forma mais fluida, ou seja, em que as dinâmicas são mais importantes que as configurações 

das comunidades. As comunidades de aprendizagem, então, concretizam o conceito de 
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hibridação, defendido por Hermans e Kempen (1998), em que “fenômenos híbridos 

resultam da transformação de práticas culturais existentes em novas. Hibridação pode criar 

multiplicidade de identidades” (p.3).  

Nesse contexto, as comunidades de aprendizagem são espaços ricos de construção 

de si,  de grupo e do conhecimento em geral numa perspectiva ampla de troca, em que as 

zonas de contato estão abertas para diversas formas de comunicação que atravessam as 

fronteiras dos grupos e subgrupos que compõem as comunidades. Nessa concepção de 

comunidades de aprendizagem, a multivocalização e o diálogo concretizam a 

complexidade cultural e a complexidade dos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem (HERMANS, KEMPEN, 1998). Alguns exemplos dessas definições de 

comunidade de aprendizagem podem ser lidas a seguir: 

A educação on line, ao contrário, baseia-se numa experiência de interação 
coletiva multissíncrona em ambiente virtual, na qual ocorre um processo 

de formação de uma comunidade virtual de aprendizagem colaborativa. 

Nessas comunidades, os participantes entram na dinâmica do debate em 
ambiente virtual on-line e sentem que estão tecendo em conjunto um 

hipertexto, uma obra coletiva, de muitas mãos. (MENDONÇA, 2007, p. 

7) 

Nas palavras de LAPA (2009): 

entendemos que as comunidades virtuais, no momento em que 
transcendem um simples agrupamento de indivíduos movidos por 

interesses particulares e criam redes de laços  interpessoais que levam à 

sociabilidade, suporte, senso de pertencimento e identidade social, podem 

ser consideradas como espaços privilegiados de interação humana que se 
abrem para a novidade e a surpresa. Nessa situação, essas comunidades 

podem tornar-se o espaço privilegiado da possibilidade porque são um 

lugar de encontro, ou seja, produzem um espaço que é novo e também 
vivo; que é ordenado, mas não completamente controlado; que é 

gerenciado, mas acolhe a espontaneidade;que é fechado, mas cheio de 

canais de comunicação. (p.121-122). 

A autora ainda complementa, afirmando: 

As comunidades de aprendizagem trazem latente a possibilidade de se 
constituírem em espaços sociais construídos pelos professores e alunos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, que podem transcender 

o ensino burocrático de conteúdos, da visão bancária, e se constituírem 
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nos espaços necessários para a transformação social almejada no ensino 

problematizador. Desta forma, as comunidades de aprendizagem, se 
formadas nesse sentido de Renzi e Klobas,  poderiam ser a base para a 

ação dialógica de Freire, e, portanto, para o desenvolvimento da formação 

crítica do sujeito. (p.123). 

 

Assim, um grande marco dessa concepção temática é, sem dúvidas, a 

interatividade, tal qual entendida por Matta e Carvalho (2008), “a intersecção entre as 

práticas sociais de sujeitos engajados na resolução e compartilhamento de construção de 

conhecimento e de prática de vida compartilhada” (p.5). Nesse contexto, a cooperação 

entendida como atuar com; a colaboração entendida como atuar complementarmente 

(FERREIRA;ALMEIDA, 2003) e a reciprocidade como atuar solidariamente geram 

espaços que enriquecem o espaço virtual de aprendizagem, transcendendo-o na medida em 

que outros sociais podem se presentificar nas comunidades sem pertencer a ela, porque as 

múltiplas vozes que constituem  uma pessoa são valorizadas nesse espaço de construção 

coletiva, colaborativa e solidária: 

A reciprocidade é fundamental para a aprendizagem colaborativa. [...] O 

questionamento e o confronto de idéias e opiniões reforçam a necessidade 

de buscar fundamentos e aprofundar a discussão. Informações alimentam 
o debate e contribuem para o aprendizado coletivo. A discussão flui como 

um bordado a várias mãos, em que cada um recebe do outro pano, linha e 

agulha, acrescenta mais um ponto e passa o bordado ao companheiro 
seguinte. Aos poucos um hipertexto vai sendo coletivamente redigido 

através da contribuição de cada aluno e do professor. (MENDONÇA, 

2007, p.8) 

A tessitura que as comunidades de aprendizagem permitem são tessituras 

coletivas, em que as diferenças e igualidades se fazem presentes nos posicionamentos 

diversos de cada pessoa e do grupo interno e/ou externo ao participante da comunidade: 

Acreditamos, então, que as comunidades são espaços de construção de si, 

do outro e das possibilidades que emergem nesses encontros e 

desencontros sociais. Concordamos com Stevenson (2002) que as 
comunidades não integram apenas o que é comum, mas, ao contrário, 

congregam semelhanças e diferenças que podem, inclusive, terem 

emergido da convivência no espaço da própria comunidade e que geram, 
num espaço de aprendizagem como o AVA [ambiente virtual de 

aprendizagem], ricas possibilidades de trocas oportunizadas pelo 

encontro de diferentes zonas de desenvolvimento proximal 
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(VYGOTSKY,1999). Dessa forma, os diferentes encontros e confrontos 

possibilitados na vida em comunidade geram aprendizagem e podem 
fomentar a construção de ramificações da própria comunidade, seja 

ramificação interna, quando uma comunidade de alunos do AVA se 

reorganiza em comunidades menores, seja numa ramificação externa, em 
que os alunos constroem outras comunidades, para além daquelas com 

quem estão diretamente vinculadas em um determinado momento. Isso 

ocorre, por exemplo, quando um aluno–professor que está em formação 

pelo AVA constrói ações com seus alunos, no ensino presencial, a partir 
de uma proposta pedagógica construída, num primeiro momento, no 

espaço virtual. (GUIMARÃES, CAIXETA, DUARTE, MENDES, 2011, 

p. 4) 

 

 

IV. Considerações Finais 

 

Os significados construídos para o conceito de comunidades de aprendizagem na 

EaD permitem inferir diferenças na concepção de comunidade; dinâmica das comunidades 

e abrangência. Os resultados indicaram que os significados atribuídos e construídos sobre 

comunidades de aprendizagem na EaD tem três variações principais: 1. conjunto de 

pessoas que têm um objetivo comum; 2. conjunto de pessoas que se unem para superar 

suas dificuldades e potencializar suas habilidades, compartilhando saberes e 3. como um 

conjunto de pessoas que podem ou não ter interesses em comum, mas que geram espaços 

de zona de desenvolvimento proximal e, portanto, de negociação, que possibilitam 

posicionamentos diversos na atuação dentro e fora dos ambientes virtuais de 

aprendizagem.  

Os diferentes significados possibilitam identificar diferentes possibilidades de 

atuação pedagógica no ambiente virtual de aprendizagem. Quanto mais ampla for a 

concepção de comunidades de aprendizagem, mais provavelmente, os professores e tutores 

da EaD valem-se delas para ampliar as propostas mediacionais em sua atuação profissional 

e para ampliar a atuação dos participantes da comunidade que fazem parte, porque eles 

passam a incentivar os participantes a conhecer outras comunidades e ferramentas 

interativas, como blogs, chats, redes sociais, que poderão gerar diferenciados espaços de 

aprendizagem dentro e fora do AVA. As diferentes comunidades geram, então, diferentes 

redes interativas, que possibilitam a construção de diferentes espaços de aprendizagem e de 

construção colaborativa de conhecimento, entendendo por colaborativo não apenas um 

espaço de concordância, mas também de conflitos e de possibilidades de negociação. 
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Na concepção pós-moderna de comunidades de aprendizagem, encontramos uma 

rica possibilidade de atuação dos profissionais de educação, porque a noção de 

interatividade se alia ao conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky 

(2002), em que a zona de aprendizagem é a “zona do sujeito coletivo e comunitário. A zona 

possível de objetivação concreta das experiências e vivências a partir do compartilhamento 

de problemas e práxis sociometabólicas [...]” (MATTA, CARVALHO, 2008, p.5). Como 

exemplo apresentado em um dos artigos analisados, temos que uma professora de artes, 

aluna da EaD, criou projetos com seus alunos, em parceria com a professora de ciências, na 

modalidade presencial, para implementar ações pedagógicas que estavam sendo discutidas 

no AVA. Por outro lado, os resultados da experiência presencial, postadas no AVA, se 

tornaram objeto de interesse e discussão de outros participantes do AVA (GUIMARÃES, 

CAIXETA, DUARTE, MENDES, 2011). Assim, temos várias comunidades de 

aprendizagem em atuação na perspectiva da cooperação, colaboração e reciprocidade, num 

processo de encontro, desencontro e de hibridação. Nesse contexto, podemos inferir que a 

concepção pós-moderna entende as comunidades como espaços plurais, que concretizam 

encontros, desencontros e conflitos e, principalmente, que prevê hibridação como essência, 

ou seja, um complexo espaço de transformação e formação cultural que ocorrem nos 

diversos espaços interativos construídos pela comunidade. Assim, a 

sobreposição/afastamento/mistura de vários posicionamentos das diferentes vozes, 

entendendo vozes como opiniões, posicionamentos ideológicos (CAIXETA, 2006), que 

estão ou não presentes formalmente na comunidade, constituem uma teia de atividade 

educacional e psicológica que não diz respeito apenas às pessoas participantes e ao 

ambiente virtual de aprendizagem, mas a um todo maior que tem a ver com o espaço 

sociocultural mais amplo.  
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RESUMO 

O ensino à distância tem provocado acalorados debates, principalmente por parte daqueles 

que aderem e defendem a educação tradicional. Porém, o ensino EAD tem ocupado lugar 

de destaque em todo o mundo. Trata-se da adequação da educação aos mecanismos que 

passaram a vigorar após a Reestruturação Produtiva dentro dos parâmetros da 

Globalização. A Educação à Distância utiliza-se das Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TI’Cs), tendo em vista o alto grau de disseminação em todas as partes do 

mundo para atender às necessidades de contingentes em busca de uma formação inicial ou 

continuada a fim de adquirir condições de competir no mercado de trabalho. A apropriação 

das mídias e das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s) faz ressignificar o 

conceito de ensino-aprendizagem na Contemporaneidade, fazendo com que tempo e 

espaço não dificulte os processos sociais resultantes da Globalização.  As técnicas, 

tecnologias e métodos de educação à distância têm sido incorporados pelas melhores 

universidades do mundo em seus cursos presenciais. Essa forte tendência sinaliza, o 

crescimento da educação combinada - a que harmoniza presença e distância, balanceando-

as de acordo com a natureza do curso e as necessidades sociais e regionais em curso. Este 

estudo é resultado da prática profissional frente à educação à distância da Universidade 

Tiradentes a partir do trabalho docente. O trabalho aborda o relato de experiência 

inovadora (RE) da UNIT- EAD, que através de uma metodologia de ensino, busca 

qualidade acadêmica e tecnológica. Nessa metodologia, o aluno contará com uma equipe 

de tutores e professores, que irá auxiliá-lo durante o desenvolvimento das disciplinas, tanto 

por meio de encontros presenciais, no pólo de apoio presencial e no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) como através de fórum de discussões, entre outras interfaces 

disponíveis. Neste contexto, na UNIT EAD, os materiais didáticos constituem elementos 

norteadores no processo de ensino-aprendizagem, pois são elaborados com foco nas 

necessidades dos usuários, que estarão estudando e aprendendo a distância, oportunizando-

lhes autonomia, dialogicidade e interatividade, por meio da utilização de diversas 

linguagens, como a textual, a visual, a hipertextual, a audiovisual, dentre outros. 

Palavras-chave: prática profissional; experiência; metodologia inovadora. 

 

ABSTRACT 

Distance learning has provoked heated debates, especially by those who adhere to and 

defend traditional education. However, teaching EAD has occupied a prominent place in 

the world. This is the adequacy of education to mechanisms that became effective after the 

Productive Restructuring within the parameters of Globalization. The Distance Education 

uses the New Technologies of Information and Communication (TI'Cs), in view of the high 

degree of spread in all parts of the world to meet the needs of contingent seeking initial 

training or continuing to acquire a position to compete in the labor market. The ownership 

of media and Information Technology and Communication (ICT) gives new meaning to the 
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concept of teaching and learning in Contemporaneity, making time and space will not 

affect the social processes resulting from globalization. The techniques, technologies and 

methods of distance education have been incorporated by the best universities in the world 

in their courses. This strong trend signals, the growth of education combined - to 

approximate the presence and distance, balancing them according to the nature of the 

course and social needs and ongoing regional. This study is the result of professional 

practice front of distance education at the University Tiradentes from teaching. The paper 

discusses the innovative experience report (RE) of UNIT-EAD, which through a teaching 

methodology, academic quality and technological pursuit. In this methodology, the student 

will have a team of tutors and teachers who will assist you during the development of 

disciplines, both through meetings, the support pole face and the Virtual Learning 

Environment (VLE) as a forum through discussions of, among other interfaces available. 

In this context, the UNIT ODL learning materials are guiding elements in the teaching-

learning process, as they are designed with a focus on the needs of users, who will be 

studying and distance learning, providing opportunities for them autonomy, dialog and 

interactivity through use of different languages, such as textual, visual, the hypertextual, 

the audiovisual, among others.  

Keywords: professional practice; experience; innovative methodology. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil a questão de Ensino à Distância (EAD) é uma polêmica que tem 

provocado debates acalorados, principalmente por parte daqueles adeptos de uma educação 

tradicional. Trata-se de mudanças na sociedade nas suas formas de organizar-se, de 

produzir bens, de comercializá-los, de divertir-se, de ensinar e de aprender que adquiriram 

centralidade nos contextos sociais. O campo da educação tem sido pressionado, tendo em 

vista que as mudanças passam invariavelmente pelo caminho da educação. E uma das áreas 

prioritárias dessas mudanças é o ensino à distância, com implantação de tecnologias 

telemáticas de alta velocidade que consegue conectar alunos, professores e a 

administração. Com a possibilidade de maximizar o potencial humano, aperfeiçoando as 

habilidades, capacidades e atitudes, a fim de fortalecer o entendimento entre as pessoas. 

Mas, a educação à distância – EAD - e a educação presencial tornaram-se aliadas 

no desenvolvimento das pessoas, tendo em vista que o conhecimento é um fator de 

superação de desigualdades sociais. Entretanto, a realidade em todo o mundo mostra que a 

EAD, cada vez mais tem ocupado um lugar de destaque, principalmente no nível de 3º grau 

com amplo crescimento, aparecendo, muitas vezes, ao lado do ensino presencial. Trata-se 

de uma ferramenta de grande utilidade inserida no contexto educacional para resolver 

problemas de capacitação nas Sociedades do conhecimento. Almeida [a] [s.d.] [n.p.], 

chama a atenção para o fato de que apesar das tecnologias da informação apresentar alguns 
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obstáculos no que concerne ao acesso à comunicação, a EAD encontra-se disseminada em 

todas as partes do mundo para atender às necessidades de contingentes em busca de uma 

formação inicial ou continuada a fim de adquirir condições de competir no mercado de 

trabalho, dado aos fatores maleáveis principalmente em relação à questão tempo/espaço. 

A América Latina enfrenta um duplo desafio: no que diz respeito a presença de 

demandas urgentes a resolver, tais como: alimentação, edifícios escolares e salários dignos 

para os professores; E no que se refere as demandas modernas de conectividade que 

permitam uma instalação adequada das novas tecnologias. Tudo isso retrata a 

complexidade do processo, mas, ao mesmo tempo estimula a criação de medidas e 

argumentos que permitam reconhecer a urgência de decisões nesta área que não podem ser 

mais adiadas. Contudo, os avanços teóricos e tecnológicos contribuíram para a conquista 

da cidadania. Nota-se que nos últimos 30 anos estes, possibilitaram desenvolver um EAD 

com qualidade, trazendo novas formas de pensar a EAD e utilizando-se de aparelhos 

tecnológicos em larga escala, ampliando os serviços que dão suporte ao processo de 

educação à distância. Esta realidade corresponde a uma resposta que expressa uma 

estratégia básica para a Era da Globalização, no que concerne à formação humana e 

oferece novas oportunidades educacionais não apenas para os que já possuem um nível de 

escolaridade, mas, sobretudo, para aqueles que não dispõem de tempo para freqüentarem 

um núcleo de educação presencial ou para aqueles que não tiveram acesso a ela na idade 

adequada. Moran (2010, [n.p.]) focaliza que: 

A educação a distância está modificando todas as formas de ensino e 
aprendizagem, inclusive as presenciais, que utilizarão cada vez mais 

metodologias semi-presenciais, flexibilizando a necessidade de presença 

física, reorganizando os espaços e tempos, as mídias, as linguagens e os 

processos. EAD tem significados muito variados, que respondem a 
concepções e necessidades distintas.  

Os últimos anos têm presenciado que esse modelo de instituição buscou seu 

fortalecimento com várias experiências que expressam o reconhecimento de sua 

importância para o processo educacional no país e no mundo, mostrando suas 

características primordiais e suas diferenças em relação àquelas atividades de ensino 

presencial, mantidas pelo poder público e, sobretudo nas últimas décadas, por 

instituições estritamente privadas.  A referida área tem evoluído inclusive através de uma 
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função indutora, não somente em termos da concepção teórico-metodológica da 

educação a distância, mas também da organização de sistemas de EaD, fazendo emergir 

no cenário intelectual, especialistas produzindo um conjunto de definições e conceitos de 

modo a, de um lado, contribuir com a qualidade desse tipo de educação insurgente, e, de 

outro, coibir sua precarização e a sua oferta indiscriminada e sem as garantias das 

condições básicas para o desenvolvimento de cursos competitivos e qualificados. 

 

 

2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DO ENSINO À DISTÂNCIA (EAD) EM PAÍSES 

DE INDUSTRIALIZAÇÃO TARDIA 

 

Os veículos de comunicação, tais como: rádio e televisão têm dado importante 

contribuição à educação à distância nas últimas décadas, associados aos materiais 

impressos que chegam via correio. Isso facilitou a disseminação e a democratização do 

acesso à educação em diferentes níveis, e possibilitando usuários de diferentes níveis 

sociais. 

A EAD faz parte de um contexto social de diversidade, que procura a melhoria da 

existência do homem desenvolvendo valores sociais comuns. Deve ser visto como uma 

possibilidade de inserção social onde a propagação do conhecimento individual e coletivo 

aponta para a democratização do acesso à educação e a universalização das oportunidades 

educacionais, distanciado da concepção que compara qualitativamente modelos de práticas 

de ensino-aprendizagem. É nesta direção que a EAD contribui para formar cidadãos 

conscientes de seu papel sóciopolítico, ainda que vivam em regiões onde a oportunidade de 

ensino de qualidade seja remota ou que a vida contemporânea reduza a disponibilidade 

para desenvolver seus estudos, criando estratégias em todos os níveis educacionais, 

formais e informais, e em todas as tecnologias disponíveis para satisfazer a um desafio 

fecundo e inarredável que consagra a contemporaneidade, tendo a educação como 

instrumento eficaz para a conquista da cidadania. 

Para Almeida [b] (2001), participar de um ambiente virtual significa atuar nesse 

ambiente, expressar pensamentos, tomar decisões, dialogar, trocar informações e 

experiências e produzir conhecimento. 

A apropriação das mídias e das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC’s) faz ressignificar o conceito de ensino-aprendizagem na Contemporaneidade, 

fazendo com que tempo e espaço não dificulte os processos sociais resultantes da 
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Globalização, ao tempo em que reforça a idéia de que o uso das tecnologias na educação 

tenha cada vez mais utilidade e relevância. Por sua vez, as TIC’s trouxeram novas 

perspectivas para o EAD possibilitando aos alunos a realização dos estudos em local e 

tempo adequados a ele onde podem utilizar material educacional midiático; em parceria 

com o tutor, com quem interage por meio de uma ação educativa focal, relacionando-se 

com uma comunidade virtual via chat, fórum, lista de discussões e biblioteca e 

acompanhando os indicadores de sua avaliação por intermédio de um ambiente de gestão 

acadêmica.  

A comunidade virtual de aprendizagem é um espaço de interação de pessoas com 

os mesmos interesses, que utilizam novas tecnologias de comunicação para criar espaços 

de aprendizagem. Nota-se uma potencialidade no conceito de ensino, que pode atingir a 

todos nesse processo, mas importante salientar que Ensino à distância não é um "fast-food" 

em que o aluno se serve de algo pronto. É uma prática que permite um equilíbrio entre as 

necessidades e habilidades individuais e as do grupo - de forma presencial e virtual. Nessa 

perspectiva, é possível avançar rapidamente interagindo a fim de trocar experiências, 

esclarecer dúvidas e inferir resultados. A esse respeito Moran [s.d.], [n.p.] afirma:  

Escolas não conectadas são escolas incompletas (mesmo quando 

didaticamente avançadas). Alunos sem acesso contínuo às redes digitais 
estão excluídos de uma parte importante da aprendizagem atual: do 

acesso à informação variada e disponível on-line, da pesquisa rápida em 

bases de dados, bibliotecas digitais, portais educacionais; da participação 
em comunidades de interesse, nos debates e publicações on-line, em fim, 

da variada oferta de serviços digitais. 

Diante do exposto, existe uma tendência para que as práticas educativas, cada vez 

mais, combinem cursos presenciais com virtuais, uma parte dos cursos presenciais será 

feita virtualmente, uma parte dos cursos a distância será feita de forma presencial ou 

virtual-presencial, ou seja, intercalando períodos de pesquisa individual com outros de 

pesquisa e comunicação conjunta. Alguns conhecimentos podem se desenvolver sozinhos, 

com a orientação virtual de um professor e/ou de um tutor, e em outros, será importante 

compartilhar vivências, experiências e idéias.  

As representações do aluno são re-significadas e novos conhecimentos são 

construídos. O material educativo estrutura-se em Unidades de Aprendizagem orientando-

se por competências e é construído coletivamente por autores qualificados numa 
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abordagem interdisciplinar. Por outro lado, a tutoria exerce um papel fundamental e 

acompanha a trajetória do aluno, tendo em vista os processos de mudanças em curso. O 

aluno, por sua vez, acessa o cronograma do curso, as avaliações e o material didático; 

participa de fóruns de discussão e de chat; realiza as atividades de aprendizagem para 

depois enviá-las ao tutor, ou ser acompanhado e orientado por um professor; armazena sua 

produção e outros materiais relativos ao curso; consulta documentos na biblioteca virtual; 

mantém contato permanente com o seu tutor e com o professor e outros alunos do curso; 

busca informações sobre o curso, cria hábito de consulta a biblioteca e materiais virtuais 

que em tudo enriquece a produção do conhecimento. 

A esse respeito Freitas (2005:57) assegura que: 

Historicamente, programas de ensino a distância têm desempenhado um 

papel social que poderia ser considerado como terapêutico ou 

complementar. Eles têm ajudado a minorar o elitismo educacional vigente 
em muitos países e a corrigir algumas das fissuras do sistema tradicional 

de ensino. Em geral, eles complementam o sistema tradicional e muitas 

vezes atingem objetivos emergenciais, decorrentes das constantes 

mudanças sociais e tecnológicas. 

As técnicas, tecnologias e métodos de educação à distância têm sido incorporados 

pelas melhores universidades do mundo em seus cursos presenciais. Essa forte tendência 

sinaliza, o crescimento da educação combinada - a que harmoniza presença e distância, 

balanceando-as de acordo com a natureza do curso e as necessidades sociais e regionais em 

curso. 

Em EAD o investimento não é necessário partir da estaca zero, porque o material 

pode ser reaproveitado ou reformulado. A reutilização pode baratear enormemente os 

custos, sem comprometer a qualidade. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA EAD NA UNIVERSIDADE TIRADENTES - 

UNIT 

A metodologia adotada para os cursos de graduação da UNIT, na modalidade de 

educação à distância, é semipresencial, sendo apoiada na utilização de mídias que se 

complementam entre si. Ou seja, para cumprir a carga horária presencial do curso, o aluno 

precisar ir, uma vez por semana, ao polo de Apoio Presencial, a fim de assistir às aulas, via 

satélite, e participar dos encontros de tutorias. Para cumprir a carga horária a distância do 
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curso, o estudante realizará, semanalmente, os estudos e atividades previstos no material 

impresso e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de cada componente curricular, 

visando garantir o desenvolvimento das competências (saberes, habilidades e valores) 

preconizadas pelas diretrizes curriculares do seu curso. 

A metodologia proporciona ao aluno uma equipe de tutores e professores, que irá 

auxiliá-lo durante o desenvolvimento das disciplinas, tanto por meio de encontros 

presenciais, no pólo de apoio presencial e no AVA como através de fórum de discussões, 

entre outras interfaces disponíveis. A UNIT possui uma estrutura com servidores, com 

equipe de suporte online às aulas e aos fóruns de discussão, estúdios de gravação com 

equipamentos de última geração, conexão própria à internet com links de alta velocidade, 

além de uma equipe pedagógica especializada em oferecer educação mediada pelas novas 

tecnologias.  As Aulas fazem parte da metodologia adotada na medida em que 

minimizam a sensação da distância, pois, a educação à distância pode ser entendida como a 

modalidade educacional cuja característica dominante é a separação física entre professor e 

aluno, mediado por tecnologia. Dessa forma, na UNIT EAD, as aulas são transmitidas ao 

vivo, via satélite, ministradas pelos professores de cada componente curricular nos estúdios 

localizados no centro de geração em Aracaju - SE, para tantos quantos forem os Polos de 

Apoio Presencial que estejam ofertando os cursos de graduação na instituição. O principal 

objetivo é o aprofundamento, de forma aplicada, dos temas e conteúdos que constam no 

Material Impresso e no AVA.  

Integram, também, esta metodologia os Materiais Didáticos, como a Educação a 

Distância prescinde da relação presencial entre professor e aluno, o diálogo entre esses 

sujeitos, no processo ensino-aprendizagem, vem sendo favorecido pela mediação de 

instrumentos tecnológicos, que coloca à disposição dos sistemas educacionais recursos que 

otimizam os processos de interação, ampliando as possibilidades de sucesso desta 

modalidade de ensino. Neste contexto, na UNIT EAD, os materiais didáticos constituem 

elementos norteadores no processo de ensino-aprendizagem, pois são elaborados com foco 

nas necessidades dos estudantes, que estarão estudando e aprendendo a distância, 

oportunizando-lhes autonomia, dialogicidade e interatividade, por meio da utilização de 

diversas linguagens, como a textual, a visual, a hipertextual, a áudio-visual, dentre outros.  

O Material Impresso tem um papel fundamental para a construção do 

conhecimento, por meio de uma ótica educativa que visa o ato de aprender, e de ensinar, 

caracterizado por uma educação flexível. Nos materiais impressos da UNIT EAD estão 
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presentes os conteúdos fundamentais de cada componente curricular, trabalhados 

pedagogicamente, a fim de promover a dialogicidade e a autonomia do aluno, estimulando 

o desenvolvimento de suas competências profissionais. Em Soares, (1997, apud Kenski, 

2003, p. 133) observa-se que, 

[...] o livro didático é uma difícil proposta pedagógica de um conteúdo 

correto e atualizado, selecionado do vasto campo de conhecimento em 
que se insere, por critérios rigorosos, para fins de formação escolar, 

apresentado sob forma didática adequada aos processos cognitivos 

próprios a esse conteúdo, e ainda própria à etapa de desenvolvimento em 
que se encontre o aluno, aos processos interativos que caracterizam a sala 

de aula e às circunstâncias sociais e culturais em que se insere a escola. 

Os Conteúdos do AVA são complementares aos conteúdos do Material Impresso 

de cada componente curricular, permitindo uma maior utilização de recursos áudios-visuais 

e possibilitando a pesquisa de novos conhecimentos.  

Considerando a importância do protagonismo docente e a mediação do tutor 

presencial, destacando que um curso na modalidade a distância envolve não apenas 

aspectos tecnológicos, mas, sobretudo a presença humana no processo de apoio e 

concepção da aprendizagem. Pensar na oferta de um curso na modalidade EAD exige a 

constituição de uma equipe com pessoas da área técnica e pedagógica que saibam trabalhar 

juntas e que permitam contribuições significativas na elaboração da proposta pedagógica 

do curso. Na nossa experiência, o docente e o tutor presencial são sujeitos fundamentais 

para a mediação pedagógica e a mobilização dos conteúdos que o aluno deve apreender.  

O Corpo Docente do Curso de Serviço Social EAD é integrado por professores 

com titulação de doutor, mestre e especialista e conta com uma experiência na área de 

formação e na docência.  De modo que, os docentes atuam vinculados às disciplinas dos 

cursos onde estão alocados, desde a sua concepção e construção até a finalização das 

mesmas; durante o tempo em que a disciplina está no ar, o docente exerce também a 

função de tutor a distância. Salientamos, ainda, que no decorrer da oferta da disciplina, o 

docente tem momentos com os tutores presenciais via satélite, denominado Orientação 

Semanal de Tutoria (OST), com a finalidade de orientar os tutores em relação às atividades 

que serão executadas nos encontros presenciais de tutorias. Estes encontros são relevantes, 

pois contribuem de forma significativa para dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo que 

será trabalhado pela disciplina e, consequentemente, o fortalecimento da tutoria.  
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A atuação do Tutor Presencial no Pólo de Apoio Presencial se dá junto aos alunos, 

auxiliando-os no desenvolvimento das atividades propostas pelos docentes. Esta atuação se 

dá norteado pelo estímulo à participação no AVA e esclarecendo dúvidas dos conteúdos 

específicos relacionadas especialmente ao Estudo Dirigido. Além disso, o tutor tem como 

atribuição a orientação nos momentos presenciais obrigatórios, tais como: avaliações, aulas 

práticas em laboratórios, atividades coletivas ou individuais, dentre outras.  

Nas transmissões de Aulas Via-Satélite, as aulas transmitidas via-satélite têm 

como principal objetivo o aprofundamento, de forma aplicada, dos temas e conteúdos que 

constam no Material Impresso e AVA. Essas aulas são pensadas e planejadas pelo professor 

responsável pela disciplina, o qual irá apresentar o conteúdo com exemplos práticos, 

estudos de caso, experiências profissionais que possam favorecer a aprendizagem dos 

alunos, de forma dinâmica e criativa. Para transmissão das aulas utilizamos a ferramenta 

IPTV que é um novo método de transmissão de sinais televisivos. Esta ferramenta 

possibilita a interação entre professor/aluno, aluno/professor e aluno/aluno através dos 

recursos: vídeo conferência, enquete, lousa digital, compartilhamento de aplicativos e chat. 

Todas as interatividades são mediadas por um tutor presencial. 

No AVA, há o Fórum, Chat e Tutoria on-line que constituem ferramentas de 

discussão e servem para proporcionar a interação entre alunos, tutores e professores sobre 

os conteúdos propostos nos componentes curriculares da disciplina, com o objetivo de 

revisar estes conteúdos, dirimindo dúvidas que tenham surgido durante seus estudos 

individuais, ou após realização das tutorias e/ou aulas transmitidas via-satélite. Na 

realidade o fórum representa uma árvore de discussões, possibilitando interações 

comunicativas e reflexivas, são trocas interpessoais com a maioria dos alunos do curso que 

solicitam um retorno privativamente, pela singularidade da natureza das questões.  

Há também ferramentas no AVA como o “Enviar Mensagem” e o “Protocolo de 

Estudos”. A primeira possibilita a todos os seus usuários a opção de trocar mensagens entre 

si, sejam eles alunos, tutores e professores. Quanto à segunda, corresponde a uma 

ferramenta o docente cadastrar as atividades de estudo, por tema, que deverão ser 

executadas pelo aluno. Esse recurso ajuda o aluno a organizar suas atividades de estudo e 

consequentemente ter um bom êxito na aprendizagem da disciplina. 

No que diz respeito à ferramenta de comunicação conta-se com a Ouvidoria, trata-

se de um canal de atendimento com o objetivo de representar os interesses do corpo 

discente, através da elaboração de críticas, denúncias, elogios, reclamações e sugestões. A 
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Ouvidoria tem uma conduta pautada em valores da instituição, primando por sua 

independência funcional, com atuação dinâmica nas áreas acadêmica e administrativa. 

Nos pólos de Apoio presencial, temos os Encontros de tutoria, que são realizados 

nos dias dos Encontros Presenciais pré-estabelecidos em Calendário Acadêmico, que fica 

disponível no site www.ead.unit.br. Esses momentos também podem ser considerados 

como um mecanismo presencial de interação porque são destinados à prática e socialização 

dos conteúdos, constituindo-se em um valioso momento para ampliação e construção de 

conhecimentos por parte dos alunos. 

Indiscutivelmente a tecnologia envolve e reconfigura as possibilidades de 

interação. Ao desenvolver as atividades de gestão e na área acadêmica na EAD, fica 

perceptível a necessidade de uma formação continuada, pois não se pode entender 

Educação à Distância sem a compreensão das novas tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC’s), sem a importância do planejamento pedagógico. 

A Educação à Distância nesta formatação tem possibilitado a universalização do 

ensino superior e demandado cada vez mais profissionais predispostos a aprender e que 

acreditem na proposta da EAD, fazendo da modalidade EAD uma realidade sólida. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão sobre as mudanças introduzidas pelas Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação está imbuída de conteúdo com significado social, cultural, 

político e econômico. E a aplicação dessas tecnologias às práticas educativas, requer tanto 

um ponto de vista pedagógico, como um ponto de vista das políticas públicas. O processo 

educacional deve ser construído com ousadia para avançar e mudar a feição da sociedade 

multiplicando as possibilidades do educador e do educando. Traduz-se num processo de 

descoberta e de autoconhecimento, orientando anseios e avançando no conhecimento e na 

prática, isto é definindo novos horizontes para uma prática docente com ecos muito fortes. 

Em todo o caso seja de educação à distância ou de educação presencial, o objetivo é 

aproximar as novas tecnologias da informação e da comunicação à disposição dos 

professores, dos alunos e da família no sentido de apoiar e fortalecer os processos de 

ensino e aprendizagem. No que concerne a educação à distância, apesar dos entraves 

institucionais e organizações impostos pelo próprio sistema social como um todo, essa 
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prática possibilita a aplicação dos princípios teóricos contidos nas ideias de Piaget, Rogers, 

Vygotsky, Wallon, Paulo Freire e outros autores. Embora a maioria deles não tenha escrito 

sobre educação à distância, mas, diante da condição humana da racionalidade, é possível 

vislumbrar fragmentos herdados de valores, ideias e concepções que podem ser 

incorporadas numa postura ética definindo uma práxis que conduz a um conhecimento rico 

e vivo que permanece como experiência coletiva. Pois, é possível atualizar e reelaborar o 

meu processo de conhecimentos a cada momento, como diz Piaget. Rogers afirma que o 

pensamento é livre, assim como a aprendizagem. Brunner disse que faço descoberta e me 

descubro diferente com aprendizagem e amadurecimentos teóricos muitas vezes invisíveis 

(de quem aprendi isso?). Em Vygotsky e Wallon tem-se: em quem me espelho para saber 

meus limites e minhas possibilidades. Vygotsky, Wallon e Paulo Freire enfocam que o 

Social modela minhas lembranças, percepções e aprendizagens. Diante do exposto, fica 

claro que a arquitetura teórica desses autores e filósofos deve permear o fazer da educação 

seja ela presencial ou à distância. O ambiente virtual pode inaugurar novos tipos de ação 

docente, e novos relacionamentos com alunos independente das variáveis tempo e espaço, 

instalado em uma home Page. Além disso, pode-se interagir, comunicar, tirar dúvidas e 

dialogar com cada um e com todos, e no diálogo aprender diferente do contato presencial. 

Na riqueza dos diálogos presenciais sente-se que conhece-se melhor o aluno. É possível 

“sacar” os diferentes comportamentos, sejam eles saudáveis ou não, de cada membro do 

grupo ou de cada pessoa participante deste núcleo e espaço virtual. 

Por outro lado, a estrutura de interação virtual não destaca os segmentos isolados 

e estratificados, como acontece na educação presencial, bem descrito por Paulo Freire em 

‘Pedagogia do oprimido’. Pelo contrário, a possibilidade de permanente diálogo e de 

colaboração de todos com todos os demais, altera a hierarquia da educação formal, 

inclusive trazendo à tona a permeabilidade do nosso pensamento para a aquisição dos 

novos modos de compreender a educação. Observa-se que a sociedade e as instituições 

educacionais são atraídas por este conjunto de fatores que operam a revolução educacional. 

Existe uma grande demanda social para incorporar as novas tecnologias à educação. De 

acordo com Tedesco, (2004) as TIC’s são o motor de transformação que está ocorrendo no 

mundo, e a educação não poderia ficar de fora. Mas, o que importa são as inovações que as 

tecnologias conseguem estabelecer.  

A educação à distância faz parte de uma estratégia global de política educativa. Na 

visão de Tedesco (2004) existem vários aspectos importantes: 
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1) Existe uma grande demanda para incorporar as novas tecnologias à 

educação. Por isso, o planejamento de estratégias de comunicação 

destinadas a qualificar as demandas educativas, pode ajudar a criar um 

contexto mais favorável ao processo. 

2) As estratégias relativas às novas tecnologias exigem alianças entre o setor 

público e o privado, particularmente entre os Ministérios de Educação, de 

Comunicação e as Universidades. Para este autor, é fundamental que o 

setor público represente o interesse geral, devendo se sobrepor à lógica do 

mercado e de curto prazo, expressa pelo setor privado. 

3) As estratégias devem priorizar os professores. Os estudos mostram que, 

embora a maioria dos professores se mostrem favoráveis à utilização das 

novas tecnologias, existem aspectos culturais que merecem atenção. 

Tendo em vista que as TIC’s modificam o papel dos professores na lógica 

educacional, é necessário que as estratégias da política educacional indiquem caminhos 

claros e elementos que ajudem os professores a enfrentar o desafio da formação e do 

desempenho docente neste novo caminho a ser percorrido.  
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1. Introdução 

 

Com a introdução das tecnologias no processo educacional e compreendendo a 

convergência tecnológica como uma transformação cultural que vai além da integração de 

dispositivos técnicos tal como foi definida por Henry Jenkins, procuramos refletir neste 

trabalho acerca das implicações deste cenário na Educação, com ênfase nas metodologias 

que podem ser utilizadas e na elaboração de conteúdos para a Educação a Distância 

(EAD).  

Com isso, apresentamos algumas reflexões sobre a narrativa transmídia 

(Transmedia Storytelling) – esta pode ser considerada como a interação entre as produções 

ficcionais disponibilizadas em diversas mídias, ou seja, uma narrativa complementando a 

outra e não apenas somando-se. Sendo assim, a narrativa transmídia é um meio diferente 

de contar histórias, ampliadas também no campo educacional, com a presunção da intensa 

interatividade do sujeito com a interface e a profícua interação dos sujeitos envolvidos no 

seu processo comunicacional.  

Esses conteúdos digitalmente desenvolvidos permitem uma compreensão 

ampliada de significado que independente dos caminhos da leitura, garantem que o sujeito 

ao se deparar com uma parte, tenha compreensão do mínimo do conteúdo. Sendo assim, 
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cada fragmento é independente, ainda que exista uma relação de contextualização entre 

eles, seu produto final é genuíno e sua linguagem fundamenta-se na multimidialidade e 

hipertextualidade. 

A partir dos resultados de uma pesquisa qualitativa, o artigo discute através das 

características e dos dados de três narrativas transmídia (Harry Potter, Heroes e Matrix) 

como podem ser elaborados conteúdos transmidiáticos a serem utilizados na educação, 

sobretudo em ambientes hiperativos tais como, celulares, tablets, ambientes virtuais de 

aprendizagem – AVA.  

Com isso, temos a intenção de promover a aprendizagem significativa e 

colaborativa dos sujeitos de forma mais autônoma, ampliada e engajada. Isso porque, ainda 

que as narrativas transmídia na produção coletiva de significados esteja geralmente 

associada à união de recursos e habilidades para fins de entretenimento, temos convicção 

de que é possível também pensar estas potencialidades para fins educacionais, 

principalmente através de cenários virtuais. 

 

2. Cultura da Convergência e as Narrativas Transmídia 

 

As mídias têm passado por um processo migratório de interfaces e plataformas 

com o objetivo de atender às necessidades específicas dos indivíduos. Assim, cada vez 

mais novos conteúdos baseados em uma determinada mídia são originados em outra, 

gerando uma convergência midiática, adequando-se à mudança tecnológica de cada meio, 

proporcionando novas experiências aos sujeitos culturais. 

No livro Cultura da Convergência (2009), Jenkins destaca que a convergência não 

é apenas um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro dos mesmos 

aparelhos, mas também é um processo de transformação cultural, no qual é possível 

identificar novos graus de participação dos fãs, novas ligações com os conteúdos, novas 

orientações para o marketing contemporâneo, novas leis de direitos autorais, novos meios 

de aferir audiência. Ou seja, devido a diversidade de plataformas, os consumidores são 

estimulados a procurar informações, a fazer conexões em meio a conteúdos de mídia 

dispersos. Em suma, não é a plataforma que converge, e sim o usuário. 

O cenário da comunicação vivencia, atualmente, uma mudança diferente das 

vividas anteriormente pela sociedade. Na verdade, trata-se de uma convergência de 
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linguagens para a construção de discursos compostos pela diversidade de linguagens 

oferecidas. Num único “pacote” comunicacional, podemos encontrar texto, vídeo, áudio, 

foto, cor e luz. Também podemos encontrar estes produtos em diversas plataformas, como 

site, blog, cinema, impresso ou mesmo em redes sociais, tudo produzido por dispositivos 

portáteis, preferencialmente aparelhos de telefonia celular, o que promove maior 

mobilidade. Por fim, podemos perceber sua utilização em conjunto, construindo uma 

mensagem final, esse pacote de características é batizado por Henry Jenkins (2009) como 

narrativa transmídia. 

A linguagem audiovisual é, dentre todas as linguagens disponíveis para a web 2.0 

e pela blogosfera, a de maior eficácia, pois apresenta maior proximidade com o real. A 

partir do desenvolvimento da web 2.0, tornou-se possível fazer uma repercussão de um 

acontecimento por si mesmo, o que amplia a participação da sociedade neste processo, não 

somente dos jornalistas ou repórteres, além de ser também possível ampliar os espaços de 

transmissão pela rede. 

Um importante espaço de encontro entre usuários está redes sociais 

desenvolvidas, especialmente o Facebook e a blogosfera, além do microblog Twitter, que 

possuem pertinente difusão e oferecem recursos diversos para sua utilização. Estes 

espaços, denominados não-lugares por Augé (2007), fazem uso da narrativa transmídia. 

Narrativas transmídia são histórias que se desenrolam em múltiplas 

plataformas de mídia, cada uma delas contribuindo de forma distinta para 

nossa compreensão do universo; uma abordagem mais integrada do 
desenvolvimento de uma franquia do que os modelos baseados em textos 

originais e produtos acessórios. (Jenkins, 2009, p. 384) 

As redes sociais possuem como características a personalização do ambiente, seja 

no visual ou nas informações. Os espaços para postar fotografias também são 

frequentemente utilizados, pois desta forma o ambiente virtual fica próximo a sala de 

visitas de uma casa. Porém, os recursos seguem adiante, como a divulgação de vídeos e 

também os diálogos entre os amigos virtuais, aumentando ainda mais a sensação de um 

lugar real virtual (Augé, 2007). 

Dan Gillmor (2005) define a sociedade contemporânea, como os detentores da 

mídia. A partir da possível construção de um endereço virtual na blogosfera, o usuário 

deixa de ser apenas receptor e passa a ser também emissor. Este então assume o papel de 
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colaborador, ou seja, coautor. O termo coautoria, inclusive, está sendo difundido por 

diversos pesquisadores para tratar de ambientes atuais de comunicação, especialmente o da 

web 2.0, quando surge a possibilidade de produção de espaços na blogosfera. 

O contexto atual revela profundas alterações nos sistemas de comunicação e 

informação. Resultando principalmente na mudança significativa do papel desempenhado 

pela audiência que não se contenta mais em ser apenas “espectadora”, mas que busca 

interagir e participar, construir e resignificar suas experiências e sua relação com os meios 

de comunicação e com os produtos culturais oferecidos por estes: histórias, filmes, 

programas de TV, seriados. 

Podemos dizer que um novo conjunto de valores está surgindo no bojo destas 

transformações no processo de comunicação. Apesar das diferentes classes sociais, 

religiões e perspectivas, alguns padrões de pensamento e ações emergentes ultrapassam as 

fronteiras nacionais, econômicas e sociais.  

A Internet, além de apresentar certa facilidade ao acesso de informações, pode 

também interferir na forma como estas informações serão utilizadas na aprendizagem de 

conteúdos significativos. Através destes novos meios, as mensagens veiculadas de maneira 

instantânea são mais suscetíveis à interferência do leitor/receptor. Este pode contribuir na 

sua produção, tornando-se assim autores ou coautores de um determinado conteúdo. 

Com as possibilidades trazidas pelos novos meios, vislumbra-se uma nova 

maneira de alcançar a realidade que nos cerca, bem como a criação de novos anseios e 

expectativas. A interatividade, por exemplo, traz uma mudança fundamental em muitos 

aspectos da nossa vida e nos processos de aquisição qualitativa - e não somente 

quantitativa - do conhecimento.  

Assim, a instauração coletiva será realizada cada vez mais em ambientes e 

domínios inteligentes que se reconstroem ligeiramente, onde todas as fronteiras são 

colocadas em questão. Para compreender as complexidades deste novo processo de 

aquisição do conhecimento é preciso reiterar que este tem como uma de suas 

características a possibilidade de diminuir as diferenças historicamente estabelecidas entre 

diversão e educação formal. 

É justamente diante deste cenário que indivíduos e organizações encontram-se 

cotidianamente expostos às mais diferentes interfaces: livros, computador, celular, revistas, 

tablets etc. Utilizando-as para os mais diferentes fins: divertir, educar, vender, de produtos 

a ideias e também para contar histórias. 
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Dentre os estudos de Jenkins, no livro Cultura da Convergência (2009), o autor 

destaca a multiplicidade destas mudanças no âmbito da comunicação. Segundo Henry 

Jenkins, a convergência não é apenas um processo tecnológico que une múltiplas funções 

dentro dos mesmos aparelhos, mas é também um processo de transformação cultural no 

qual é possível identificar novos níveis de participação dos fãs, novos laços com os 

conteúdos, novas orientações para o marketing contemporâneo, novas leis de direitos 

autorais, novos meios de aferir audiência. Ou seja, dada a diversidade de plataformas, os 

consumidores são instigados a procurar informações, a fazer conexões em meio a 

conteúdos presentes em várias mídias. Em suma, não é a plataforma que converge, mas o 

usuário. 

 Essa migração entre mídias é possível graças às conexões de rede existentes 

na sociedade moderna. Este contexto conduz ao surgimento de novas práticas narrativas 

que visam entreter a audiência, através da migração pelos diferentes meios (TV, cinema, 

internet, celulares), visando assim ampliar a experiência e enriquecer a arte de contar uma 

história. Uma boa história pode ser retransmitida milhares de vezes, desde que se mantenha 

fiel à mitologia dos personagens (Martins, 2009), em outras palavras, “qualquer conteúdo 

criado, precisa buscar as principais características presentes na mitologia inicial para serem 

consumidos pela sua expressão emocional”. 

Essa nova cultura, a cultura da convergência, propõe ao marketing atual o desafio 

contínuo, proveniente da necessidade de um planejamento transmídia. Ou seja, é preciso 

consolidar esta ideia de como as marcas podem contar histórias em diferentes plataformas 

de mídia, criando assim novos produtos de entretenimento.  

Por conta da transmidiação entre as diversas plataformas, os produtos sofrem 

alterações resultantes de uma participação do sujeito/receptor que lhes permite criar uma 

nova realidade na medida em que atua diretamente nela. Tais mídias, tais produtos e 

elementos implicam em novas maneiras de contar histórias, e alteram assim, nossa maneira 

de entreter, trabalhar e educar. 

Além disso, há na convergência um acirramento do conceito de Inteligência 

Coletiva (Levy, 2004) no qual o conhecimento de um determinado tema é construído a 

partir do envolvimento de vários sujeitos presentes no processo de comunicação, é esta 

interação que garante a compreensão ampliada de um determinado produto. 

Outro fator presente na definição da convergência é a cultura participativa. O 

grande fluxo de informações exige cada vez mais que os consumidores discutam sobre as 
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mídias que consomem. O consumo se tornou um processo coletivo, uma vez que a 

convergência das mídias permite modos de audiência comunitários, ao invés de 

individualistas. 

A convergência ajuda a contar melhores histórias, a vender marcas e a atrair 

consumidores diversos, utilizando-se para isso das múltiplas plataformas de mídia. Já que 

está presente em diversas plataformas, consequentemente atrairá sujeitos de múltiplos 

perfis. Mas, para isso, não há como copiar modelos anteriores, é preciso criar e adaptar 

novas possibilidades a partir dos caminhos já traçados. 

Diante dessas considerações, podemos dizer que a interatividade tem sido 

conceito principal para caracterizar as mídias atuais em oposição às tradicionais, as quais 

tinham o público como mero receptor de conteúdos. Já nas mídias atuais, o público através 

da interação possível nestas, tornam-se coautores dos conteúdos em questão, dando 

opiniões, comentando, editando etc. 

A busca de diferentes formas de interação e participação é cada vez mais facilitada 

pelas tecnologias de comunicação. Porém, algo que parece tão moderno no cenário 

comunicacional já pode ser encontrado, em outra dimensão, por exemplo, quando se adota 

a noção bakhtiniana de linguagem, quando se tem o dialogismo como princípio 

constitutivo. Ou seja, só a interação entre os sujeitos e o texto em um processo enunciativo 

estabelece as condições de sentido da mensagem em um ambiente único. 

No bojo desse planejamento, surge o conceito de narrativa transmídia 

(Transmedia Storytelling), como a arte de criação de um universo que visa expandir e 

enriquecer o conhecimento de todos os tipos de consumidores, possibilitando-lhes 

experimentar de forma plena o universo ficcional, repensando os limites da participação 

dos consumidores nas relações com os produtos. 

 

3. O Potencial das Narrativas Harry Potter, Heroes e Matrix 

 

Para que o uso das narrativas transmídia apresentem resultados vantajosos para a 

educação é necessário que esta narrativa possua uma franquia atraente não só para jovens 

como também para adultos, estes devem sentir interesse no objeto de trabalho/estudo. 

Dentre as narrativas que possuem grande potencial entre estes sujeitos, o projeto dedicou-

se a estudar três delas, Harry Potter, Heroes e Matrix. 

No final da década de 1990, poucos críticos acreditavam que os livros escritos 
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pela até então estreante autora britânica J. K. Rowling
4
 venderiam tanto a ponto de se 

tornarem best seller. E a partir daí, a série conquistou milhares de fãs, de crianças a 

adultos, após sua incursão literária e também cinematográfica, a franquia conquistou seu 

espaço na internet e as comunidades chegam a possuir mais de 50 mil usuários. Mesmo 

com o final da série literária em 2007 e a cinematográfica em 2011, a maioria dos sites que 

hospedam as histórias escritas por fãs relacionadas a Hogwarts
5
 e seus personagens são 

atualizados com uma frequência mensal.  

O sucesso, porém, contrariando as expectativas iniciais, veio com vários prêmios 

literários, entre eles o British Book Awards de Livro Infantil do Ano na edição de 1997
6
. A 

franquia também possui um site criado pela própria autora dos livros, o Pottermore 

(http://www.pottermore.com) que foi feito em parceria com a Sony e desenvolvido pela 

TH_NK. O site é um projeto literário que estimula a leitura de forma interativa, 

proporcionando aos leitores a oportunidade de reviver a história. O site ainda está em seu 

formato beta (encontra-se disponível desde o dia 14 de abril de 2012) e só foi liberado para 

o primeiro milhão de fãs, que participaram de um concurso cultural antes da inserção como 

usuários do site. 

Heroes é uma série de TV criada por Tim Kring, teve estreia em 2006 com a 

primeira temporada que apresentou 23 episódios, estes tiveram uma média de 14 milhões 

de telespectadores cada um, apenas nos Estados Unidos. A segunda temporada de Heroes 

teve apenas 11 episódios e atraiu uma média de 13,1 milhões de telespectadores. A série 

retornou na sua terceira temporada em 2008, e finaliza com a quarta temporada iniciada em 

2009 com a apresentação de 19 episódios.  

O potencial de Heroes está em tudo o que foi gerado pela franquia, além da série 

televisiva foi criada uma extensão na internet, o Heroes: Evolutions 

(http://www.nbc.com/heroes/evolutions/), onde pode ser explorado o universo da série. A 

narrativa traz características também presentes nas histórias em quadrinhos, esse potencial 

foi explorado na publicação de 103 capítulos de histórias em quadrinhos encadernados em 

                                                
4 Livros de J. K. Rowling: Harry Potter e a pedra filosofal. RJ: Rocco, 2000; Harry Potter e a câmara secreta. RJ: Rocco, 

2000; Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban. RJ: Rocco, 2000; Harry Potter e o cálice de fogo. RJ: Rocco, 2001; 

Harry Potter e a Ordem da Fênix. RJ: Rocco, 2003; Harry Potter e o enigma do príncipe. RJ: Rocco, 2005; Harry 

Potter e as relíquias da morte. RJ: Rocco 2007. Animais Fantásticos e Onde Habitam. RJ: Rocco escrito por J. K. 

Rowling sob o pseudônimo de Newt Scamander. 
5 Internato de magia para jovens bruxos com idades entre onze e dezessete anos, principal cenário dos livros da série 

Harry Potter de JK Rowling. 
6 Lista de prêmios disponível no site da editora Bloomsbury: http://harrypotter.bloomsbury.com/author/awards. Acessado 

em: 23/07/2012. 
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3 volumes, livros contendo histórias originais também foram lançados. Hoje todos esses 

produtos culturais estão disponíveis no site oficial da série, o Heroes: Evolutions. 

A franquia Matrix foi criada por Andy e Larry Wachowski, teve seu início em 

1999 com o primeiro dos seus três filmes. Custando 65 milhões de dólares, o filme 

alcançou uma marca de 456 milhões em rendimentos. Matrix Reloaded, segundo filme da 

série cinematográfica, teve seu lançamento no primeiro semestre de 2003. Mesmo tendo 

gasto em média o dobro do que foi gasto no primeiro, já faturou mais de 740 milhões, 

garantindo assim sua posição na lista dos filmes mais vistos da história do cinema. O 

último da trilogia, Matrix Revolutions, conseguiu arrecadar mais de 100 milhões em um 

único final de semana.  

A franquia Matrix foi planejada para ser uma obra multimidiática, esta possui 3 

filmes (Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions), 9 desenhos animados, história em 

quadrinhos (lançadas nos Estados Unidos) e um game (Enter the Matrix) que complementa 

a história do segundo filme da trilogia. 

Percebemos que nas três narrativas aqui estudadas, o universo ficcional é 

estendido para além da narrativa principal, proporcionando assim, novas experiências de 

interação entre o fã e o universo da narrativa. Essas franquias exploram seu potencial de 

formas diferentes, fazendo uso dos meios que melhor desenvolvam sua história, ou ainda, 

seu universo ficcional. 

Para viver uma experiência plena num universo ficional, consumidores 
devem assumir o papel de caçadores e coletores, perseguindo pedaços da 

história pelos diferentes canais, comparando suas obervações com as de 

outros fãs, em grupos de discussão on-line, e colaborando para assegurar 
que todos os que investiram tempo e energia tenham uma experiência de 

entretenimento mais rica. (Gosciola & Versuti, 2012, p. 2) 

É esse potencial interacional e livre, usado para fins de entretenimento, que deve 

ser usada pela educação, propondo aos alunos, novas formas de aprendizagem através do 

potencial transmidiático presente nas narrativas. Explorar este potencial significa fazer 

com que os estudantes já imersos neste cenário convergente percebam difrentes formas de 

interagir com as narrativas originais, cuja atratividade é constatada, criando outras 

histórias, mantendo as mesmas mitologias, mas principalmente explorar este potencial 

significa estimular que possam, na interação com os outros, ampliar o conhecimento, 

enriquecendo-o com experiências advindas da troca, da participação ativa e da 
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colaboração. 

 

4. Contribuições das Narrativas Transmídia para a Educação 

 

Na medida em que se amplia a inserção das tecnologias no processo educacional e 

compreendendo a convergência midiática como uma transformação cultural que vai além 

da integração de mídias, buscamos refletir sobre as implicações deste novo cenário na 

educação. Neste cenário é onde se abre no momento as experiências com narrativa 

transmídia em educação. 

Se a intenção é gerar novas experiências, então que o conteúdo migrado seja algo 

genuíno, inédito, mas que ainda traga traços de sua fonte original. Afinal, é a mesma 

história, contada de outra maneira ou de outro ponto de vista. Surge então a narrativa 

transmídia, uma forma de contar uma determinada história, aproveitando características da 

“original”, e também trazendo novos elementos que prendam os sujeitos em um universo 

ficcional composto por múltiplas “timelines” – linhas do tempo.  

A partir das narrativas transmídia surgem as fanfics, narrativas criadas por fãs, os 

quais não possuem interesse em lucrar com suas produções. Baseando-se numa 

determinada história, eles desenvolvem narrativas utilizando personagens, cenários e 

outros elementos que estão presentes na original. Vale ressaltar que essas produções de fãs 

existem há muito tempo, mas com o advento das tecnologias e facilitação do acesso à 

internet, essas histórias representam atualmente um grande potencial na rede. Se a narrativa 

transmídia possui elementos que a expandem com, livro, série de TV, filme, game, história 

em quadrinho, animação, vídeos, uma fanfic pode ser também elemento de uma narrativa 

transmídia. 

A prática do projeto transmídia em escolas é algo relativamente novo no Brasil. A 

potencialidade dessas novas criações reside no fato de que nesse formato transmidiático, a 

narrativa original pode ser ampliada, estendida, e pode convergir com outras mídias, 

interfaces e plataformas, conferindo aos seus fãs o caráter de coautores. Sendo cada 

fragmento independente, ainda que exista uma relação contextualizada entre eles, seu 

produto final é genuíno e sua linguagem fundamenta-se na multimidialidade
7
 e 

                                                
7Sobreposição de mídias feita com uso de hipermídia aliada ao controle do usuário e interatividade do mesmo. 
(Baldessar; Antunes e Rosa, 2009).  
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hipertextualidade
8
. 

No universo das fanfics, para se produzir uma história, é necessário outro fator 

além de existir uma série, filme, livro ou história favorito. É interessante que o sujeito 

coautor da história faça parte de uma comunidade, onde há outros sujeitos que possuem 

interesses em comum. A essa comunidade denominamos fandom, fator que impulsiona e 

estimula a criação das histórias dos fãs. Em um fandom, os integrantes trabalham em 

conjunto, de forma colaborativa, o que estimula a produção das narrativas e a participação 

nessa comunidade.  

Com o advento da internet, os fandoms passaram a agregar um número 

cada vez maior de pessoas, rompendo barreiras geográficas e até mesmo 
linguísticas e a produção de fanfictions também cresceu, particularmente 

na década de 1990. Isso fez com que a prática fosse quase restrita ao 

gênero ficção científica, onde teria nascido, para a condição de 
amplamente exercida por fãs de vários outros gêneros, como séries 

policiais e de suspense, filmes, histórias em quadrinhos, videogames e 

livros ficcionais. (VARGAS, 2005, p. 24) 

Como afirma Nalin Sharda (2009, p. 2) a potencialidade de se trabalhar com 

narrativas transmídia na educação, reside na possibilidade de articular os conteúdos 

pedagógicos com atividades que já estão presentes no cotidiano dos estudantes, tal como o 

trabalho colaborativo, o compartilhamento de informações e a interação. Sendo assim, é 

possível induzir que o uso desses recursos abertos pode auxiliar os educadores no 

desenvolvimento de estratégias metodológicas capazes de melhor atender às demandas dos 

alunos, justamente por adaptarem-se ao seu contexto, considerando também os vários 

estágios de aprendizagem dos estudantes, suas particularidades e interesses. 

 

5. Conclusão 

 

Narrativas transmídia são histórias que se desenrolam em diversas plataformas de 

mídia a partir de uma história “original”, estas narrativas servem para aprimorar o 

                                                
8Texto não-sequencial, que deixa o leitor livre para “seguir” seu próprio caminho de leitura. (Baldessar; Antunes e Rosa, 
2009). 
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conhecimento dos sujeitos sobre um universo ficcional. Ou seja, temos aqui uma das 

narrativas (Harry Potter, Heroes e Matrix) citadas como o universo ficcional e as fanfics 

como as narrativas que são criadas por fãs e divulgadas através de diversas mídias. Com as 

fanfics surgem os fandoms, que são comunidades de sujeitos com interesses em comum, 

que trabalham de forma colaborativa na produção das histórias, esta colaboração faz com 

que os fãs se interessem mais pela produção das fanfics. 

O uso das narrativas transmídia na educação é algo novo no Brasil, mas que se 

usada pode render vantagens para o processo educacional, pois como acontece nos 

fandoms, se o professor usa a produção de fanfics como atividade de aprendizagem os 

alunos podem se interessar por trabalhar em colaboração uns com os outros, fato que já é 

presente no dia a dia da maioria dos discentes. 

Além do trabalho colaborativo, as narrativas transmídia tem como atrativo para a 

educação de jovens, o potencial das diversas narrativas que existem, e que estão também 

presentes no cotidiano dos alunos, como citamos aqui o potencial de três narrativas (Harry 

Potter, Heroes e Matrix). Para tanto, sugerimos o compartilhamento de informações e a 

interação dos estudantes, tendo como base o intenso apelo emocional da história original e 

de sua mitologia. 

Assim, a partir das relevâncias dos dados aqui apresentados, concluímos que a 

inserção e aplicação dessas narrativas nos processos de aprendizagem do EAD é algo 

possível. Este proporciona atividades interacionais que podem ser desenvolvidas de forma 

coletiva, fazendo uso de recursos já adotados nessa modalidade de ensino.  

Estimular que o conteúdo pedagógico seja apropriado e ampliado de forma 

atrativa é um dos maiores desafios da Educação a Distância no contexto atual. Para tanto, 

com os resultados deste trabalho sugerimos que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem - 

AVA possam incorporar tais contribuições através da criação de novas ferramentas que 

viabilizem a construção pelos estudantes de narrativas acerca do conteúdo pedagógico 

apresentado nas disciplinas. Esta criação deve ser feita de forma participativa e 

colaborativa, utilizando-se do potencial já verificado pelas narrativas transmídia. 
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RESUMO 

O objetivo do artigo é tematizar a respeito do importante papel do professor-tutorna 

educação à distância, levando em consideração a experiência vivida no curso de Geografia 

modalidade à distância, da Universidade Federal de Sergipe – UFS, no primeiro semestre 

de 2012. Esse trabalho resulta da pesquisa bibliográfica e, sobretudo de campo, onde 

tivemos a primazia de entrevistar alguns colegas de trabalho sobre a importância e o papel 

do professor tutor. Com o surgimento das novas tecnologias de informação e de 

comunicação, a internet tornou-se um meio propício para a difusão do conhecimento, 

aumentando a oferta de cursos superiores à distância. Essa modalidade de Educação é uma 

forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem e a autonomia do aluno, por meio da 

mediação de recursos didáticos. Nesta perspectiva o papel do professor modifica-se, com a 

participação de uma nova personagem atuando no processo educativo: o professor-tutor. 

Propomos uma reflexão acerca desse importante papel na modalidade à distância, 

destacando suas principais características e funções. Entendemos que sua ação deva ser 

compreendida considerando uma concepção de rede que substitua a ideia do professor 

convencional que está distante do aluno. Entendemos essa noção de rede como um 

conjunto de elementos distintos e em constante interação. Imersos nesse processo 

educativo, diferenciado do ensino presencial, espera-se que o tutor compreenda essa 

ressignificação no que tange às questões pedagógicas e ao papel a ser desempenhado pela 

universidade pública na sociedade brasileira contemporânea, sendo capaz de observar 

criticamente os elementos que compõem ambas as práticas. 

Palavra chaves: Educação à distância, Professor-tutor, Tutoria. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A oferta de cursos superiores à distância tem aumentado muito em nosso país. 

Podemos apontar como uma das principais causas, a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que prevê em seu Art.80 a oferta dessa 

modalidade “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas 
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de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada” (BRASIL, 1996).  

 Baseados nesse artigo, as instituições encontraram respaldo legal para 

oferecimento de cursos na modalidade à distância. Para além das questões legais, a própria 

dinâmicas da sociedade contemporânea tornou-se um elemento propulsor para a 

estruturação dessa modalidade educacional. Considerando-se que o uso das tecnologias 

está diretamente ligado à sociedade e à sua cultura, a era da informação que se vive 

atualmente se reflete na sociedade, nas culturas e no modo de constituição do sujeito e, 

sendo assim, não poderia deixar de lançar desafios à educação.   

Fazendo com que novas propostas de modelos educacionais surgissem, bem como 

novos meios de aprendizagem e, indubitavelmente toda a evolução tecnológica acaba por 

forçar novos modelos de instituições sociais e educacionais. É importante destacarmos que 

essa dinâmica social não deve ser assumida passivamente, ou seja, os avanços tecnológicos 

em si não podem dar um significado completo à educação.  

A apropriação, a condução e os objetivos a serem alcançados com a Educação à 

distância podem e, diante das questões sociais que marcam nosso país, devem ter por fim 

legar aos envolvidos no processo uma consciência crítica da realidade em que estamos 

envolvidos.  

Conceituamos educação à distancia, como uma forma de ensino que, 

Possibilita a autoaprendizagem a partir da mediação de recursos didáticos 
sistematicamente organizados e apresentados em diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos 

diversos meios de comunicação existentes (CHERMANN E BONINI, 
2000, p. 17). 

Temos ainda a contribuição de Barreto (2007) que afirma ser a educação à 

distância uma estratégia desenvolvida por sistemas educativos, para oferecer educação a 

setores ou grupos da população que, por razões diversas, têm dificuldades de acesso a 

serviços educativos regulares. A autora aponta dentre essas razões as situações geográficas 

e sociais, a condições familiares, profissionais e econômicas que de uma maneira ou de 

outra dificultam o acesso ou a continuação do processo educativo. 

Acreditamos em uma Educação à distância de qualidade, desde que haja seriedade 

e envolvimento de todos. Não podemos negar o impulso que as novas tecnologias da 
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comunicação e da informação trouxeram para a educação, ainda que a internet seja algo 

relativamente recente em nossa história, já podemos visualizar suas dimensões, 

proporcionando à grande parte da população a chance de acesso ao conhecimento.  

O artigo não tem a finalidade de negar a importância da presença física, da 

educação presencial, ao contrário, busca evitar discursos de defesa ou condenação da 

tecnologia no processo de aprendizagem. Na educação à distância feita por computador, o 

professor transmite seus conhecimentos aos alunos por meio de uma rede de computadores 

ou mesmo pela Internet (web conferências). Essa metodologia é algo novo para a 

educação, porém com o aumento crescente do acesso à Internet, este tipo de aprendizagem 

vem se tornando popular e com isso mais aceito.  

A internet apresenta inúmeras possibilidades de interação, e ainda, formas 

diversas de se relacionar com o universo da comunicação e da produção do conhecimento. 

É possível vislumbrar um ideal democrático de acesso à informação e ao conhecimento, 

pois o indivíduo sai de sua condição de passividade, de receptores de informações, para a 

posição do produtores do próprio conhecimento. É isso que possibilita a internet ser 

utilizada com tanta regularidade no campo da educação e da formação de professores.  

.No que concerne à produção do conhecimento, ressaltamos que a internet oferece 

interação e comunicação, fazendo com que os alunos se posicionem como 

autores/produtores de conhecimento. Essa construção deve ser ajustada principalmente, 

pela colaboração, na realização de um trabalho em conjunto, respeitando o outro e sua 

construção. De acordo com Kenski (2006) é notório que o ciberespaço abre novas 

possibilidades e configurações para as pessoas aprenderem.   

Os alunos caracterizam-se mais dispostos, informais, com vontade de aprender o 

que lhes interessa, sem discriminações físicas, encontram-se reunidos virtualmente em um 

espaço que possibilita uma nova maneira de ver a educação.  No que concerne a relação 

professor-aluno concebemos uma nova didática, novas relações na maneira de aprender, 

pois a educação à distância não oferece um ensino centra dono professor e sim pautado na 

capacidade do aluno em superar-se e buscar/construir seu próprio conhecimento, trata-se 

de um ensino centrado no aluno e em suas necessidades. 

 Essa autonomia requerida pelo ensino à distância é um dos maiores desafios 

dessa modalidade educacional. Dentre os inúmeros ambientes para administração de cursos 

à distância, trabalhamos  com o sistema Moodle, que significa Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment. Trata-se de uma ferramenta de gestão de cursos à 
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distância, um software desenhado para auxiliar educadores a criar cursos on line de 

qualidade.  

O Moodle foi desenvolvido pelo australiano Martin Dougiamas, e seu projeto é 

baseado na pedagogia do Construcionismo Social. O Construcionismo Social baseia-se na 

ideia de que pessoas aprendem melhor quando engajadas em um processo social de 

construção do conhecimento pelo ato de construir alguma coisa para outros. O termo, 

processo social, sugere que a aprendizagem é alguma coisa que se faz em grupos. 

 Ferramentas como o Moodle também podem ser chamadas de LMS (Learning 

Management Systems) que significa Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem, ou 

ainda, ambientes virtuais de aprendizagem. Dentro deste ambiente utilizamos ferramentas 

como fóruns, tarefas, bate papo (chat), repositório de materiais on-line, envio de trabalhos 

e atividades on-line e mural de avisos.  

As palavras-chave para se tratar de EAD são: colaboração, cooperação, 

coparticipação, pois implicam extrapolar uma visão bancária de educação, ou seja, o 

professor é o detentor do conhecimento, cabendo aos educando à memorização dos 

conteúdos oferecidos, a ação do professor resume-se a depositar ou transferir 

conhecimentos (FREIRE, 1987). 

A educação à distância consiste em deslocar-se da pedagogia da 

transmissão/depósito para a pedagogia do diálogo, pois esses sistemas de aprendizagem 

possibilitam a construção de conhecimentos pautados nas ideias de autonomia e 

colaboração.  

Segundo Dias e Silva (2005, p. 171-2) o educador precisa agir como um 

“provocador de experiências que abrem as possibilidades para a produção/construção dos 

saberes através de uma progressiva consciência de que ser humano é ‘ser inacabado’, é o 

estar em permanente‘estado de busca’ [...]”. Nas palavras de Chermann e Bonini (2000, p. 

26), 

 No ensino a distância o aluno é o cento do processo de aprendizagem e 

deve ser levado a desenvolver habilidades para o trabalho independente, 

para a tomada de decisões e esforço auto-responsável; o professor nada 
mais é que um tutor, um agente facilitador da aprendizagem. Ele, como já 

vimos, deve desenvolver no aluno a capacidade de selecionar 

informações, de refletir e decidir por si mesmo. É preciso lembrar que o 
professor deve ser,  antes de mais nada, um eterno estudante, pois não é o 

dono do conhecimento; ele é, sim, melhor conhecedor dos caminhos que 

levam esse conhecimento (grifo nosso).  
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Esses autores nos fornecem subsídios para pensarmos a importância da 

designação professor-tutor e seu papel na EAD.  

Na modificação da relação professor-aluno, podemos perceber que o professor-

tutor deve incentivar a autonomia de seus alunos, para que esses procurem superar suas 

dificuldades e formular seu próprio conhecimento. 

 

A experiência de tutoria na UFS 

 

As reflexões aqui estabelecidas são decorrentes de experiências vividas como 

tutores à distância do curso de Geografia da modalidade à distância da Universidade 

Federal de Sergipe, no primeiro semestre de 2012, na disciplina de Geografia Agrária .A 

Universidade Federal de Sergipe trabalha em parceria com o Sistema Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), que não propõe a criação de uma nova instituição de ensino, mas sim, a 

articulação das já existentes, possibilitando levar ensino superior público de qualidade aos 

municípios brasileiros que não possuem cursos de formação superior ou cujos cursos 

ofertados não são suficientes para atender a todos os cidadãos.  

O projeto Universidade Aberta do Brasil – UAB – foi criado pelo Ministério da 

Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para a articulação e 

integração de um sistema nacional de educação superior .Para que possa ofertar cursos à 

distância, cada município deve montar um polo presencial, que contenha laboratórios de 

informática, biologia, química, geografia e física, além de biblioteca. Essa infraestrutura, 

que inclui ainda o apoio de tutores, fica à disposição dos alunos. 

 Já a elaboração dos cursos é de responsabilidade das instituições públicas de 

ensino superior, que desenvolvem material didático e pedagógico. Os polos  nos quais a 

UFS atua por meio do curso de Geografia são: Areia Branca, São Domingos, Propriá, 

Estância Laranjeiras,  Arauá , Carira,  Nossa Senhora da Glória, São Cristovão, Poço 

Verde, Porto da Folha,  Brejo Grande,  Nossa Senhora das Dores, totalizando 13 polos.   

A abrangência dos polos e dos centros de educação a distância da UFS 

demonstram a potencialidade dessa modalidade de ensino para concretizar dois princípios 

básicos do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação 

(MEC) e do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB): democratização do acesso ao 

ensino superior e  interiorização dos cursos ofertados pelas Instituições de Ensino Superior. 

Segundo o portal de informações da UAB na internet, o polo caracteriza-se como 
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um “braço operacional” da Instituição de Ensino Superior na cidade do estudante ou mais 

apróxima dele onde acontecem os encontros presenciais, o acompanhamento e orientação 

para aos estudos, as praticas laboratoriais e as avaliações presenciais (BRASIL, 2009). 

 

O professor - tutor 

 

Para analisarmos o papel que o professor-tutor desempenha na Educação a 

Distância é prudente que compreendamos o sistema comunicativo em que as personagens 

envolvidas com 

a educação a distância estão imersos. Nesse sentido teceremos algumas 

considerações a respeito da ideia de rede, elemento fundamental para nossas análises. 

 Entendemos que: 

O conceito de rede [...] recobre três níveis misturados de significações: 

em seu ser, ela é uma estrutura composta de elementos em interação; em 
sua dinâmica ela é uma estrutura de interconexão instável e transitória; e 

em sua relação com um sistema complexo ela é uma estrutura escondida 

cuja dinâmica supõe-se explicar o funcionamento do sistema visível. [...] 
ela é ao mesmo tempo o vínculo entre diversos estados de um todo e o 

vínculo da estrutura de um todo com o funcionamento de um outro. 

Graças à rede, tudo é vínculo, transição e passagem, a ponto de 
confundirem-se os níveis que ela conecta (MUSSO, 2004 p. 32).  

Os três níveis mencionados pelo autor são importantes para nossas análises na 

medida em que sua interpretação não restringe a ideia de rede exclusivamente às questões 

de avanço tecnológico. 

 Ainda que esse elemento seja um componente importante para o que estamos  

tratando, sua contribuição se torna mais profícua na medida em que ela denota, também, 

uma filosofia. Ao aceitarmos a premissa de que na educação a distância temos elementos 

em interação admitimos, do ponto de vista pedagógico, a ideia de que, para além dos 

profissionais envolvidos, os alunos também são portadores de especificidades.Ao 

consideramos essa primeira questão podemos afirmar, também, que o papel do tutor não 

pode ser visto como elemento limitador dos debates propostos. 

 Ainda que ele se volte para os conteúdos programáticos estabelecidos para o 

curso, a dinâmica da rede em que o processo educativo se desenvolve colabora para definir 

seu papel como um mediador. Essa mediação não se limitaria a facilitar a interação dos 
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alunos com a instituição, com os professores e com o conhecimento. Sua função seria, 

também, a de estimular e facilitar a interação entre os alunos. 

 Nesse processo, como a citação acima explicita na rede tudo se realiza através de 

vínculos em que os níveis ao se conectarem, muitas vezes, também se confundem. E esse 

processo complexo e dinâmico permite aos envolvidos na educação a distância uma 

percepção de seus papéis para além de uma estrutura rígida e definitiva. 

Para esse artigo, traremos algumas questões relativas ao curso de Geografia à 

distância oferecido pela Universidade Federal de Sergipe – UFS. Nesse sentido, lembramos 

que os estudantes são acompanhados por um processo de tutoria (presencial e à distância) 

que permite o monitoramento direto do desempenho de cada aluno, levando em 

consideração a proposição das atividades e a realização das provas. A função do tutor 

presencial e à distância, caracteriza-se respectivamente como, o primeiro estabelece 

contato com alunos para apoio aos estudos in-loco, já o segundo, estabelece contato com 

alunos para apoio aos estudos por meio da internet. 

O sistema UAB assinala como tutor presencial aquele “acadêmico com formação 

superior adequada que é responsável pelo atendimento dos estudantes no Polo, 

acompanhando o orientando-os em todas as atividades que envolvem o processo de ensino 

aprendizagem”. Já  o tutor a distância é um “orientador acadêmico com formação superior 

adequada que é responsável pelo atendimento pedagógico aos estudantes através dos meios 

tecnológicos de comunicação (e-mail, fóruns, teleconferências, telefone, entre outros.)” 

(BRASIL, 2009b).É possível constatar que não há muita diferenciação, segundo o sistema 

UAB, entre tutores presenciais e a distância. Niskier (1999, p. 393) observa, 

oportunamente, que o papel do tutor é: 

· comentar os trabalhos realizados pelos alunos; 

· corrigir as avaliações dos estudantes; 

· ajudá-los a compreender os materiais do curso através de discussões  e explicações; 

· ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos; 

· organizar círculos de estudo; 

· fornecer informações por telefone, fac-símile e e-mail; 

· supervisionar trabalhos práticos e projetos; 

· atualizar informações sobre o progresso dos estudantes; 

· fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais dos cursos e as 

dificuldades dos estudantes; 
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. dar suporte, a distância em relação ao conteúdo ministrado; 

. participar de fórum e chats, conforme planejamento prévio da coordenação da 

disciplina; 

 .acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico do curso; 

. servir de intermediário entre a instituição e os alunos. 

 

Ainda segundo esse autor (p. 391) a ligação entre aluno e professor ainda é, no 

imaginário pedagógico, uma dominante, o que torna a tutoria um ponto-chave dentro de 

um sistema de ensino à distância. Verifica-se nessas definições que o papel do tutor 

ultrapassa as  orientações e o simples acompanhamento.  

O tutor elucida as dúvidas de seus alunos acompanha seu processo de 

aprendizagem, corrige trabalhos fornecendo-lhes um retorno de seu desempenho, e ainda, 

avalia o aluno. É oportuno observar que um bom docente será também um bom tutor. 

Nessa perspectiva Litwin (2001, p. 99) destaca que um bom docente “cria propostas de 

atividades para a reflexão, apoia sua resolução, sugere fontes de informação alternativas, 

oferece explicações, facilita os processos de compreensão, isto é, guia, orienta apoia, e 

nisso consiste o seu ensino”.Podemos entender que, da mesma maneira, o bom tutor 

precisa incentivar a realização de atividades e amparar sua resolução limitando-se em 

apenas mostrar a resposta correta. 

 É por essa via que entendemos a denominação professor-tutor, pois os 

conhecimentos necessários ao tutor não são distantes dos conhecimentos necessários a um 

bom docente,quais sejam: conhecer o conteúdo; conhecer os contextos educacionais, 

mediar o processo de ensino-aprendizagem, incentivar a pesquisa e a busca por 

conhecimento individual e em grupo.  

O processo educativo é independente de novas ou velhas tecnologias, 
virtualizante por natureza. Não é básico de toda e qualquer experiência 

educacional a virtualização dos assuntos de uma determinada matéria? 

Não é objetivo de professores e alunos extrapolar os limites da certeza e 

ouvir outras vozes? Nãodevemos, enquanto professores, fazer com que 
nossos alunos problematizem questões e busquem de modo permanente 

ou temporário, atualizar essas questões em respostas que comprovem o 

alcance de uma determinada ideia sobre o assunto? (LEMOS; 
PALACIUS, 2007, p.2 ) 

Um parêntese importante é necessário aqui, há uma distinção entre 



 

   419 

conhecimento/comunicação e informação, o papel do professor-tutor neste caso seria não 

só de passar (repassar) conteúdos (informações), mas também orientar a construção do 

conhecimento pelo aluno. Em nossa experiência como tutores à distância no curso de 

Geografia da UFS percebemos que a interação estabelecida com o aluno nos leva, 

constantemente, a uma reavaliação da nossa prática no tratamento das questões propostas 

pelos alunos e professores.  

 A “distância” não impede que percebamos as especificidades de cada aluno que 

participa das discussões nos fóruns. A compreensão do material didático, a linguagem 

utilizada ou mesmo a concepção e a expectativa que cada aluno tem do curso e do trabalho 

dos tutores relacionam-se com sua profissão, experiências e domínio dos recursos 

tecnológicos disponíveis. 

  A facilidade que os alunos têm de acessarem as informações disponíveis na rede 

também torna desafiador o trabalho de tutoria. Nesse sentido, procuramos orientá-los para 

que as informações buscadas sejam fundamentadas ou com qualidade acadêmica. Esse 

trabalho é importante na medida em que na sociedade contemporânea observamos que, se 

por um lado temos uma “democratização” da informação, por outro, sua confiabilidade 

deve ser posta e suspensão e, paralelamente, construirmos as condições necessárias para 

que essas informações sejam acessadas corretamente e de maneira crítica. 

 

Como monitorar e estimular a participação nas discussões 

 

- Crie uma atmosfera descontraída, calorosa, acolhedora e amiga; 

-  Esclareça o nível da participação esperado (verifique os critérios de avaliação propostos 

pelo seu professor e oriente os alunos); 

-  Não faça preleções. Uma sequência de comentários extensa, apesar de elaborada e 

coerente, costuma resultar em silêncio, pois os alunos poderão se sentir desconfortável ou 

intimidado para responder. Faça comentários breves e abertos, que convidem a uma 

resposta; 

- Seja flexível e paciente. Oriente a conversa, mas não tente dominá- la; 

- Dê o exemplo. Especialmente no início de um Curso ou de uma atividade online; 

- Assegure-se de que todos os comentários obtenham resposta. A partir da 2ª a semana de 

Curso, aguarde um pouco para que os alunos possam responder primeiro que o tutor. Se 

ninguém responder, envie uma mensagem ou mencione o comentário ao autor; 
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- Monitore e estimule a participação. Consulte com frequência o relatório de desempenho 

fornecido pelo sistema. Envie mensagens particulares àqueles que estiverem  ficando para 

trás ou àqueles que estiverem lendo, mas não escrevendo; 

- Se eles não conectarem por uma semana ou mais e não responderem a essa mensagem, 

fale com eles por telefone (entre em contato com o Polo), ajude os a resolver os problemas 

ou sugira forma deles contribuírem; 

- Faça comentários positivos sobre a participação nas discussões e comentários negativos 

sobre o silêncio. Especialmente na primeira semana, reforce as contribuições dos alunos à 

discussão; 

- Cuidado com as críticas! Alguns estudantes podem  se sentir insultados se suas 

contribuições forem criticadas. Os alunos devem sempre ser incentivados a dizer algo 

positivo sobre uma contribuição antes de fazer uma crítica; 

- Seja um facilitador de processos. Certifique se que os participantes entendam e agem de 

acordo com a etiqueta, não insultando os outros nem se afastando do tópico da discussão; 

- Se os ânimos estiverem exaltados, esperar um dia para responder pode ser a solução. A 

facilidade de responder imediatamente pode fazer o usuário "escrever às pressas e 

arrepender-se devagar"! 

-  Feche a discussão (no nosso caso, o fórum específico) com uma síntese (resumo) do 

tema 

 (consulte seu professor!) ou designe um aluno ou um grupo de alunos a tarefa de resumir e 

focalizar a discussão; 

- Organize a interação. A manutenção eletrônica envolve a transferência ou a remoção de 

itens que não dizem respeito a uma conferência específica, a organização e a demonstração 

de como utilizar palavras chave, referências explícitas e associações pra estabelecer a 

relação entre os itens; 

- Insista e ensine os alunos a alterar o título do tópico da  resposta em uma discussão no 

fórum, para evitar o automático "Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ... que acaba escondendo o 

verdadeiro título do tópico; 

 - Se julgar necessário, utilize outros meios de comunicação (as mensagens do ambiente, o 

correio eletrônico, o telefone...) para se certificar de que as atividades estão bem  

coordenadas. Não existe um modo único de comunicar-se! 
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Considerações finais 

Conforme analisado anteriormente a tutoria desempenha um papel importante na 

educação a distância. Por outro lado verificou-se, também, que as tecnologias empregadas 

nessa modalidade de educação colaboram para uma resignificação filosófica dos papéis 

desempenhados pelos envolvidos no processo educativo.  

As discussões atuais sobre a educação confrontam os professores com dois 

grandes desafios: reinventar sua prática pedagógica, o que significa reinventar a si próprios 

com pessoas e membros de uma profissão. Em sua maioria, os professores vivem, hoje, em 

condições de trabalho e contextos profissionais totalmente novos, o que implica assumir 

desafios intelectuais e emocionais diversos. 

Nesse processo encontramos na EAD um ambiente criativo, que possibilita um 

trabalho cooperativo e colaborativo. Essa interação, que não é exclusividade da Educação a 

Distância, ao aliar-se às novas formas de comunicação virtual, por meio das redes, 

estabelecessem em  um processo educativo que favorece a horizontalidade, sem 

desconsiderar os saberes historicamente acumulados.   

Isso significa dizer que hoje o desafio da implementação da formação do 

professor à distância vai além da instalação e uso de tecnologia, mas implica em mudanças 

de suas referências, em novas formas de pensamento e ação, capazes de provocar a 

reconceituação da profissão. Enfim, de reformular verdades secularmente estabelecidas.  

Espera-se com esse estudo, contribuir para repensar a função dos tutores 

presenciais e a distância atuantes na modalidade de ensino à distância, tendo em vista que, 

acreditamos ser de fundamental importância a realização de formação inicial e continuada 

com esses profissionais, pois são eles que mantém contato direto e diário com os alunos. 

O presente trabalho deve se desdobrar com outra investigação, tomando um grupo 

maior de sujeitos tutores para aprofundar as questões aqui identificadas. Consideramos, no 

entanto, que é importante deixar registrada a nossa preocupação com o futuro da EAD: as 

indefinições e inconsistências da tutoria, que se apresentam bem marcantes, podem 

comprometer esta modalidade de ensino, levando-a a de volta para o passado: uma 

educação de segunda categoria. 
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Resumo 

Este artigo propõe analisar o processo de inclusão digital por meio do uso do computador 

portátil do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) no ensino na turma do 5º Ano do 

ensino fundamental da “Escola Municipal Professora Maria Thétis Nunes”, localizada em 

Aracaju (SE); bem como identificar as principais potencialidades detectadas e os 

obstáculos enfrentados no desenvolvimento das atividades com a utilização dessa 

ferramenta. Neste sentido, o estudo busca, como primeiro norte, uma pesquisa 

bibliográfica, o método de pesquisa adotado foi de caráter analítico descritivo, no qual o 

pesquisador descreve diretamente a experiência de forma realista. Com isso, essa 

tecnologia, por meio das atividades propostas pelo educador, poderá estimular os alunos a 

investigar, resolver problemas, e construir, a partir do próprio esforço, o conhecimento. 

Palavras-chave: Educação, Informática na Educação, Inclusão digital. 

 

 

Introdução 

 

A educação precisa promover, por meio da prática pedagógica, o desenvolvimento 

de indivíduos que possam ser construtores do próprio conhecimento, capazes de tomar 

decisões e que tenham conhecimento sobre as tecnologias relacionadas à informática. Com 

isso, surge a necessidade da escola integrar essas tecnologias para o ambiente escolar.  

Neste sentido, este artigo tem como objetivo analisar o processo de inclusão 

digital por meio do uso do computador portátil do Projeto Um Computador por Aluno 

(UCA) no ensino, realizado com a turma do 5º Ano do ensino fundamental “Escola 

Municipal Professora Maria Thétis Nunes”, localizada no município de Aracaju, e 

identificar as principais potencialidades detectadas e os obstáculos enfrentados no 
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desenvolvimento das atividades com a utilização da tecnologia computacional.  

O computador poderá proporcionar um novo ambiente educacional, através de 

pesquisas pela internet, por exemplo, que suscitará no aluno a problematização, a observação, 

o estímulo a uma visão crítica e a produção do conhecimento. Assim, a presença desses 

equipamentos na sala de aula pode promover a inclusão digital que, conforme Teixeira (2010) 

é:  

[...] um processo horizontal que deve ocorrer a partir do interior dos 

grupos com vistas ao desenvolvimento de cultura de rede, numa 

perspectiva que considere processos de interação, de construção de 

identidade, de ampliação da cultura e de valorização da diversidade, para, 
desde uma postura de criação de conteúdos próprios e de exercícios da 

cidadania, possibilitar a quebra do ciclo de produção, consumo e de 

pendência tecnocultural. (TEIXEIRA, 2010, p.39). 

Neste sentido, através da inclusão digital, a escola poderá contribuir para o novo 

tipo de trabalhador que hoje a sociedade exige, isto é, que seja capaz de dominar as 

tecnologias eletrônicas. Com isso, vem a preocupação com a necessidade do professor e do 

aluno se familiarizarem com o computador, o que poderá contribuir para diminuir o 

“analfabetismo tecnológico” e melhorar a utilização deste em sala de aula. Para Menezes e 

Santos (2002), esse conceito:  

Refere-se a uma incapacidade em “ler” o mundo digital e mexer com a 
tecnologia moderna, principalmente com relação ao domínio dos 

conteúdos da informática como planilhas, internet, editor de texto, 

desenho de páginas web etc. A causa do analfabetismo tecnológico é 

associada à “exclusão digital”, denunciada em todo o mundo como a 
forma mais moderna de violência e modalidade sutil de manutenção e 

ampliação das desigualdades (MENEZES e SANTOS, 2002, s/p).  

Corroborando com os autores, o uso do computador em sala de aula poderá 

proporcionar a redução dos analfabetos tecnológicos. Desta forma, o uso do computador 

nas escolas públicas, através do Projeto Um Computador por Aluno (UCA), permite que 

essas crianças o usufruam e não fiquem segregadas desta ferramenta tecnológica tão 

importante nos dias de hoje. Assim, esta realidade da presença de analfabetos tecnológicos 

poderá se transformar tanto por causa da presença dos laptops no ambiente educacional, 

como também pela forma de como os professores irão utilizá-los. 

É válido destacar que incluir digitalmente um indivíduo vai além de oferecer um 
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ensino mediado pelo computador, pois nota-se que com a inserção desses laptops no 

ambiente escolar, alguns itens devem ser analisados para a melhor utilização dos mesmos. 

Tais como: a infraestrutura das salas de aula, adequação das redes elétricas e o acesso à 

internet. Com isso, analisaremos o contexto escolar desde infraestrutura até o ensino 

mediado pelo laptop do UCA. 

 

Métodos utilizados na pesquisa 

 

O procedimento metodológico, refere-se ao modo como a pesquisa será realizada, 

e também, é o caminho que se deve delinear a fim de obter determinado objetivo que, neste 

caso, é analisar o uso do computador portátil em sala de aula. Dessa forma, o estudo busca, 

como primeiro norte, uma pesquisa bibliográfica, tendo como base conceitos dos autores 

como Ferrete, Nisker, Moran, Belloni, Behrens, Kenski, Masetto, Mercado, Nakashima, e 

de pesquisas realizadas na internet. A abordagem da investigação foi uma pesquisa 

qualitativa, visto que não está preocupada com dados estáticos resultantes de um processo 

de análise, mas em investigar de maneira mais aprofundada certo problema 

(RICHARDSON, 2009).  

Com relação ao método de pesquisa, este será de caráter analítico descritivo, na 

qual o pesquisador descreve diretamente a experiência de forma realista. Desta forma, 

nesta pesquisa foram utilizados dados disponíveis em livros, sites, artigos, como também, 

por meio de entrevista com a professora regente e as observações com o uso do laptop em 

sala de aula. Essa entrevista se constituiu de perguntas relevantes pré-reformuladas, a fim 

de coletar dados significativos sobre o tema pesquisado (LAKATOS e MARCONI). 

A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso, metodologia de base 

qualitativa, cujo objetivo é aprofundar em sala de aula a prática da professora. Neste 

ínterim, para Richardson (2009, p.82), “[...] as pesquisas qualitativas de campo exploram 

particularmente as técnicas de observação e entrevistas devido à propriedade com que 

esses instrumentos penetram na complexidade de um problema”. 

Foi elaborada uma ficha de observação com o intuito de registrar os seguintes 

pontos: o número de alunos, o número de computadores em funcionamento, o tempo de 

uso dessa tecnologia e quais os tipos de atividades foram realizadas utilizando o laptop. 

Com relação aos registros, estes serão analisados também pelo método quantitativo, pois 

serão usados para “expressar informações numericamente (quantidades ou contagens)” 
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(VIEIRA e ZOUAIN, 2006, p.15). 

Os procedimentos descritos acima foram realizados durante os meses de agosto e 

setembro de 2011, período no qual a professora estava utilizando o laptop em sala de aula, 

atividade que geralmente acontecia nos dias de sexta-feira. Além das anotações na ficha de 

observação, as observações foram registradas por meio de fotografias, visto que estas 

servem de aperfeiçoamento de fatos que, por algumas vezes, o texto escrito não consegue 

narrar sozinho (SONTAG, 1981). No procedimento final foram as análises dos resultados e 

a elaboração do relatório conforme os objetivos da pesquisa, bem como as respostas da 

problematização da mesma. 

 

Análise e Interpretação dos dados obtidos  

 

A “Escola de Ensino Fundamental Maria Thétis Nunes”, escolhida para a 

realização da pesquisa foi selecionada em 2010 para participar do Projeto Um Computador 

por Aluno. A escola foi contemplada com laptops educacionais para os alunos e professores 

do Ensino Fundamental e Médio. O objetivo desse projeto, como já foi mencionado, é 

inserir uma tecnologia educacional, no caso o computador, no contexto de sala de aula, a 

fim de promover uma inclusão digital, como também de ampliar a potencialidade 

educacional.  

A turma composta por vinte alunos, com faixa etária entre onze e dezesseis anos 

de idade. Essa diversidade advém de repetência e abandono, acarretando em um alto índice 

da taxa de distorção idade-série, que é a defasagem entre a idade e a série que o aluno está 

cursando.  

Com relação à estrutura física da sala de aula observada, pode-se considerar que 

ela atende ao exigido para a realização das atividades a que se propõe: possui 32 tomadas 

espalhadas em grupos de quatro (foto 01), carteiras adaptadas para receber os laptops (foto 

02) e transmissão de internet sem fio. 
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Foto 01: Tomadas espalhadas pela sala. 

 

Autoria: Kecia Karine Santos de Oliveira 

 

Foto 02: Carteiras adaptadas. 

 

 Autoria: Kecia Karine Santos de Oliveira 

 

Segundo a professora observada, os professores da escola tiveram de optar por um 

dia na semana para utilizar os laptops em suas aulas, devido à dificuldade do acesso a 

internet. A professora da turma observada preferiu realizar as atividades nas sextas-feiras. 

Diante do observado, pode-se concluir que ela se utiliza dos laptops para o uso da internet 

como fonte de pesquisa, através do site de busca Google, no qual os alunos podem 

localizar informações. 

É válido destacar que o número de alunos era superior ao número de laptops 

disponíveis, conforme gráfico 01. Este faz referência a média calculada, a partir da 
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observação das atividades com a utilização do laptop: 

 

Gráfico 01: Quantitativo de alunos e laptops em sala de aula. 
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Como revela o gráfico, existe uma diferença considerável entre o número de 

alunos e o número de laptops. Essa diferença é decorrente de alguns fatores, tais como, 

roubo e equipamento quebrado. Entretanto, isso não atrapalhava o andamento da aula, pois 

os alunos se dispunham a pegar por empréstimo o laptop de um colega de outra turma, ou 

ainda, a professora sugeria a atividade em duplas.  

Durante as observações, foi possível notar que antes de começar a tarefa proposta, 

a professora relembrava aos alunos que só era permitido “brincar” no computador, depois 

de terminada a atividade. A maioria das atividades durava entre 1 hora e 1 hora e 30 

minutos, como demonstra o gráfico 02: 

 

Gráfico 02: Tempo de uso do laptop. 
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As atividades consistiam em pesquisas sobre um assunto do livro que foi pouco 

explanado ou uma data especial que foi comemorada durante a semana. Os alunos 

pesquisavam em vários sites sobre o tema que a professora propusera, organizavam as 
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ideias e colocavam no papel em forma de texto. Foi percebido que alguns alunos 

terminavam muito antes do tempo médio estipulado para atividade, notamos que eles 

coletavam e escreviam no papel as informações do primeiro resultado que encontravam. 

Neste sentido, as observações revelam que a professora utilizava a metodologia da 

pesquisa direcionada, uma vez que ela explicava qual era o tema, o que queria e orientava 

os alunos pedindo que eles buscassem informações sobre o tema pelo Google. Uma 

importante preocupação com relação ao uso da internet no processo de ensino é ficar 

vigilante e encaminhar aos alunos a lerem as informações e construírem seu  próprio 

conhecimento. 

Seguindo este ponto, percebemos que as pesquisas realizadas pelos alunos no 

período da observação, que necessitavam da produção de um texto, houve por parte da 

professora um direcionamento para que os alunos colocassem o que eles entenderam e não 

o que eles encontravam pronto. Porém, no final, a maioria do conteúdo presente nos textos 

era apenas reprodução fiel daquilo que leram (plágio). 

Nesta perspectiva, observamos que a professora está se aproximando desse novo 

papel de mediador da aprendizagem. Isso foi verificado quando a mesma orientava os 

alunos na pesquisa e questionava algumas situações, objetivando provocar o aluno a pensar 

sobre o tema (foto 03). 

Foto 03: A professora orientando a aluna.  

 

Autoria: Kecia Karine Santos de Oliveira 

 

No decorrer das aulas, percebemos que, de forma espontânea, cada aluno 

pesquisava o que mais lhe chamava atenção, e como forma de lembrar o que encontrou, 

copiava no caderno ou no laptop os pontos que achavam interessantes. 
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Segundo a professora, e durante as observações, notamos um ambiente 

colaborativo de aprendizagem. Com o uso do computador os alunos estão interagindo 

mais, através da troca dos laptops, na ajuda, na ornamentação do trabalho, na procura das 

informações pela internet, como também no manuseio do computador, e promovendo um 

ambiente colaborativo de aprendizagem. 

Foi observado também que alguns alunos, insistiam em não fazer as atividades, e 

optaram por ficar brincando em sites de jogos pela internet. A professora vinha ao encontro 

deles e conversando, combinava que ela os deixaria jogar, se terminassem a pesquisa, pois 

ela estava avaliando e iria atribuir alguma nota. Nessa circunstância, eles decidiam fazer a 

atividade, assim, observamos que a professora atribuía nota em todas as pesquisas 

realizadas e permitia que os alunos brincassem ao término das atividades. 

Com a necessidade de incluir o computador no ambiente escolar, não como 

“salvador” da educação, mas como ferramenta que pode vir a contribuir para melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem. Mas, junto a essa situação é natural perceber obstáculos 

e potencialidades.  

Desta forma, a professora aponta alguns obstáculos enfrentado em sala de aula 

com a utilização do computador do UCA, assinalando:  

[...] a rede. Às vezes um entra primeiro, outros não. Uns conseguem 

rápido, outros não conseguem. Então, essa coisa muito lenta pra acessar, 
entrar no site, no Google. Já houve caso de roubo, outro caso é que 

quebrou, mas os que têm, trazem certinho. Não tem técnicos (professora).  

Mediante os pontos explanados pela professora, nota-se que a primeira limitação 

encontrada é a questão do acesso à internet. Todas as escolas contempladas pelo Projeto 

Um Computador por Aluno devem ter instalado internet sem fio (WiFi), a fim de que todos 

tenham acesso. 

Neste contexto, observe o gráfico abaixo com dados coletados a partir das fichas 

de observação durante os dias da pesquisa, no que diz respeito a qualidade de acesso a 

internet durante a atividade com o laptop: 
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Gráfico 03: Qualidade do acesso a internet durante a atividade com o laptop. 
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A partir do gráfico, pode-se verificar que apesar de 55%, isto é, a maior parte das 

aulas observadas terem mostrado uma boa qualidade no acesso a internet; identificamos 

também que 35%, porcentagem considerada relevante, aponta um acesso regular a mesma. 

Isso pode ocorrer devido o tráfego na rede, visto que quanto maior a quantidade de 

usuários acessando a rede, menor será a velocidade de transferência de dados, 

principalmente se baixar vídeos e músicas.  

Em um ambiente escolar isto pode acontecer com frequência, pois se várias 

turmas, simultaneamente, estiverem utilizando a internet poderá prejudicar, em parte, o 

andamento da aula. Contudo, é válido ressaltar que o uso do computador em sala de aula 

não deve se restringir somente ao uso da internet, pois possuem outros meios que podem 

servir. 

Apesar do Projeto UCA fornecer um computador por aluno, na sala observada, a 

média era dois alunos por computador, devido a existência de roubo e equipamentos 

danificados. Essa situação se tornava um pouco irreversível, pois embora tivesse algumas 

pessoas que entendiam de computador, esta não solucionava todos os problemas. Desta 

forma, a escola não fornecia meios de assistência técnica dos laptops.  

Todavia, foram detectadas também potencialidades do desenvolvimento do 

trabalho pedagógico utilizando o laptop. A professora mencionou os seguintes pontos:  

Ele pode trazer de bom, assim, no caso dos meninos não conhecem um 

certo tema que a gente está falando. Então esse tema através da pesquisa 
ele vai compreender melhor. Como hoje, eles não sabiam o que era 

ecossistema, então eles fazendo um trabalho daquele, ele vai se 

aprofundar mais. [...] Então, falando assim em sala de aula, eles até 
entendem, mas quando se vai para a pesquisa, se aprofunda mais o 

conhecimento (professora).  
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De acordo com esta fala e as observações registradas, constatamos que o uso do 

computador na escola pode promover, primeiramente, a inclusão digital, pois muitos 

alunos não têm acesso à internet em casa devido a condição social. Porém, essa inclusão 

não deve ficar somente no âmbito técnico do equipamento, mas também em educar alunos 

críticos para atuar na sociedade (MERCADO, 2006). Para isso aconteça, “é primordial que 

os educadores dominem tais tecnologias, a fim de também proporcionarem ambientes 

favoráveis ao crescimento e à construção do conhecimento” (TEIXEIRA, 2004, p.103).  

Outras potencialidades foram observadas no decorrer das aulas, no que diz 

respeito ao apoio pedagógico dessa ferramenta na aprendizagem dos alunos: através das 

pesquisas realizadas; relacionada a motivação dos alunos; na interação que ocorria na 

relação professor-aluno e aluno-aluno. Fundamentando esta ideia, Hengemühle (2008, 

p.232) afirma que:  

Entender as possibilidades dessa relação, o computador e aprendizagem, 

é ter em vista o fato de que o computador se tornou um instrumento, uma 
ferramenta para a aprendizagem, desenvolvendo habilidades intelectuais 

e cognitivas, levando o sujeito a ser curioso, criativo e inventivo 

(HENGEMÜHLE, 2008, p.32).  

Portanto, notamos que existem obstáculos e potencialidades ao se trabalhar com o 

laptop em sala de aula, mas cabe ao professor mediar o processo de ensino, pois, como 

vimos, o computador sozinho não passa de uma máquina que não proporciona 

aprendizagem significativa para o aluno. 

 

Considerações Finais 

 

Desta forma, afirmou-se que todas as vezes que se utiliza a tecnologia 

computacional como apoio pedagógico, o procedimento metodológico adotado pelo 

educador deverá ser alterado, tornando-o assim mediador, onde o professor deve se colocar 

como ponte entre o educando e a aprendizagem proporcionada com o uso da tecnologia 

computacional, em que o professor poderá contribuir para que o aluno chegue ao objetivo 

desejado por meio de seu incentivo.  

Na turma observada, o uso do computador se restringia somente a pesquisas sobre 

um assunto do livro que foi pouco explanado ou uma data especial que foi comemorada 
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durante a semana. Os alunos pesquisavam em vários sites, organizavam as ideias e 

colocavam no papel ou no editor de texto (Kword) em forma de texto. Com isso, notamos 

que as pesquisas realizadas pelos alunos, teve direcionamento por parte da professora para 

que os alunos colocassem o que eles entenderam, e não o que eles encontravam pronto, 

entretanto, no final, a maioria do conteúdo presente nos textos era apenas reprodução fiel 

daquilo que leram.  

Neste sentido, conforme observado em sala de aula, a tecnologia, por meio das 

atividades propostas pelo educador, poderá estimular os alunos a investigar, resolver 

problemas, e construir, a partir do próprio esforço, o conhecimento. Para alcançar esses 

objetivos mencionados, o professor não deve trabalhar a internet de maneira simples, 

restringindo-se a consultas à internet, mas motivando-os de modo que o próprio aluno 

procure as informações e as transforme em conhecimento. 

Mediante os pontos explanados pela professora e pelas observações realizadas, 

nota-se que um dos obstáculos enfrentados era a questão do acesso à internet, pois esta era 

lenta devido o tráfego na rede, visto que havia muitos alunos utilizando ao mesmo tempo.  

Com relação às potencialidades, o uso do computador é a promoção dos primeiros 

passos para inclusão digital na escola, pois muitos alunos não têm acesso ao computador, e 

consequentemente, a internet em casa devido a condição social. Por meio do Projeto Um 

Computador por Aluno eles tiveram essa oportunidade. Portanto, notou-se que a inclusão 

digital perpassa pela estrutura física apresentada e pelo ensino oferecido por mediado pelo 

computador. 
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RESUMO 

O presente artigo almeja compreender a atuação e inserção do Instituto Recriando no 

intuito de elucidar sua contribuição para a promoção de uma cultura educativa moldada na 

perspectiva da Educomunicação no cenário sergipano. Este estudo foi realizado através de 

pesquisa bibliográfica e documental, assumindo como objeto de estudo as ações 

Educomunicativas propostas pelo Instituto Recriando, uma Organização Não 

Governamental (ONG) originada em 2006 e sediada em Aracaju-Sergipe. Nesta pesquisa, 

compreendemos Educomunicação (SOARES, 2002) como a inter-relação entre 

Comunicação e Educação, a qual se insere em uma trajetória histórica que busca refletir 

sobre a relação dos meios de comunicação com a vida social e do espaço educativo por 

estes permeado. O artigo faz uma análise de uma das propostas de Educomunicação 

realizadas pelo Instituto visando compreender especificamente a amplitude do projeto 

denominado “Mídia Jovem” bem como sua contribuição para o entendimento da Educação 

como prática de liberdade a partir do protagonismo do público-alvo contemplado.  

Palavras-Chave: Instituto Recriando, Mídia Jovem, Educomunicação 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo busca na realidade social do Estado de Sergipe, interrogar 

exemplos de práticas educativas realizadas de maneira sinérgicas a comunicação. Neste 

sentido, foi analisada a prática educomunicativa do Instituto Recriando, Organização Não 

Governamental (ONG), que realiza ações de caráter complementar as atuações da escola 

tradicional. Apesar do Instituto ter vários projetos educativos, elegemos apenas a dois deles 

que possuem em seu discurso uma ótica de ações educomunicativas, o “Refletir” e o 

“Mídia Jovem”. No entanto, como o projeto “Refletir” está iniciando suas atividades neste 

semestre, nos aprofundamos somente no estudo do projeto “Mídia Jovem” que iniciou suas 

atividades em 2006. 

Neste sentido, caracterizaremos o conceito de Educomunicação, trabalhado por 

Soares (2002), Barbero (1999) e Valderrama (2000), e de Terceiro Setor, estudado por 

Coelho (2000) e Montaño (2005), apresentando uma síntese sobre estes temas, a fim de 

ampliar a discussão deste assunto. A problematização da prática das ações 
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educomunicativas do Instituto Recriando nos fez perceber que, espaços de participação 

como estes aproximam o cotidiano dos jovens contemplados com as atividades 

desenvolvidas neste projeto, tornando assim, maiores as possibilidades de utilização de 

novas ferramentas tecnológicas para a transmissão de pontos de vista diferenciados, 

potencializando novos espaços e tempos para o exercício da cidadania.  

Em linhas gerais, este estudo evidencia o trabalho do Instituto Recriando como 

ações fundamentais para a construção da cidadania, a partir da simples atividade de 

expressar-se. Segundo Paulo Freire (1993), a educação deve ser idealizada enquanto 

prática de liberdade, e não como mera transmissão de conhecimento, assim a concepção de 

Educomunicação adotada neste artigo, surge seu caráter libertador. Almejando um espaço 

de relações sociais, a fim de trabalhar os aspectos cognitivos e críticos dos jovens 

participantes, o programa “Mídia Jovem” trabalha com o objetivo de fomentar uma 

comunicação social pública que provoque a auto-estima e a participação de adolescentes, 

incitando o conhecimento e a discussão de temas relevantes, fazendo da juventude 

protagonista de um campo de interesse coletivo: a mídia. 

 

1.  EDUCOMUNICAÇÃO NO BRASIL E NO MUNDO   

 

Historicamente, tanto a educação quanto a comunicação possuíam campos de 

atuação demarcados como atmosferas independentes e neutras, os quais desempenhavam 

funções específicas: a Educação gerindo a transmissão do saber necessário ao 

desenvolvimento social e a Comunicação incumbida de difundir as informações à 

população por meios diversos. Desta forma, não se tornava evidente que ambas pudessem 

vir a associar-se em um campo específico e autônomo: o da inclusão social
1
. 

Contudo, Schaun (2002) expõe a relação entre a Educação e a Comunicação 

revela-se intrínseca, pois, enquanto comunicar é tornar comum, é a maneira como as 

pessoas se relacionam e se expressam a fim de que o outro compreenda o que está sendo 

transmitido; educar, por sua vez, é um processo que torna o indivíduo capaz de organizar 

seus pensamentos e, de maneira eficiente, comunicar-se. Assim, a qualidade da 

Comunicação está associada diretamente ao grau de organização de idéias e conhecimentos 

de forma direta e transparente, mediante um aprendizado que embase o que se almeja 

                                                
1Há um intenso debate sobre inclusão social, em uma perspectiva diferente em Werneck (1987). 
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expressar. 

A fim de identificar as intrínsecas similaridades entre a Comunicação e a 

Educação buscou-se um dos precursores desta abordagem: Paulo Freire. Este pensador põe 

em relevo os processos comunicacionais introduzindo-os em sua proposta de atuação 

pedagógica libertadora. Freire (1987), de forma pioneira, já despertava para a necessidade 

de uma maior relação entre a Comunicação e a Educação. Para ele, seria impossível haver 

educação sem diálogo, portanto, sem comunicação. Neste sentido, ensinar não desponta 

simplesmente como uma transferência de conhecimentos, mas como uma forma de 

intervenção no mundo. 

Neste contexto, conforme sinaliza Kaplún (1999), uma das maneiras mais eficazes 

de tornar o aprendizado significativo é tornar os educandos
2
 sujeito ativo da sua realidade, 

considerando, no processo educativo, formas relevantes de comunicação e expressão. 

Ainda de acordo com o autor, a comunicação deve ser vista como um componente do 

processo educativo, não apenas através do seu aporte tecnológico (rádio, televisão, 

computadores, internet etc.), mas a partir de uma relação performativa e estratégica que se 

estabelece entre Comunicação e Educação, através do agir.  

Finalmente, Kaplún (1999) destaca a necessidade do afastamento da ótica 

puramente instrumental da tecnologia comunicativa e informativa. Torna-se, então, 

necessário elevar a Comunicação ao patamar dialógico de interação, promovendo-se o 

chamado agir educomunicativo. Não se trata, apenas, de educar aproveitando o 

instrumento da comunicação, mas, neste caso, esta se converte em alicerce dos processos 

educativos. 

O termo Educomunicação é um neologismo que não se refere apenas à junção de 

duas palavras (Educação e Comunicação). Conforme Soares (2002) trata-se de uma nova 

ciência resultante não apenas da união das áreas, mas de uma ênfase significativa na ação. 

Este pesquisador e professor da Universidade de São Paulo - USP conceitua a 

Educomunicação como:  

[...] o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e 

avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a 

fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais 

ou virtuais, assim a como melhorar o coeficiente comunicativo das ações 

                                                
2 Adotamos neste artigo o termo educando para designar todo o público contemplado pelas ações 

pedagógico-educacionais tanto no âmbito formal quanto informal. 
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educativas, incluindo as relacionadas ao uso dos recursos da informação 

no processo de aprendizagem (SOARES, 2002, p. 24). 

Valderrama (2000) enfatiza a contribuição dos meios tecnológicos na criação de 

espaços de convergência de saberes. Para o autor, imperativo se faz considerar a relevância 

da informação para a educação. Conforme ressalta Barbero (1999), este processo está 

assentando na apropriação tecnológica tão característica e natural para as novas gerações. 

Assim, o autor sinaliza para o surgimento dos ecossistemas comunicativos, tão vitais 

quanto os naturais, os quais dão sustentação ao aprofundamento da inter-relação 

Educação/Comunicação. 

Ressalta-se que a Educomunicação tem como meta construir a cidadania, a partir 

do pressuposto básico do exercício do direito de todos à expressão e à comunicação. É 

neste sentido que emerge seu caráter libertador. Para Freire (1993) a educação deve ser 

concebida enquanto prática de liberdade e não como uma mera transferência ou 

transmissão de sabedoria ou cultura, nem como a extensão do conhecimento técnico, ou 

ato de depositar informações ou fatos nos educandos. Em defesa da Educomunicação, o 

autor destaca que a Comunicação voltou-se para a Educação pretendendo um espaço de 

relações sociais a fim de trabalhar os aspectos cognitivos, críticos e comportamentais do 

público, prevalecendo assim uma postura formativa e libertadora. 

No entanto, a pedagogia tradicional
3
 apresenta muitos entraves para a articulação 

desta proposta. De uma forma geral, a insegurança e a incerteza caracterizam a postura dos 

professores a respeito do emprego dos meios de comunicação em sala de aula. Há, sem 

dúvida, certa desconfiança com relação à inserção da comunicação na educação, por esta ir 

de encontro às ambiências de aprendizagens herdadas por tradição. Este debate aborda 

questões nucleares como acomodação, conflitos, ruptura de gerações, resistências, 

alienação, insurgências que, concomitantemente, insistem em aparecer nas entrelinhas do 

processo educativo.  

Segundo Moran (2000), a escola ainda considera contraditória a relação entre os 

meios de comunicação e a sociedade, enfatizando a questão da alienação e do consumo. 

Além disto, o autor sinaliza que a formação do professor valoriza, sobretudo, a técnica de 

aula expositiva como forma de transmissão de conteúdo e a avaliação formal da 

aprendizagem, minimizando, assim, o papel da comunicação e suas tecnologias na sala da 

                                                
3 Pedagogia centrada na figura do professor. Ver mais em Hernández, 1998. 
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aula. 

Freire (1987) ressalta o caráter problematizador deste contexto, destacando a 

necessidade de se fomentar o despertar do aluno para leitura do mundo, fazendo da 

Educação um ato de aproximação com a realidade. Desta maneira, a Educação torna-se 

apta a inaugurar posturas teóricas e práticas que se situam para além das tradicionais 

paredes paradigmáticas. Assim, a Educação age na edificação da consciência crítica e, 

neste momento a mídia ingressa como um condutor capaz de despertar, nos jovens, o 

exercício de criticidade em relação aos fatos do cotidiano, ressignificando a relação entre 

Educação e Comunicação e direcionando-a para uma educação cidadã emancipatória.  

Neste contexto, além das instituições formais de ensino, encontramos, segundo 

Gohn (2001), um conjunto heterogêneo de entidades composto de organizações, 

associações comunitárias e filantrópicas ou caritativas, fundações, cooperativas, e até 

algumas empresas autodenominadas como cidadãs, as quais constituem o Terceiro Setor
4
, 

ou mais comumente conhecidas como ONGs e que vem despontando como um dos 

principais articuladores de iniciativas centradas na proposta da Educomunicação.  

Segundo Oliveira e Haddad (2001), no cenário educacional brasileiro, o 

envolvimento das ONGs não é fato recente. Porém, Montaño (2005) alega que, 

nacionalmente, estas organizações proliferaram-se somente a partir da década de 1980, 

mediante a influência de alterações políticas e econômicas do país, momento em quem o 

Estado se eximia de áreas relacionadas à esfera social.  

Não obstante, Gohn (2001) evidencia a propagação de ONGs envolvidas com a 

prestação de serviços educacionais não somente consolidando políticas públicas, mas 

também oferecendo alternativas de inclusão social. Contudo, em meio à heterogeneidade 

do setor, nos projetos desenvolvidos por tais organizações observam-se distintas 

percepções de Educação as quais se baseiam em diferentes abordagens teórico-

metodológicas às práticas pedagógicas implementadas. Neste cenário, uma ênfase é 

destinada à abordagem Educomunicativa, a exemplo da ação da ONG Instituto Recriando, 

localizada em Aracaju – Sergipe, o objeto de estudo deste artigo. 

Convém salientar que, diante de alguns acontecimentos ocorridos no mundo e, em 

especial na América Latina, pode-se perceber que a década de 2000 revela que algo de 

novo vem acontecendo na vertente da inter-relação entre Educação e Comunicação. Dentre 

                                                
4 No escopo deste artigo tratamos ONG como sinônimo de Terceiro Setor. Tal postura é meramente 

operacional. Uma consideração mais aprofundada pode ser encontrada em Coelho (2000). 
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os principais acontecimentos Soares (2002) destaca a aprovação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) pelo Congresso Nacional da Venezuela com artigos que visam 

garantir o direito dos jovens à expressão e a uma educação para a recepção crítica das 

informações difundidas pelos diversos meios de comunicação. No Equador, 1200 escolas 

incluíram, no ano de 1997, em suas metas para os cinco anos seguintes, a implementação 

de projetos educativos que tivessem como prática a gestão comunicativa. 

No Brasil, estas alternativas de enfrentamento da problemática educacional 

também datam deste período. Em 1997, o Núcleo de Educação e Comunicação (NCE) da 

USP apresentou uma abordagem de investigação no intuito de construção do estudo de 

ecossistemas comunicacionais em espaços educativos. Em 1999, o Fórum sobre Mídias e 

Educação, promovido pelo Ministério da Educação (MEC), recomendava que as 

Universidades abrissem um novo campo para a formação de um novo especialista: o 

Educomunicador. Em São Paulo, a Secretaria de Educação do Município iniciou, no ano de 

2001, um projeto denominado Educom.rádio
5
. Com base nesta perspectiva, poucos anos 

depois, a USP abriu a primeira graduação em Educomunicação do país, vinculada a Escola 

de Comunicação e Artes (ECA). 

Neste contexto, Sergipe também iniciou suas empreitadas no que diz respeito à 

inserção da Educomunicação nos espaços educativos do estado. Dentre as atuações mais 

relevantes, destaca-se o desempenho (propagado) do Instituto Recriando em seus projetos 

de cunho interventivos e centrados na Educação Social. Convém salientar que, segundo seu 

próprio website, esta instituição, inicialmente denominada de Missão Criança (2002), 

passou por uma readequação que resultou na constituição do Instituto, no ano de 2006, 

alcançando uma ampla visibilidade no cenário midiático local. 

 

2. INSTITUTO RECRIANDO: PROPOSTAS E AÇÕES 

 

O Instituto Recriando
6
 é uma ONG criada em 2006 localizada na zona sul da 

cidade de Aracaju – Sergipe, a qual possui sede própria e cerca de 30 funcionários, entre 

comunicólogos, administradores, educadores sociais, pedagogos, designers, coordenadores 

e diretores da instituição. Segundo o próprio instituto sua missão é de: 

                                                
5 Este projeto almejou a capacitação de nove mil docentes e membros das comunidades escolares em 455 

escolas de nível fundamental para o uso do rádio e outros meios de comunicação nas ações pedagógicas 

escolares. Ver mais em: http://www.usp.br/educomradio. 
6 Disponível em: http//www.institutorecriando.org.br. Acesso em: 14/04/2011.  
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Fomentar uma comunicação social pública que provoque a auto-estima e 

a participação de adolescentes sergipanos, estimulando o conhecimento e 
a discussão de temas transversais relevantes, fazendo da juventude 

protagonista de um campo de interesse coletivo: a mídia.
7
 

Conforme sinalizado no próprio website
8
 do Instituto Recriando, os projetos 

referenciais da entidade são o "Refletir" e o “Mídia Jovem”, ambos, sinalizados como 

programas de Educomunicação de cunho complementar e que atendem milhares de 

crianças e adolescentes na faixa etária entre 9 a 17 anos, em diversos municípios do estado. 

Porém neste estudo, aprofundaremos o projeto “Mídia Jovem
9
”, uma vez que este está em 

sua terceira edição enquanto o projeto “Refletir”, ainda está iniciando suas ações. 

Estes projetos são desenvolvidos preferencialmente em comunidades sergipanas 

de baixa renda, como instrumento de estímulo à criatividade e participação de 

adolescentes, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar, melhoria da 

aprendizagem, erradicação do trabalho infantil e a promoção da reintegração social de 

jovens que antes se encontravam a margem da sociedade, implementando, assim, medidas 

sócio-educativas e da cultura da paz.  

Segundo declara o Instituto em seu website, o sucesso de suas iniciativas de 

Educomunicação motivou a realização de um curso de capacitação para incentivar a 

participação de crianças e adolescentes na edição 2009 do Selo Unicef. Realizado em 12 

municípios, o Instituto Recriando destaca que o conteúdo do curso foi de caráter 

interdisciplinar propondo o desenvolvimento de ações de forma crítica, inteligente e 

criativa com as tecnologias da informação, de modo a envolver o educando em sua 

elaboração. 

Para dimensionar melhor estas ações, somente o projeto “Mídia Jovem”, o qual 

atende prioritariamente adolescentes da rede pública de ensino, beneficia diretamente 100 

jovens dos municípios de Laranjeiras, São Cristóvão e Aracaju, nos dois bairros mais 

carentes da capital: Santa Maria e Coqueiral. O projeto trabalha com cinco oficinas: web, 

mídia impressa (fanzines, jornal mural), fotografia, rádio e vídeo. Indiretamente, o 

programa atende educadores, comunicólogos, articuladores municipais, instituições e 

familiares dos educandos, além de toda a população dos municípios contemplados, visto 

                                                
7 Esta declaração pode ser encontrada no website: http// www.midiajovem.org.br . Acesso em: 14/04/2011. 
8 O Instituto Recriando potencializa sua atuação a partir uma série de plataformas de redes sociais digitais a 

exemplo do Twitter (www.twitter.com/institutorecriando) e do Blog oficial 

(www.institutorecriando.org.br). 
9 Disponível em: http://www.midiajovem.se.gov.br. Acesso em: 14/04/2011. 



 

   442 

que este projeto é focado na cidadania e no desenvolvimento social. 

Neste sentido, a idealizadora do projeto e primeira dama do Estado de Sergipe, 

Eliane Aquino, afirma em vídeo disponível na webtv
10

 criada pelo projeto “Mídia Jovem”, 

que: 

Falar do ‘Mídia Jovem’ é falar com muita vontade e com muito orgulho 

de pensar que o que nos tempo hoje, essa juventude tem um potencial tão 
grande nas mãos e que nós precisamos prepará-los, para que eles 

realmente incorporem essas novas tecnologias e as novas mídias sociais e 

que façam uma linha dupla com a sua escola, com sua comunidade, com 
o governo. É nós acreditarmos que esses meninos, realmente a partir 

desse aprendizado, que os monitores e que a coordenação do ‘Mídia 

Jovem’ que vai estar passando isso pra eles, é mostrar que eles vão poder 

usar isso dentro das suas escolas, e de repente em um primeiro momento 
vão estar ajudando os professores que muitas vezes não entendem dessas 

novas tecnologias, porque já passou do tempo dele e o aluno vai levar 

isso pra dentro da escola, e pra dentro da sala de aula. É através da sua 
comunidade, a qual ele conhece muito bem, que ele vai ter um olhar 

melhor do qualquer a gente, que esta dentro do governo ou os próprios 

coordenadores do projeto, pois os meninos devem enxergar a sua 
comunidade com outro olhar. Uma mudança de olhar é o que estamos 

propondo para esses meninos, pois em um bairro de periferia costumamos 

vê-lo pelo lado ruim, a gente vai começar a enxergar as riquezas que 

existe neste bairro, seja através das pessoas, ou da cultura. E esse 
potencial, esses meninos tem de sobra o que eles precisam é de 

oportunidade. E hoje o projeto não é apenas uma construção de um 

projeto de papel, é a construção de um projeto de vida, de sentimento, de 
amor, de amor pelo estado de Sergipe, esses meninos vão dar um retorno 

imenso. O objetivo é que cada vez mais esse programa amplie até que 

vire realmente um programa de sociedade, um programa do Estado. E que 
os jovens consigam através do que eles aprendem, mostrar que é possível 

melhorar a qualidade da educação. 

Convém ressaltar que, estes projetos, transparecem um viés de instrumento de 

promoção da inclusão social, contribuindo sensivelmente para a mudança no cenário 

social, cultural e educativo do Estado de Sergipe. Segundo o próprio Instituto, seu 

fundamental desafio é o de atuar com estratégias que promovam uma comunicação social 

participativa, buscando a integração da sociedade na construção de uma política pública de 

comunicação. 

A promoção e a concretização de oficinas para jovens sergipanos na área do 

audiovisual é a questão acionadora da ação deste Instituto, abrangendo a discussão de 

temas relevantes para formação da cidadania. Ou seja, por meio de recursos audiovisuais, 

                                                
10 Disponível em: http://www.youtube.com/projetorecriando. Acesso em: 14/04/2011. 
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as oficinas temáticas funcionam como um espaço para reflexão sobre diversos temas 

transversais como: meio ambiente, etnia, diversidade, violência, drogas, sexualidade, 

saúde, família, cidade, Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos humanos, gênero e 

comunicação, gerando assim produtos de mídia. O resultado destas oficinas origina uma 

diversidade de linguagem próprias desses novos olhares, os quais estampam fotografias, 

fanzines, blogs, fotolog
11

, documentários para rádio e televisão, videoclipes, dentre outros. 

A iniciativa do Instituto Recriando, é uma proposta de concretização de uma 

comunicação pública, centrada no viés da Educomunicação a qual provoca a auto-estima 

de jovens à margem da grande mídia, estimulando o conhecimento e o reconhecimento de 

temas transversais trabalhados por meio da comunicação social participativa. Originam-se 

jovens protagonistas do que se pode ver e ouvir nos meios de comunicação. 

Por mediação de uma comunicação participativa, o Instituto Recriando está 

transparecendo que é possível favorecer a edificação de prováveis políticas públicas, 

voltadas à promoção da cidadania moldadas numa perspectiva educomunicativa. Adotando 

essa postura, o Instituto dá a juventude a oportunidade de serem protagonistas e assim, o 

exercício pleno da cidadania.  

Assim, parte-se da hipótese central de que o Terceiro Setor desponta como cenário 

crucial para o desenvolvimento de práticas Educomunicativas em contraponto, e, muitas 

vezes em caráter complementar, às instituições de ensino tradicionais. Além disto, 

considerando-se o aporte financeiro e tecnológico do Instituto analisado, é resultante do 

patrocínio direto da Petrobras e significativo apoio do Governo do Estado de Sergipe, da 

Oi Futuro e, ainda, da chancela da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o 

que, sem dúvida, legitima sua atuação por parte do Estado de Sergipe.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos considerar que de forma sucinta este estudo apresentou e problematizou 

a relação entre Terceiro Setor e Educação, transparecendo a prática da Educomunicação no 

                                                

11 Fotolog é um registo publicado no World Wide Web (www) com fotos colocadas em ordem cronológica, 

ou apenas inseridas pelo autor sem ordem, de forma parecida com um blog. Ver mais em http// 

www.sobresites.com. Acesso em: 14/04/2011. 
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ambiente complementar as escolas públicas sergipanas. Este espaço legitimado pelo 

Instituto Recriando visualiza uma sociedade cujos sujeitos estão sendo formados para além 

de uma política de governo, ou da uma gestão de ONG.  

No entanto, ainda há vários aspectos que precisam ser questionados com o 

objetivo de elucidar qual é a contribuição do Instituto Recriando para a implementação da 

Educomunicação em Sergipe. Percebeu-se que este Instituto sem dúvida, parece desfrutar 

de um contexto privilegiado, dispondo, diferentemente de parcela significativa de outros 

representantes do Terceiro Setor, de um aporte favorável ao desenvolvimento de suas 

atividades, considerando seus patrocínios e apoios.  

Relacionando o que vem a ser Educomunicação com as ações deste instituto, não 

restam dúvidas, que suas ações são, verdadeiramente, moldadas em uma perspectiva 

educomunicativa, no entanto, o “Mídia Jovem” por ser um programa voltado à 

comunicação, poderia promover maiores estratégias de divulgação de suas ações para a 

sociedade, pois esta, muitas vezes, não fica sabendo da existência de projetos como este, 

pela falta de divulgação, um dos princípios da comunicação. 

Diante do exposto, algumas sugestões podem ser apontadas para a melhoria 

dessas ações, por exemplo, ampliar o número de comunidades participantes e, no futuro, 

envolver as escolas estaduais do Estado de Sergipe, propondo editais para a sua 

participação. Assim, poderíamos dar oportunidade de um verdadeiro envolvimento entre a 

comunidade escolar sergipana e o Instituto Recriando.  

Outra proposta poderia ser a elaboração de conteúdo para quadros na TV pública 

local Aperipê, uma vez que sua programação utiliza-se, repetidamente, apenas de reprises. 

Dessa forma, estaria contribuindo para a revitalização da comunicação local, utilizando-se 

dos conteúdos criados pelos jovens do projeto “Mídia Jovem”. 

Outra idéia seria incluir nas oficinas ofertadas pelo Instituto, além das cinco que o 

projeto oferece (web, mídia impressa, radio, TV e fotografia), a oficina de animação, de 

forma que, as animações fossem produzidas pelos jovens e que poderiam ser incorporadas 

nas vinhetas da citada TV. 

Por fim, concluímos que as ações do Instituto Recriando são muito importantes 

para o desenvolvimento de jovens que, talvez, sem esta oportunidade não teriam 

possibilidades de conhecer e utilizar diferentes ferramentas tecnológicas para a exposição 

de seus pontos de vista, potencializando novos e diferentes espaços e tempos para o 

exercício pleno da cidadania. Todavia, como pudemos perceber, há outras investidas que 
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poderiam ser desenvolvidas, ampliando o alcance de projetos como esse, como por 

exemplo, a parceria com as escolas públicas e a TV pública local. 
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Resumo 

Este artigo pretende analisar a importância das redes sociais na promoção da Infoinclusão 

Digital de adolescentes e jovens com idade entre 15 e 25 anos provenientes de famílias 

vulnerabilizadas pelas desigualdades sociais. O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) 

espaço de aprendizagem e construção de conhecimento se configura no âmbito da 

educação não-formal (GOHN, 2010), instituição sem fins lucrativos desde 2003, 

desenvolve projetos para o desenvolvimento social sustentável e fortalecimento da 

cidadania a partir do conceito de infoinclusão digital e sua percepção acerca dos fatores 

que levam a exclusão digital no país, (SORJ, 2003). Para a construção dos dados aplicou-

se a 30% dos aprendentes do Projeto Informática Avançada um questionário on-line com 

sete questões, sendo quatro sobre o perfil de cada um e três relacionadas ao uso das redes 

sociais utilizadas no ILBJ. Com isto buscou-se compreender as percepções dos jovens a 

respeito destas redes sociais e apresentar razões pelas quais podemos considerá-las como 

ferramentas que contribuem dentro de suas especificidades para o processo de infoinclusão 

digital. 

Palavras-chave: Educação não formal; Infoinclusão Digital; Redes Sociais. 

 

Abstract 

This article aims to analyze the importance of social networks in promoting Infoinclusion 

Digital adolescents and young people aged between 15 and 25 years from families made 

vulnerable by social inequalities. The Institute Luciano Barreto Junior (ILBJ) space for 

learning and knowledge building takes shape under the non-formal education (GOHN, 

2010), nonprofit institution since 2003, develops projects for sustainable social 

development and strengthening of citizenship from the concept of digital infoinclusion and 

their perception of the factors that lead the digital divide in the country, (SORJ, 2003). For 

the construction of the data was applied to 30% of learners Advanced Computing Project a 

questionnaire online with seven questions, four on the profile of each and three related to 

the use of social networks used in ILBJ .With this we sought to understand the perceptions 

of young people about these social networks and present reasons why we consider them as 

tools that contribute in their specific process for digital infoinclusion. 
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Introdução 

 

Sendo a desigualdade social fator de grande preocupação para a sociedade 

contemporânea, o combate as suas múltiplas dimensões é um dos grandes desafios na 

atualidade. A exclusão digital constitui-se em um exemplo destas dimensões, que Sorj 

(2003, p.13) a define como “a distribuição desigual entre os países – e no interior de cada 

sociedade – dos recursos associados às tecnologias da informação e comunicação” (TIC). 

O impacto destes recursos na sociedade leva a um aumento desta desigualdade, já que 

apenas os setores da população mais favorecidos é que, inicialmente, apropriam-se deles 

ampliando as vantagens sobre os demais, por dispor de recursos e educação. Em 

contrapartida as classes menos favorecidas necessitam de uma garantia de acessibilidade e 

conectividade com as inovações tecnológicas (SORJ, 2003). 

Tal garantia pode ocorrer através da infoinclusão digital, pois ela possibilita ao 

sujeito em situação de exclusão, domínio técnico e capacidade intelectual e profissional 

para explorar as múltiplas potencialidades oferecidas pela telemática. 

A luta contra a exclusão digital pode ser entendida como “um esforço para não 

permitir que a desigualdade cresça ainda mais com as vantagens que os grupos da 

população com mais recursos e educação podem obter pelo acesso exclusivo a este 

instrumento.” (SORJ, 2003, p.62). 

Para Sorj (2003), este tipo de exclusão depende de cinco fatores que determinam o 

nível de universalização dos sistemas telemáticos: 1) a existência de infraestruturas físicas 

de transmissão; 2) a disponibilidade de equipamento/conexão de acesso; 3) treinamento no 

uso dos instrumentos do computador e da internet; 4) capacitação intelectual e inserção 

social do usuário, produto da profissão, do nível educacional e intelectual e de sua rede 

social, que determina o aproveitamento efetivo da informação e das necessidades de 

comunicação pela internet, 5) o último fator que é a produção e uso de conteúdos 

específicos adequados às necessidades dos diversos segmentos da população. Desta forma, 

compreendemos que o combate a esta dimensão da desigualdade social deve suprir a falta 

de acesso aos recursos, desenvolver no sujeito competências e habilidades para o seu uso e 

oferecer conteúdos adequados às suas necessidades. 
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Os sites de redes sociais e a infoinclusão digital 

 

A comunicação mediada pelo computador trouxe novos meios de organização, 

identificação, conversação e mobilização social (RECUERO, 2009). Sabemos que há 

inúmeras potencialidades na exploração deste tipo de comunicação, e para o jovem que 

ingressa no ILBJ é essencial que no processo de infoinclusão digital sejam a ele oferecidas 

condições que o façam explorar estas potencialidades, de modo responsável, consciente e 

ético. 

Através desta mediação tornou-se possível a criação e expressão de redes sociais 

no mundo virtual, permitindo interações entre pessoas, organizações e grupos sociais 

através dos sites de redes sociais (SRS). É indiscutível a aceitação e interesse por estes 

sites por boa parte dos jovens e adolescentes da sociedade. Partindo desta observação, 

temos com a sua utilização, um excelente propulsor capaz de mobilizar os jovens que 

ingressam no ILBJ a buscarem compreender e dominar habilidades básicas de acesso à 

internet, com intuito de fazer parte deste mundo virtual, que só é possível com a 

comunicação mediada pelo computador. 

Podemos exemplificar o uso do correio eletrônico; o envio e recebimento de 

arquivos; a visualização de arquivos de multimídias; uso de comunicadores instantâneos e 

compartilhamento de informações, como apenas algumas das habilidades que podem ser 

adquiridas em consequência desta mobilização ao uso dos SRS. Assim, o uso destes sites 

possui relação importante de contribuição com o processo de alfabetização digital, que é “o 

treinamento no uso do computador e da Internet” (SORJ, 2003, p.38). 

Constituindo o ILBJ um espaço que desenvolve ações voltadas à educação não 

formal, numa análise das dimensões do processo político pedagógico de aprendizagem e 

produção de saberes, tem-se neste tipo de educação a aprendizagem para a cidadania e para 

atuação no mundo do trabalho (GOHN, 2010). Relacionando estas dimensões à forma 

como a alfabetização digital deve ser promovida, que é de modo a proporcionar “a 

aquisição de habilidades básicas para o uso de computadores e da Internet, mas também 

que capacite as pessoas para a utilização dessas mídias em favor dos interesses e 

necessidades individuais e comunitárias, com responsabilidades e senso de cidadania.” 

(TAKAHASHI, p.31) encontramos uma ligação entre a aprendizagem da educação não 

formal com a alfabetização digital, no que se refere ao exercício da cidadania. 

Segundo Gohn (2010, p.16) “a educação não formal é aquela que se aprende ‘no 
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mundo da vida’, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em 

espaços de ações coletivos cotidianos” e apesar de o agente do processo de construção do 

saber neste tipo de educação ser o educador social, para a autora o principal educador é 

aquele com quem o sujeito interage e se integra (GOHN, 2010). Neste sentido, o fato de os 

SRS oferecerem espaços para a promoção de interação e integração no ciberespaço, os 

aprendente que fazem uso deles têm como opção, novas formas de construir o saber por 

meio destas interações com outros aprendentes, educadores, equipe pedagógica e outros 

indivíduos também pertencentes à rede.  

Ainda sobre interação, sabe-se que na educação não formal, os espaços educativos 

onde ela pode acontecer são em “locais onde há processos interativos e intencionais” 

(GOHN, 2010, p.17), sendo a intencionalidade peça fundamental. E através dos SRS é 

possível, como já foi apresentado, processos de interação entre os sujeitos envolvidos, 

possibilitando a promoção de espaços educativos que darão lugar a construção de novos 

conhecimentos, experiências, valores etc. 

Também para Gohn (2010, p.35), as “redes de sociabilidades virtuais, atualmente 

uma grande força propulsora de atividades de natureza diversa (associativa, de lazer, de 

negócios, política, cultural, religiosa etc.)” não devem se vincular apenas a aprendizagens 

escolares, entende-se com isto que deve fazer parte também de outras formas de 

aprendizagens, a exemplo da aprendizagem para a cidadania e o mercado de trabalho. 

 

O Uso de Sites de Redes Sociais no ILBJ 

 

Em 2005 o ILBJ realizou uma avaliação das atividades de infoinclusão social 

desenvolvidas nos dois primeiros anos de fundação, a fim de entender quem eram, como 

viviam e o que pensavam os adolescentes e jovens que participavam dos projetos. Nesta 

avaliação preocupou-se também em refletir sobre o conceito de inclusão digital 

desenvolvido desde 2004 por meio do Projeto Conectando com a Vida (PROJETO 

INSTITUCIONAL, 2007). 

Diante dos resultados obtidos, concluiu-se que, além de dar continuidade as ações 

já desenvolvidas, a instituição necessitava criar novas ações, dentre as quais se propôs a 

“criar espaços de comunicação e de acesso à informação, assim como contribuir para o 

desenvolvimento de competências básicas para que os adolescentes e jovens possam 

participar do processo de produção e distribuição da informação, grande meta para a 
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sociedade do conhecimento” (PROJETO INSTITUCIONAL, 2007). 

Ao analisarmos o uso da internet temos como opção duas dimensões: sua 

utilização como “instrumento de comunicação e divulgação” ou como meio de “acesso à 

informação” (SORJ, 2003, p.68), nesta perspectiva, a internet é um instrumento 

indispensável à concretização da ação proposta. 

O Facebook, considerado SRS e um tipo de comunicação mediada pelo 

computador, permite processos de interação, característica que possibilita processos 

educativos da educação não formal, razão pela qual o ILBJ criou um perfil onde há 

publicação de eventos, programações e avisos; diálogos por meio de comunicador 

instantâneo; esclarecimentos de dúvidas e questionamentos; divulgação de arquivos de 

multimídia e compartilhamento de mensagens com teor de conscientização para o 

exercício da cidadania. Além destas finalidades, também permite a educadores desenvolver 

ações que o explore como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. 

Percebe-se claramente a intencionalidade da instituição com o uso do site no 

processo de infoinclusão digital. Nesta perspectiva, o ILBJ explora tendo-o principalmente 

como instrumento de comunicação e divulgação, mas também abre possibilidades para que 

novas iniciativas sejam desenvolvidas por meio dos SRS a fim de fornecer acesso à 

informação, contribuir para a aprendizagem, conscientizar sobre temas de relevância para o 

aprendente envolvido neste processo como qualquer outra ação que venha beneficiar o 

processo. 

O que ocorre quase sempre no início é a chegada de jovens possuindo 

conhecimentos básicos sobre o ciberespaço, relacionados em sua maioria a sites como 

Facebook e Orkut, sobressaindo raras exceções, e eles possuem uma visão do recurso 

como uma alternativa de entretenimento. No entanto, são indivíduos que não são capazes 

de explorar o computador e a internet para finalidades que exijam um pouco mais de 

habilidades e capacidade intelectual. 

Mas, mesmo sem esta capacidade intelectual com o uso da internet, sabe-se que 

estes conhecimentos não devem ser desconsiderados, pois possuem sua importância para a 

alfabetização digital, e os educadores sociais devem aproveitar-se e a partir deles levar os 

aprendentes a construir novos conhecimentos relacionados ao uso do computador e da 

internet. 

A exploração deste site pelo ILBJ também desperta nos aprendentes a percepção 

de que os SRS não possuem o entretenimento como exclusiva ou principal forma de uso, 
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mas tudo depende da finalidade e interesse de quem está utilizando além de ser uma 

excelente ferramenta de comunicação e interação, podendo também ser uma ferramenta 

essencial para a construção de novas experiências com o ciberespaço. 

Outra ação a ser considerada na relação entre o uso do Facebook e as ações do 

ILBJ é a possibilidade do desenvolvimento dos capitais sociais relacional e cognitivo. Para 

melhor compreensão é necessário entender sobre a colaboração que a educação não formal 

pode dar a um determinado grupo, conforme o que propõe Gohn (2010) e os valores que 

podem ser construídos ao fazer parte de determinados SRS, com base na contribuição de 

Recuero (2009). 

Quando a educação não formal colabora para o desenvolvimento e fortalecimento 

de um grupo, contribui para a criação de seu capital social, que Gohn (2010, p.20) prefere 

denominar como “acervo sociocultural e político”, e para a autora o grupo tem na 

qualidade deste acervo a sua força e potencial de atuação. Com base na consideração de 

que os SRS são “capazes de construir e facilitar a emergência de tipos de capital social que 

não são facilmente acessíveis aos atores sociais no espaço off-line.” (RECUERO, 2009, 

p.107), temos nestes sites a possibilidade contribuir para o desenvolvimento do acervo 

sociocultural e político dos jovens. 

Há uma relação entre o uso dos SRS e os capitais sociais relacional e o relacional 

cognitivo, tal relação ocorre por meios de valores que podem ser construídos com a 

participação nos SRS, que são: visibilidade, reputação, popularidade e autoridade 

(RECUERO, 2009). 

A visibilidade é construída por meio da capacidade que uma pessoa possui em 

está conectada e mais visível numa determinada rede, e isto aumenta as possibilidades do 

indivíduo receber determinadas informações compartilhadas ou comentadas na rede, além 

de obter auxílio com mais facilidade para algo que esteja encontrando dificuldades. Apesar 

de a visibilidade decorrer da própria presença desta pessoa na rede, o valor irá ser 

importante também na construção dos demais valores e está ligada ao capital social 

relacional (RECUERO, 2009). 

A reputação é a percepção que se tem do ator construída pelos demais integrantes 

da rede, implicando o “eu”, o “outro” e a relação entre estes. Relaciona-se ao que outras 

pessoas constroem como impressões de nós, tendo por base as informações sobre quem 

somos e o que pensamos. Sabendo-se também que este valor é influenciado por meio de 

nossas ações e do que os outros constroem sobre elas. Este valor tem uma percepção 
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qualitativa, ou seja, não deve depender da quantidade de conexões que temos com outros 

atores, mas da impressão que estes têm de nós. Está ligado ao capital social relacional, por 

ser consequência das conexões existentes entre os atores, e também ao cognitivo, por 

depender do tipo de informação que publicamos (RECUERO, 2009). 

A popularidade possui relação com a audiência, esta é possível visualizar por 

meios das conexões e referência a alguém na rede. Este valor é relativo à posição que ele 

possui dentro da rede a qual participa. Ele tem um valor quantitativo, ou seja, um jovem é 

mais popular por ter mais pessoas conectadas a ele, podendo este ter uma forte capacidade 

de influência que outros por causa desta popularidade. Está também relacionado ao capital 

relacional, mas com maior ligação a laços fracos por causa de sua associação à quantidade 

de conexões e não a sua qualidade. 

Por último temos a autoridade, que trata do poder de influência que uma pessoa 

possa ter na rede, compreende-se também de autoridade a presença de reputação, pelo fato 

de haver a necessidade de uma análise da real influência do indivíduo com relação à sua 

rede e da percepção que os outros têm da reputação desta pessoa. Ela está relacionada tanto 

ao capital relacional como também ao cognitivo e só pode ser medido “através dos 

processos de difusão de informações nas redes sociais e da percepção dos atores dos 

valores contidos nessas informações.” (RECUERO, 2009, p.114). 

Por enquanto, destacou-se a importância do Facebook no processo, mas há outra 

iniciativa que explora o uso de SRS e que também cabe destacar, que é o weblog para 

aprendentes do Projeto Informática Avançada. 

O “Blog do Avançado”, como é chamado, foi idealizado com o intuito de 

disponibilizar informações pelos educadores, coordenação pedagógica e psicossocial, 

informações estas relacionadas a oportunidades de emprego, processos seletivos, eventos 

internos e externos relacionados ou não ao ILBJ, dicas sobre mercado de trabalho, temas 

sobre cidadania, ética, tecnologia e dentre outros. 

Tomamos com base para considerar o “Blog do Avançado” como SRS a definição 

de Recuero (2009, p.102) que o considera como “toda ferramenta que for utilizada de 

modo a permitir que se expressem as redes sociais suportadas por ela”, para a autora 

fotologs, weblogs e ferramentas de micromessaging atuais podem ser também incluídos 

neste tipo de site, por possuírem mecanismos de individualização, mostrar as redes sociais 

de cada ator de forma pública e possibilitarem que eles construam interações por meio 

destes sistemas. 
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Podemos definir weblog como uma 

[...] página na Web que se pressupõe ser actualizada com grande 

frequência através da colocação de mensagens – que se designam “posts” 

– constituídas por imagens e/ou textos normalmente de pequenas 
dimensões (muitas vezes incluindo links para sites de interesse e/ou 

comentários e pensamentos pessoais do autor) e apresentadas de forma 

cronológica, sendo as mensagens mais recentes normalmente 
apresentadas em primeiro lugar. (GOMES, 2005, p.311). 

O blog, abreviação de weblog, pode ser explorado como “recurso pedagógico” ou 

“estratégia pedagógica” (GOMES, 2005, p.312). Como recurso proporciona um espaço de 

“acesso a informação especializada” ou “disponibilização de informação por parte do 

professor”, enquanto que como estratégia permite a criação de: portfólio digital, espaço de 

intercâmbio e colaboração, espaço de debate – role playing ou espaço de integração 

(GOMES, 2005). 

Se pensarmos nas duas dimensões de uso da internet, descritas anteriormente, 

percebe-se que o blog não permite apenas explorar a primeira, mas também ser um meio de 

acesso à informação, possibilitando o alcance do quinto fator, do qual também está 

relacionada a exclusão digital, já que através dele o educador pode produzir ou direcionar 

os aprendentes para conteúdos específicos conforme adequação às suas necessidades. 

O educador tem através do uso deste recurso, distintas formas de exploração na 

educação não formal, podendo acompanhar a abordagem de conteúdos nas aulas; 

disponibilizar conteúdos, estabelecendo ligações a sites que tenha alguma relação; fazer 

comentários, tanto em sala como no blog; fazer referências a notícias atuais, caso estas 

possuam relevância aos conteúdos abordados em aulas, além de outras que estejam em 

acordo com a intenção do ILBJ no exercício de suas ações. Apresentamos aqui apenas 

algumas possibilidades, valendo para a criação de outras a criatividade do educador e a 

preocupação em está contribuindo para os objetivos da educação não formal, propostos por 

Gohn (2010): a justiça social, os direitos (humanos, sociais, políticos, culturais etc.), a 

liberdade, a igualdade e o respeito à diversidade cultural, a democracia, o combate a toda e 

qualquer forma de discriminação e o exercício da cultura e manifestação das diferenças 

culturais. 
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Resultados 

 

Procuramos fundamentar a análise nas contribuições de autores que tratam de três 

temas: exclusão digital, educação não formal e expressão de redes sociais na internet. No 

que se refere à exclusão digital, tomamos como base os conceitos de Sorj (2003) e os 

fatores que o autor apresenta como itens importantes no combate a exclusão digital. Em 

relação ao tipo de educação desenvolvido pelo instituto, fizemos referência à contribuição 

de Gohn (2010) sobre a educação não formal, analisando características, objetivos, locais 

onde pode acontecer, sua relação com a construção do capital social e a observação de que 

o principal educador para este tipo de educação é o “outro” com quem o aprendente 

interage e se integra. 

Ainda em análise das contribuições teóricas, destacamos as referências feitas ao 

trabalho de Recuero (2009), onde tivemos como associar objetivos da educação não formal 

com os valores construídos na utilização dos SRS, no que se refere ao desenvolvimento do 

acervo sociocultural e político de um determinado grupo. 

Considerando que o ILBJ desenvolve ações relacionadas à educação não formal, 

as reflexões sobre o uso dos SRS foram realizadas pensando nas suas relações de 

contribuição com os objetivos propostos por Gohn (2010) para este tipo de educação. 

Buscamos para estas reflexões uma breve demonstração de valores construídos nos SRS 

que ajudam no desenvolvimento do capital social relacional e cognitivo (RECUERO, 

2009) e uma demonstração da exploração do weblog na educação não formal, tanto como 

estratégia quanto como recurso da prática pedagógica (GOMES, 2005). 

Na construção de dados foi utilizado um questionário on-line aplicado a 

aprendentes do Projeto Informática Avançada que participaram ou estão participando em 

2012 do curso, constituindo o principal objetivo analisar se o uso do perfil do ILBJ no 

Facebook tem sido visto pelos aprendentes que fazem parte de sua lista de “amigos” como 

meio de comunicação, divulgação e interação. Isto para saber se os objetivos propostos 

pelo instituto com o uso da ferramenta estão sendo alcançados. Outro objetivo foi o de 

saber se na residência destes aprendentes havia computador com acesso à internet, por ser 

este um dos fatores que caracterizam a exclusão digital. Com isto tivemos como analisar o 

nível de importância do ILBJ como local de acesso à internet para os jovens, já que muitos 

não dispõem dos recursos necessários ao acesso à internet em suas próprias residências. 

Os aprendentes responderam a questões com abordagens sobre: idade, sexo, 
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escolaridade e se possuíam computador com acesso a internet em casa. As demais questões 

tinham por objetivo identificar pontos relacionados à relação deles com o Facebook e com 

o perfil alimentado pelo ILBJ. 

O primeiro ponto observado foi que dos 80 aprendentes que responderam ao 

questionário 70% não possuem conexão à internet em suas residências, diante desta 

informação e convertendo tal percentual para o universo de jovens matriculados no ILBJ 

em 2012, que é de 1400, percebemos que temos uma estimativa de que 980 jovens não 

possuem conexão em suas residências. 

Em segundo lugar, observamos como se dá a relação dos jovens que possuem 

perfil no Facebook e pertencem à lista de amigos do ILBJ. De início percebemos que 

apenas 29,5% dos aprendentes estão conectados à lista, 43,58% apesar de possuírem perfil 

no site não estão e apenas 26,92% ainda não possuem um perfil no site. Diante destas 

informações confirma-se o interesse que há dos jovens pelos SRS, já que mais de 70% 

fazem parte do SRS, mas descobre-se algo que nos deixa curiosos, pois nota-se que muitos 

jovens apesar de fazer parte não estão conectados à lista do ILBJ, motivo que deixa-nos 

com um item a ser abordado nas próximas análises, a fim de compreender o porquê desta 

escolha. 

Como nosso objetivo foi analisar a relação dos aprendentes que estão conectados 

à lista, cabe-nos tratar dos resultados encontrados. Dos 29,5% conectados à lista, 

questionou-se o seguinte: “Fazer parte da lista de amigos do ILBJ no Facebook, tem sido 

útil para você de que forma?”. É possível visualizar o percentual das respostas dos jovens 

no gráfico abaixo: 
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Através destes dados é possível analisar a percepção que estes jovens estão tendo 

em integrar a lista de amigos do instituto. Em primeiro lugar, observamos que os maiores 

índices, de como os jovens tem explorado esta relação, são justamente os que enfatizam a 

interação entre aprendente e equipe ILBJ (gerência, coordenação e educadores) e acesso a 

informações relacionadas à instituição e divulgadas no espaço (eventos, mini-cursos, 

cursos, atividades, palestras, oficinas e seleções). 

Mas não é apenas para interação com a equipe ILBJ que os jovens utilizam esta 

lista, há um nível considerável que utiliza como meio de interagir com outros jovens, tanto 

para construção de novas amizades (onde se enquadra o valor visibilidade, que está 

relacionado ao desenvolvimento do capital social), como também para manter-se 

atualizado das informações que os demais jovens estão compartilhando, comentando e/ou 

“curtindo”. Nestas interações é possível ocorrer processos educativos da educação não 

formal, já que neste tipo de educação não temos apenas o educador social como único 

agente para se construir o saber, mas é no “outro” que o aprendente também encontra, 

através da interação e integração, um meio de desenvolver seu acervo sociocultural e 

político (GOHN, 2010). 

Com a construção de novas conexões por meio da rede é possível também o 

aumento do valor visibilidade que contribui com o capital social relacional do indivíduo. A 

visibilidade, segundo Recuero (2009), pode funcionar como matéria-prima na criação de 

outros valores, como a reputação e popularidade. 

Com estes dados percebemos também que o menor índice está relacionado ao 

entretenimento, pois buscou saber se o jovem acessa o perfil do ILBJ apenas para ver 

coisas tidas por eles como engraçadas, já que muitos indivíduos buscam em tais redes 

apenas conteúdos de teor humorístico. Então, concluímos que a maioria dos jovens não 

buscam apenas este tipo de conteúdo no perfil do instituto, mas principalmente interação e 

informação sobre assuntos de seus interesses que estão em sua maioria relacionados às 

ações desenvolvidas pelo instituto. 

Através deste questionário analisamos a relação dos jovens com o Facebook e 

com o perfil do instituto, mas também procuramos saber qual percepção que eles têm 

construído a respeito do blog. E dar espaço para que eles contribuíssem com sugestões do 

que poderia ser melhorado para eles obterem um maior aproveitamento com o uso do 

recurso. 

Os jovens responderam a dois questionamentos, sendo um a respeito da 
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importância do blog para eles enquanto aprendentes do curso e outra com objetivo de dar 

espaço para saber o que eles teriam de sugestões para o blog. 

Em análise das respostas constatamos que há uma percepção clara de que eles têm 

o espaço como meio para realização de duas principais finalidades, uma é explorá-lo como 

meio de acesso a informação e conhecimento, e a outra para se ter acesso a oportunidades 

de emprego. Estas são as que mais foram lembradas por eles em suas respostas, mas outras 

foram pontuadas, a exemplo de: interação, entretenimento, resolução de questões e dicas 

relacionadas ao mercado de trabalho e concursos públicos. 

Visando receber sugestões que sirvam de subsídios ao desenvolvimento de novas 

ações com o uso do blog, foi aplicada uma questão para que o aprendente deixasse suas 

ideias de como o espaço poderia ser melhorado. Numa síntese geral do que eles 

propuseram, temos uma visão de que eles querem uma participação mais ativa do espaço, 

saindo de meros expectadores e passando a autores de informação, conteúdo e 

experiências. 

Quatro aprendentes defendem que suas experiências devem ter espaço para 

publicação, podendo ser compartilhadas através de multimídias. Já outros sugerem que o 

“Espaço do aluno”, parte que há no blog reservado a postagem de conteúdos criados pelos 

jovens e que disponibilizaram para compartilhar com os demais, seja mais valorizado. 

Além de outras sugestões, destacamos algumas delas: maior número de postagens com 

informações sobre mercado de trabalho, curiosidades e entretenimento; maior liberdade 

para download de músicas, vídeos e imagens; divulgação de mais oportunidades de 

emprego; maior interatividade e que esteja sempre atualizado. 

 

Considerações finais 

 

Diante dos resultados apresentados percebemos que o ILBJ tem contribuído para 

o desenvolvimento do acervo sociocultural e político dos aprendentes por meio dos SRS, 

tanto como instrumento de comunicação e divulgação, quanto como recurso pedagógico no 

caso do weblog. Mas, com esta pesquisa abrimos espaço para novas reflexões e 

perspectivas de pesquisas na busca de melhorar ainda mais as ações já desenvolvidas com 

o uso de SRS. 

As possibilidades são muitas, de exploração dos SRS no processo, que podem 

ganhar espaços e serem aplicadas. Por exemplo, se há um blog para os aprendentes do 



 

   459 

avançado, nada impede que o ILBJ possa criar outros blogs como recursos e/ou estratégia 

pedagógica a serem explorados pelos demais projetos, ou até, centralizar todas as ações 

relacionadas ao desenvolvimento de ações pedagógicas por meio de weblog em um único 

recurso reservado a todos os projetos. 

Também é necessário considerar as sugestões dos aprendentes para o weblog no 

desenvolvimento de novas ações direcionadas ao uso do recurso, e por que não pensar em 

estratégias pedagógicas onde os aprendentes sairiam de receptores de conteúdos e 

produziriam seus próprios blogs para compartilhar conhecimentos, experiências, trabalhos 

artísticos, opiniões etc. 

De acordo com os resultados, a percepção dos aprendentes a respeito da utilidade 

em fazer parte da lista de amigos do ILBJ e de como o weblog, enquanto recurso 

pedagógico tem contribuído com algumas das expectativas dos jovens, demonstram uma 

concretização da intencionalidade do instituto na aplicabilidade dos SRS em suas ações, 

principalmente no processo de infoinclusão digital. Mas, leva-nos a refletir a respeito de 

nossa prática como educadores sociais que objetiva desenvolver novas ações, a fim de 

valorizar mais a participação dos aprendentes como autores no uso de weblog, podendo 

para isto considerar a exploração pedagógica do weblog como estratégia, onde eles 

poderiam construir portfólios digitais e promover espaços de intercâmbio e colaboração, de 

debate e de integração. 

Podemos então, reafirmar como razões que demonstram a importância dos SRS 

no processo de infoinclusão digital promovido pelo ILBJ: a utilidade dos SRS como 

instrumento de comunicação e divulgação; o favorecimento da construção nos jovens de 

uma percepção contrária a de que sites como Facebook servem apenas como forma de 

entretenimento; a importância no desenvolvimento do acervo sociocultural e político destes 

aprendentes, por meio de valores que podem ser construídos e a possibilidade de uso como 

recurso pedagógico para o educador disponibilizar informações de relevância para o 

processo. 
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RESUMO 

Este artigo relata fatos sobre o surgimento dos tipos móveis e dos materiais necessários 

para a impressão, como o papel e a tinta. Além de tratar das reais revoluções de Gutenberg 

e seu processo de impressão através da tipografia (tipos móveis), da prensa e da revolução 

do texto digital na vida do leitor. Para identificar o perfil do leitor digital no curso de 

Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade 

Tiradentes, foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa com questionário aplicado 

para todos os discentes do curso de Publicidade e Propaganda no período de 18 à 25/07/12, 

a fim de identificar as características e práticas de leitura digital. 

PALAVRAS-CHAVE: Gutenberg; texto; digital; leitor; comunicação. 

 

 

ABSTRACT 

This article reports the facts about the appearance of the movable type and materials 

needed for printing, such as paper and ink. Besides this the real revolution of Gutenberg 

and his printing process by printing (movable type) and of the press and the revolution of 

digital text on the reader's life. To identify the characteristics of the digital reader in the 

course of Social Communication in Advertising, University Tiradentes was performed a 

quantitative and qualitative questionnaire administered to all students from the publicity 

and advertising in the period from 18 to 25/07/12 in order to identify characteristics and 

practical digital readout. 

KEYWORDS: Gutenberg; text; digital; reader; communication. 
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1 Introdução 
 

Geralmente, ao se falar de tipos móveis para impressão, atribui-se logo a 

Gutenberg a sua criação. “É a Gutenberg [...] que a história atribui o mérito principal da 

invenção da imprensa, não só pela ideia dos tipos móveis - "a tipografia", mas também 

pelo aperfeiçoamento da prensa [...]” (GASPAR, 2009, p. 01). Na parte inicial deste artigo, 

relato fatos históricos que irão demonstrar o percurso do surgimento dos tipos móveis. 

Após o relato destes fatos que levaram ao surgimento dos tipos móveis, 

trabalhamos a Revolução do livro de Gutenberg e a Revolução do livro digital. Segundo 

Chartier (1999), ao falarmos destas revoluções sempre temos a tentação de realizar uma 

comparação e é justamente isto que pretendemos com este artigo. Citar as características 

do texto e do leitor em cada uma destas revoluções, a fim de identificar as suas diferenças e 

suas reais revoluções. 

As duas revoluções modificaram o modo de produção e o modo de reprodução de 

textos. Mas, na revolução digital o papel do autor, editor e distribuidor passaram a ser 

exercida pela mesma pessoa. O que modifica a forma de se produzir um texto. 

Chartier (1999) coloca que os mais jovens, ao terem contato com o que ele chama 

de ‘leituras selvagens’, aquelas que têm uma fraca legitimidade cultural. Para tentar 

solucionar o problema, seria como direcionar e apoiar estes leitores para terem acesso a 

outras leituras com mais legitimidade cultural, para que eles consigam navegar nesta 

imensidão de textos. 

Já que “[...] a revolução do livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do 

suporte material do escrito assim como nas maneiras de ler” (CHARTIER, 1999, p. 13) e 

tendo por base esta característica de que temos novas maneiras de escrever e ler, iremos 

abordar a problemática que orienta o estudo realizado na Universidade Tiradentes nos dias 

18 à 25 de julho de 2012, com os discentes do curso de Comunicação Social com 

habilitação em Publicidade e Propaganda: qual o perfil deste leitor/discente diante dos 

textos impressos e digitais? Para tentar responder estas questões, foi aplicado um 

questionário com dezenove questões, sendo dezessete quantitativas (fechadas) e duas 

qualitativas (aberta), que foi respondido de forma espontânea. 
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2 Os chineses e suas contribuições para a impressão 

 

Ao verificar a história da impressa e do livro oriental, pode-se perceber que o fato 

de existir grandes saltos de experiência, a mesma sofreu por conta dos processos de sua 

criação e utilização por causa de uma considerável lentidão. 

Dentre as criações, que em alguns casos são creditadas aos europeus, foi na China 

que realmente elas foram concebidas, como podemos observar em Amaral (2002). 

Para que se possa imprimir, era necessário que o papel fosse desenvolvido e em 

105 o eunuco Cai Lun inventa o papel chinês, que para completar o processo de impressão 

precisaria de algo que registrasse no papel, foi quando Wei Tan (179-253) criou a tinta para 

que fosse registrado no papel e durasse mais tempo. 

Aqui se percebe que a diferença de tempo na criação do papel para o da tinta, já 

pode ter sido um destes fatores de lentidão do desenvolvimento destas técnicas de 

impressão. 

Segundo Amaral (2002, p. 86), “a ideia da impressão com matrizes em relevo e 

com tinta pode ter surgido da junção de duas técnicas já antes bem conhecidas dos 

chineses: a do sinete e a do calco”. 

O Sinete é utilizado desde a dinastia Qin (221-206 a.C.) na China e o século V no 

Japão, nos documentos legais e ordens de pagamentos. Esta técnica utiliza um carimbo 

com gravação invertida onde deveria ser passada uma tinta e depois pressionado sobre o 

papel. Esta gravação invertida, após aprimoramento, torna-se um dos elementos 

fundamentais para a impressão de Gutenberg. 

Já os calços, que já eram utilizados nas dinastias Tang (618-907) e Song (960-

1279), era a utilização de um papel molhado (para dar transparência ao mesmo) sob os 

contornos do original, logo após se seguiam os contornos com a tinta, a fim de se copiar o 

original. Esta técnica ganhou alguns adeptos pela sua fidelidade ao original, dentre eles os 

litterati, além de contribuir com o aperfeiçoamento da relação tinta/papel. Seria o que 

temos hoje com a técnica do decalque. 

As primeiras impressões com placas de madeira, pelas suas pequenas 
dimensões, foram feitas seguramente como os selos, calcando à mão a 

prancha tintada sobre o papel. Uma forma de impressão idêntica à que 

ainda hoje se usa no Oriente para a estampagem em tecidos. (AMARAL, 

2002, p. 86) 
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Vamos abrir um espaço para os japoneses que, em 764, imprimiram, em caracteres 

chineses, cerca de 1 milhão de exemplares dos encantamentos (os Hyakumanto Dharani) 

sob a ordem da Imperatriz Shotoku (718-770), que demonstrava uma capacidade de 

atender uma demanda desta natureza. (BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL, 2011) 

Segundo Levy (2010), em “The Britannica guide to inventions that changes the 

modern world”, durante o período de 1041-1048 foram inventados por Pi Sheng os 

caracteres móveis, uma mistura de argila e cola endurecido por cozimento. Em 1313, 

temos a invenção do primeiro tipo de impressão móvel de madeira no mundo, idealizado 

por Wang Zhen, da dinastia Yuan (1271 - 1368), que tivera nas dinastias anteriores Song 

(960 - 1279 dC) e Bi Sheng (990 – 1051) os tipos em barro, que eram frágeis e se perdiam 

facilmente, realizando poucas impressões. Mais tarde fora aprimorado e utilizado por 

Gutenberg, apesar de não existirem relatos do contato de Gutenberg com os caracteres 

móveis de Wang Zhen. Ainda se atribui a Wang Zhen a construção de 60.000 caracteres 

móveis de madeira para publicar um tratado sobre a história da tecnologia. 

E com a evolução dos tipos móveis de madeira e da tinta, em (1580-1661) Min 

Qiji é responsável pelas primeiras impressões a cores, em que utilizava várias pranchas de 

madeira. Com esta técnica temos a maior enciclopédia impressa do mundo, em caracteres 

móveis, a “Grande enciclopédia imperial ilustrada dos tempos passados e presentes”, 

impressa entre 1726 e 1728, com mais de 5 mil fascículos e cerca de 800 mil páginas. A 

responsabilidade da obra é de Jiang Tingxi (1669-1732), já o revisor oficial e verdadeiro 

organizador foi Chen Menglei (1650-1741). 

Só que estas técnicas de impressão não foram de certa forma muito utilizadas na 

China, pois os altos custos para a produção dos tipos e das impressões que geralmente 

eram financiadas pelas dinastias inviabilizavam a sua utilização pela população em geral. 

Já a Coreia, que adotou a tipografia, mas dentro da mesma característica de se 

financiada pelos governantes: 

Precisamente em 1377, saía das oficinas do mosteiro Heungdeoksa 

(Hûng-dôk) o tratado do monge BACK-ÙN impresso em caracteres 

móveis. Depois disso, a tipografia conheceu um novo e importante 
impulso sob o patronato de Taejong (Htai Tjong): em 1403, este rei 

ordenou a fundição de um primeiro conjunto de 100.000 tipos em bronze, 

a que se seguiram oito novos conjuntos de fontes, até 1516. (AMARAL, 
2002, p. 90) 
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Pode-se perceber que mesmo antes da Europa descobrir a tipografia, os chineses e 

coreanos já tinham aperfeiçoado a técnica que fora abandonada por causa de seus altos 

custos. 

Segundo Amaral (2002), a utilização dos caracteres móveis veio a ser abandonada 

por três razões técnicas: 1- o grande número de caracteres necessários só se justificava com 

enormes tiragens ou com o patrocínio imperial; 2- a maior possibilidade de ocorrerem 

erros (gralhas) no texto e 3- a estandardização dos tipos, a monotonia da página composta, 

eram contrárias ao gosto caligráfico, personalizado, dos literatos, consumidores de livros. 

 

3 A revolução do livro de Gutenberg e a revolução do texto digital 

 

A história geralmente atribui a Gutenberg a criação dos tipos móveis e muitas das 

vezes esquecem-se dos verdadeiros precursores da tipografia, os chineses, como foi 

exposto através dos relatos dos fatos anteriormente. Pode-se perceber que Gutenberg por 

ter o conhecimento do ofício de ourives, desempenhado por seu pai, além de ter sido um 

joalheiro que dominava a técnica de molde e fundição de ouro e prata. Assim conseguiu 

trabalhar os tipos móveis em chumbo fundido, que eram considerados verdadeiras obras de 

artes, sendo ele o primeiro a utilizar com sucesso esta técnica, que tornava a utilização dos 

tipos móveis com um melhor custo/benefício. Pois os tipos móveis de chumbo tinham um 

valor mais baixo que os de bronze e prata e durava mais tempo do que os de madeira que 

tinham um custo baixo inicialmente, mas na necessidade de muitas reproduções tinham 

que serem refeitos o que demandava mais tempo e eleva o seu custo final. 

Só que apenas mudar o material para produzir os tipos móveis não é suficiente 

para dar o título de criador desta técnica de impressão. Gutenberg tinha uma boa percepção 

para adaptar ferramentas e técnicas para poder aplicar a arte de imprimir. 

Outra implementação feita por ele foi a utilização de prensas de madeiras, 

conhecidas como prensa parafuso, utilizadas nas parreiras da região onde morava para 

realizar a impressão com os tipos móveis. Sendo mais uma vez uma adaptação de 

ferramentas que já existiam, não criando e sim adaptando. Para Magalhães (1981), 

Gutenberg é muito mais um sistematizador do que inventor da imprensa. 

Mas para poder utilizar os seus tipos móveis de chumbo fundido, era preciso 

aperfeiçoar a tinta para a impressão, pois as tintas que eram utilizadas nos tipos móveis de 

madeira não se fixavam nas de chumbo.  
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Com todas estas técnicas apuradas e sendo postas em práticas, elas ganham a 

Europa e novos admiradores, os burgueses investidores. 

Como afirma Bragança (2002), foi através da tipografia e dos financiamentos dos 

bancos que no século XV foi possível a troca do controle dos saberes dos processos de se 

fazer livros para as mãos dos burgueses, que tinham uma grande necessidade de obter 

lucros com esta prática, além de sua vontade de educar e transformar um público anônimo 

e disperso. O que possibilitou a difusão do livro por toda a Europa, tornando possível para 

as pessoas que anteriormente não tinham a possibilidade de ter um livro pelo seu custo, 

agora de poder comprar e ler. Esta sim seria a revolução de Gutenberg, de possibilitar a 

reprodução em uma escala maior, barateando os custos do livro e tornando-os acessíveis. 

Esta mudança possibilitou a troca do papel do editor, que saíra das mãos dos 

monges copistas para as mãos dos burgueses ávidos por lucros. Assim, as edições destes 

livros ficaram comprometidas, pois diante da necessidade de se ter livros para imprimir, 

escolhiam sem muitos critérios as obras que seriam impressas, muitas das vezes sem 

qualidade. Conforme Bragança (2002, p. 06), “Lutero [...] admoestava os editores que 

lançavam reimpressões apressadas mal cuidadas para obter lucros imediatos”. 

Não que no processo dos monges copistas também não existissem edições 

comprometidas pelas interpretações pessoais de cada copista. 

Já o leitor fora impactado de outras formas após esta revolução de Gutenberg. O 

primeiro impacto é a possibilidade de ter uma quantidade maior de obras a sua 

disponibilidade, segundo McLuhan (1972, p. 180), “o maior público era, de muito, o dos 

romances medievais de cavalaria, dos almanaques (calendários para pastores) e, sobretudo, 

dos livros de horas ilustrados”, mesmo apesar de Chartier (1999, p. 07) afirmar que “[...] 

um livro manuscrito (sobretudo nos seus últimos séculos, XIV e XV) e um livro pós-

Gutenberg baseiam-se nas mesmas estruturas fundamentais – a do códex”, ou seja, a forma 

de ler ainda continuava a mesma, embora se acreditasse que existira uma modificação na 

forma de ler com a revolução de Gutenberg. (CHARTIER, 1999) 

No século XVIII, encontramos imagens que retratam o leitor da época, sendo um 

leitor que “[...] lê andando, que lê na cama, enquanto, ao menos na iconografia conhecida, 

os leitores anteriores [...] liam no interior de um gabinete, de um espaço retirado e privado, 

sentados e imóveis” (CHARTIER, 1999, p. 78-79). Pelo menos nas gravuras tínhamos 

nestes locais como sendo os escolhidos para leitura e não apenas sentados em um local 

restrito como uma sala. 
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Como afirma Chartier (1999, p. 07), “[...] a primeira tentação é comparar a 

revolução eletrônica com a revolução de Gutenberg.” E quais foram as diferenças entre 

estas duas revoluções? 

Iremos trabalhar o conceito de texto digital como sendo todo texto disponibilizado 

no formato digital através da internet, sendo no formato: PDF, E-book e HTML 

(independente da versão), existem outros formatos, mas iremos tomar por base estes por 

serem os mais utilizados pelos alunos do Curso de Comunicação Social com Habilitação 

em Publicidade e Propaganda da Universidade Tiradentes, que são a amostra pesquisada 

neste trabalho. 

Para definirmos as diferenças precisamos antes descrever estes formatos de textos 

e como o leitor lida com ele, pois Chartier (1999, p. 13) coloca que “[...] a revolução do 

livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito assim como 

nas maneiras de ler.” Nesta revolução temos uma modificação significativa em alguns 

casos em relação à forma de ler e da escrita. 

No livro de Gutenberg, a leitura em sua maioria era linear, salvo nas obras do 

século XVI e XVII conhecidas como marginalia, que, segundo Chartier (2002), seria as 

anotações que são deitas nas áreas em branco dos livros, como: os índices pessoais, 

citações de textos, remissões a outras partes e textos feitos pelos leitores. Mas poderia ser 

considerado como um hipertexto da era digital? 

Como conceito de hipertexto, iremos utilizar Lévy (2010, p. 33), 

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. 
Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de 

gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles 

mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados 

linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a 
maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar 

em um hipertexto significa, portanto desenhar um percurso em uma rede 

que pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por 
sua vez, conter uma rede inteira. 

Neste contexto de hipertexto que geralmente utiliza o HTML, independente da 

versão, os textos apresentados têm a características de possibilitar ao leitor novas imersões 

através dos nós que podem levar a outros hipertextos. Quando disponibilizamos apenas o 

texto sem que o mesmo tenha pelo menos um nó, não podemos colocá-lo nesta categoria 

de hipertexto, mas apenas de um texto que foi disponibilizado no meio digital. 
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A revolução de Gutenberg ao potencializar a escrita, influenciou a forma linear de 

lermos o mundo, já a revolução digital através da internet e dos hipertextos, criaram a 

forma não linear de lermos este mundo. 

Este seria um dos principais pontos de divergências entre estas duas revoluções, 

no modo como o leitor tem contato com o texto. 

Quando houve a necessidade dos leitores se desligarem do modelo de leitura dos 

códex em rolo, causou um grande impacto dentre estes leitores por estarem de frente com 

um objeto novo que “[...] lhes permitia novos pensamentos, mas quem ao mesmo tempo, 

supunha o domínio de uma forma imprevista, implicando técnicas de escrita ou de leitura 

inéditas.” (CHARTIER, 1999, p. 93) 

Bem assim ocorreu no contato do leitor com o hipertexto, o mesmo teve que 

aprender a ler através dos nós, e principalmente não se perder nas redes de nós dos 

hipertextos. 

Só que os livros em hipertextos no formato HTML não têm a mesma formatação 

dos livros como já possuem os PDF e E-book, que se assemelham ao livro impresso. 

No formato PDF, que é uma forma de visualizar textos disponibilizados na 

internet, pode-se ter diversas formatações, inclusive no formato tradicional do livro 

impresso. Neste formato podem existir os links e caracterizá-lo como hipertexto ou não. 

Caso não possua os links o mesmo tem a mesma característica do livro impresso para o 

leitor, modificando apenas o instrumento para ter acesso ao texto. A sua leitura continua 

sendo linear, ou seja, o fato dele estar no formato digital não o torna necessariamente não 

linear, pois ele não te levará para outros textos de forma imediata. O que poderá acontecer 

é o leitor utilizar o computador para sair do texto e ter acesso a outros textos referentes ao 

que está lendo, tornando assim a sua prática de leitura não linear. Mas perceba que é a 

mudança cultural do leitor que tornou a leitura não linear e não necessariamente o texto 

sem links. 

O mesmo poderá acontecer com o conhecido E-book. Os E-books são os livros 

digitais, que em sua maioria assume a mesma diagramação de livros impressos, como 

forma de assemelhar a eles e conquistar leitores. Estes E-books geralmente não possuem 

links em seus textos, desta forma não podendo ser caracterizado como hipertexto, salvo 

aqueles que possuem este recurso de Links. 

Mesmo os textos digitais que não tem a característica do hipertexto, este poderá 

nós levar a uma leitura não linear. Dependendo da cultura do leitor o mesmo poderá ter 
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uma leitura não linear, na medida em que se depara com um determinado conceito e vai 

realizar uma busca para saber mais sobre este conceito. Perceba que não foi o editor que 

preparou o texto para que você lê-se de forma não linear, mas a sua nova prática de leitura. 

Outra diferença é nos papéis do autor, editor e distribuidor: “Um produtor de texto 

pode ser imediatamente o editor, no duplo sentido daquele que dá forma definitiva ao texto 

e daquele que o difunde diante de um público de leitores: graças à rede eletrônica, esta 

difusão é imediata.” (CHARTIER, 1999, p. 16) 

O poder de ser autor, editor e distribuidor passou para as mãos de todos, que antes 

estava apenas nas mãos de poucos. 

Hoje se pode escrever um livro (autor), depois utilizar um programa específico 

para diagramar e realizar as edições (Editor) e depois disponibilizar na rede de forma paga 

ou gratuita (distribuidor). Esta mudança tem gerado um grande número de textos digitais, 

sem questionar a qualidade dos mesmos, pois como vimos mesmo nos textos impressos 

também encontramos materiais sem muito rigor editorial. 

Chartier (1999, p. 99) alerta para esta imensidão de textos que “Para dominá-la, 

são necessários instrumentos capazes de triar, classificar, hierarquizar. Mas, irônico 

paradoxo, essas ferramentas são elas próprias novos livros que se juntam a todos os 

outros.” Estas plataformas (instrumentos) são fundamentais para uma categorização e 

busca. 

Outra característica dos textos digital que difere do impresso de Gutenberg é a 

possibilidade de todos sermos críticos dos textos digitais na medida em que somos autores 

e leitores. “O sonho de Kant era que cada um fosse ao mesmo tempo leitor e autor, que 

emitisse juízo sobre as instituições de seu tempo, quaisquer que elas fossem e que, ao 

mesmo tempo, pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos outros.” (CHARTIER, 1999, p. 

1134) 

Outro fator que percebemos é a perda da oralidade da leitura com os textos 

digitais, mesmo que elas sejam realizadas em espaços públicos, mantém a característica de 

ser uma leitura privada. 

E temos na universalidade do texto, outra diferença propagada por alguns autores. 

Ao que se pensava ser possível com a Revolução de Gutenberg, sendo possível através do 

texto digital. (CHARTIER, 1999) 

Realmente podemos acreditar nesta universalidade do texto através do meio 

digital? 
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Para tentar responder este questionamento, apresentamos a Pesquisa TIC 

Domicílios 2011, pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no 

Brasil, realizada pelo CGI.br – Comitê Gestor da Internet no Brasil; NIC.br – Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR e CETIC.br – Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação. Com uma amostra de 25.000 

domicílios/entrevistas e uma abordagem probabilística por Amostragem Inversa. (CETIC. 

BR, 2012, p. 5) 

Apenas 45% dos domicílios têm computador e destes 38% com internet. (CETIC. 

BR, 2012, p. 11). Ou seja, apenas cerca de 17% dos domicílios tem acesso a internet no 

Brasil, o que demonstra uma fragilidade quando se prega a universalidade do texto digital 

através do ciberespaço. 

Sobre o local onde eles mais acessam a internet: no domicílio, 59%; Centro 

Públicos de acesso pago (Lan Houses), 14%; no trabalho, 12%; na casa de outra pessoa, 

8%. Este cenário foi revertido a partir da pesquisa de 2008, quando os acessos em Centro 

Públicos de acesso pago (Lan Houses) eram de 36% e em casa de 35%. E nos dois últimos 

anos a diferença aumentou em 19 pontos percentuais, demonstrando que o acesso em casa 

está tendo um crescimento consistente. (CETIC. BR, 2012, p. 23) 

Um dos motivos identificado para os domicílios que tem computador e não possui 

acesso a internet é o custo elevado (não tem como pagar pelo acesso) para 48% deste 

público e 25% afirmaram pela falta de disponibilidade na área do seu domicílio e apenas 

18% por ter acesso em outro lugar. (CETIC. BR, 2012, p. 38) 

Diante deste cenário, como se caracteriza o leitor e sua prática de leitura? Quem é 

este leitor da era digital? 

Santaella (2011) define três tipos de leitores: o contemplativo, o movente e o 

imersivo, tendo por base as habilidades sensoriais, perceptivas e cognitivas, que fazem 

parte do momento da leitura. Que surgem de forma sequencial, mas sem que o novo anule 

o anterior, podendo coexistir.  

O contemplativo é o leitor individual que ler silenciosamente em locais mais 

reservados, geralmente encontra-se sentado ao ler. Tem a prática da leitura em locais 

específicos para tal, sendo diferentes dos locais para o lazer. É um leitor que pensa o livro, 

podendo ler, reler, analisar, pesquisar quantas vezes achar necessário, por serem objetos 

imóveis. Sendo o leitor o responsável por procurar e determinar o tempo que desprenderá 

para tal atividade de leitura. 
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O leitor movente é o leitor que surgiu com os jornais e centros urbanos 

movimentados, tendo que se adaptar a sua atenção aos novos ritmos que a sociedade 

impõe. Sendo caracterizado por Santaella (2011, p. 29) como “Um leitor de fragmentos, 

leitor de tiras de jornal e fatias de realidade”. 

Sendo o leitor movente o intermediário entre o contemplativo, leitor de livros e o 

imersivo que veremos a seguir. Ele preparou o leitor em sua sensibilidade perceptiva para 

navegar no ciberespaço. 

E o leitor imersivo, segundo Santaella (2011, p. 33), 

Não é mais tampouco um leitor contemplativo que segue as sequências de 

um texto, virando as páginas, manuseando volumes, percorrendo com 
passos lentos a biblioteca, mas um leitor em estado de prontidão, 

conectando-se entre nós e nexos, num roteiro multilinear, 

multissenquencial e labiríntico que ele próprio ajudou a construir ao 
interagir com os nós entre palavras, imagens, documentação, música, 

vídeo etc. 

 

O Livro na percepção dos discentes de comunicação 

 

A fim de identificar os questionamentos que ficaram em aberto em relação como 

os discentes do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 

Propaganda da Universidade Tiradentes utilizam os textos digitais, foi aplicado um 

questionário com dezenove questões, sendo dezessete questões quantitativas (fechadas) e 

duas qualitativas (aberta). 

O curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da 

Universidade Tiradentes em 10/06/2012 possuía segundo dados do sistema acadêmico: 

turma noturna: 182 alunos matriculados e turma vespertina: 154 alunos matriculados. 

Totalizando 336 estudantes matriculados no curso, que representa o universo desta 

pesquisa. A escolha do objeto, discentes do curso de Publicidade e Propaganda, se deu por 

conta de fazer parte do universo pesquisado no mestrado em educação. 

A pesquisa foi aplicada entre os dias 18 a 25 de julho de 2012. A amostra utilizada 

foi de 58 alunos que responderão espontaneamente o questionário aplicado através da 

internet. Foram desconsiderados quinze questionários por não ter respondido mais de 60% 

das questões, ficando 43 pesquisados. Foi empregado o formulário de pesquisa do 
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“surveymethods.com” por ser um recurso integrado a web que facilita a coleta e a análise 

de dados. 

A amostra está caracterizada da seguinte forma: 60,47% do sexo feminino e 

39,53% do sexo masculino, sendo 30,23% do 6º período; 25,58% do 4º período; 23,26% 

do 8º período; 6,98% do 3º e 5º períodos; 4,65% do 2º período e 2,33% do 7º período. A 

maioria com 51,16% tem entre 19 a 21 anos e 20,93% entre 22 a 24 anos. 

Ao questionar “Em que formato você prefere ler um livro?” a maioria 86,05% 

prefere o formato impresso e 13,95% o digital. Com esta resposta podemos observar que o 

formato impresso ainda representa o mais utilizado pelos discentes, podendo ser por não 

possuir muitos livros didáticos digitais relacionados a área do curso.  

Os que responderam que preferem o livro no formato impresso relataram o porquê 

da preferência. 

Por que me cansa ter que ler pela tela do computador. Também por que 

eu gosto de sentir o papel, acho que fica mais intimista você ler um livro 
impresso. Você também não tem tantas distrações ao ler um livro 

impresso, como acontece no livro em formato digital, onde temos jogos e 

internet, por exemplo, em um computador. (ALUNO 06) 
 

Pessoalmente, me concentro melhor lendo um livro impresso. Acho mais 

agradável e proveitoso lê-lo folheando. O único obstáculo, no meu caso, é 
a acessibilidade, afinal, atualmente livros estão a cada dia mais caros. 

(ALUNO 09) 

 

Todas as minhas opiniões são relacionadas à questão sensitiva: tato, com 
a sensação de tocar no livro; olfato, pelo cheiro do livro nas mãos; e 

visão, pela vista doer mais ao visualizar no formato digital. (ALUNO 34) 

 

Já os que preferem o formato digital relatam que: 

 

O formato digital é interessante pela comodidade, pelo armazenamento, 

pode-se guardar milhares de livros em um único eletrônico e lê em 

qualquer lugar. (ALUNO 02) 

 
É mais prático. Com o dia corrido se leva tanta coisa na bolsa que quanto 

menos peso, melhor. E não perdemos o conteúdo do livro, pois podemos 

ler no trabalho em um pc, ou no celular.... (ALUNO 04) 
 

Pela facilidade de obter o livro que quero. O fato de baixar pela internet 

sai muito mais barato do que comprar o livro impresso. (ALUNO 26) 
 

 

Percebe-se que a questão da mobilidade e preço são os principais pontos 

abordados pelos que tem uma preferência pelo formato digital, enquanto os que preferem o 
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livro impresso colocam que a facilidade de leitura, que não cansa tanto a vista como o 

digital e questões emocionais foram as principais justificativas da escolha. 

Ao serem questionados sobre: “O quê uma leitura digitais significa para você?” a 

maioria com 83,72% (Fonte de conhecimento e atualização profissional); 58,14% (Fonte 

de conhecimento para a escola/faculdade); 44,19% (Fonte de conhecimento para a vida) e 

27,91% (Uma atividade interessante), com o mesmo percentual (Produz cansaço/ Exige 

muito esforço). Esta questão permitia marcar até três opções. Com estas respostas podemos 

identificar que os alunos têm na leitura uma fonte de conhecimento, seja para a vida, 

profissionalmente ou academicamente, mas preocupa o percentual de 27,91% que afirma 

ser uma atividade que produz cansaço ou exige muito esforço. 

Para tentar quantificar quantas partes (capítulos ou trechos) de livros digitais o 

pesquisado leu nos últimos três meses, foi realizada uma questão especificam na qual 

41,86% afirmam ter lido de 2 a 5 partes; 27,91% de 6 a 10 partes; 16,28% mais de 15 

partes e com 6,98% de 11 a 15 e com o mesmo percentual apenas 1 parte. O que o 

caracteriza como um leitor movente, segundo os conceitos de Santaella (2011) pela 

característica de preferir fragmentos a textos completos, tendo algumas características do 

leitor imersivo. Tendo em vista que 60,47% afirmou ter lido apenas 1 livro completo nos 

últimos 3 meses e 37,21% de 2 a 5 livros completos. Caracterizando a preferência pelos 

fragmentos (partes) de livros ou de textos digitais. 

Os pesquisados afirmam que leem mais textos digitais no computador, com 

74,42% enquanto em tablet e e-reader apenas 9,3%, tendo em vista que estes equipamentos 

foram desenvolvidos com uma grande apelo para leitura de livros digitais. 

Ao questionar sobre a experiência que teve com o livro digital, o aluno respondeu: 

67,44% gostou um pouco; 23,26% gostou muito e 9,3% não gostou da experiência de ler 

um livro digital. 

Dentre os entrevistados 51,16% afirmaram estarem lendo menos do que há três 

meses. Para tentar identificar as causa de estar lendo menos, questionamos em relação a: 

Dificuldade e Acesso. Entre as dificuldades em relação à leitura 72,73% afirmam que “Não 

tem concentração para ler”; em relação ao acesso 68,18% dizem por ser caro. Porém 

acreditamos que o fato da falta de concentração seja mais preocupante do que em relação 

ao preço do livro, pois o livro digital tem um preço bem mais baixo do que seu formato 

impresso, mas como observamos nos relatos os alunos colocam que o formato digital 

dispersa muito mais que o impresso. 
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Considerações Finais 

 

Este artigo tentou levantar as questões pertinentes às reais revoluções de 

Gutenberg e seu processo de impressão através da tipografia (tipos móveis) e da prensa e 

da revolução do texto digital na vida do leitor. Na revolução de Gutenberg, podemos 

perceber que ele foi mais um sistematizador do processo de impressão tipográfica do que 

criador do mesmo, pois utilizou de técnicas existentes para melhorar o processo produtivo. 

O principal fator desta revolução foi na oferta do livro, por conta do custo mais baixo do 

que os modelos feitos pelos copistas, possibilitando que pessoas que até antes desta 

revolução não tinham contato com um livro poder ter acesso a eles. Em relação à forma de 

leitura, não houve ruptura, pois se utilizava o mesmo códice. 

Na revolução do texto digital, este sim trabalhou com bases em novos signos e 

forma de ler, por conta da sua característica de hipertextos, possibilitado pelo ciberespaço. 

Tendo em uma de suas bandeiras a possibilidade real de universalidade do texto. 

O ano de 2011 fechou com 2,1 bilhões de pessoas conectadas no mundo, o que 

representa apenas 30% da população mundial (PINGDOM, 2012). Com este dado 

podemos perceber que iremos demandar muito tempo para a universalidade do texto 

digital. 

Na pesquisa realizada para este artigo ficou evidente que os alunos ainda preferem 

o formato impresso ao formato digital, tendo a principal razão a questão da concentração 

ao ler, onde afirmam que no formato digital, por ter acesso a internet e outros recursos 

tecnológicos facilitam a dispersão ao ler, em relação ao livro impresso. Outro ponto foi a 

questão em relação à visão que tende a cansar mais no livro digital. 

O que preocupa é o percentual de 27,91% dos que afirmam ser a leitura uma 

atividade que produz cansaço ou exige muito esforço, o que pressupõem a falta da prática 

de leitura por parte destes pesquisados, levando a uma atividade forçada e não prazerosa. 

Mas percebe-se que se o livro digital conseguir prender mais a atenção do leitor 

durante o processo de leitura e os dispositivos de leitura cansar menos a visão, o livro 

digital estará resolvendo parte dos problemas atribuídos a ele enquanto formato, pois já 

tem o preço bem mais atrativo do que o impresso, que foi um fator apontado como sendo 

um dos motivos de se estar lendo menos. 

E “mesmo que as interfaces mudem, o leitor imersivo continuará existindo, pois 

navegar significa movimentar-se física e mentalmente em uma miríade de signos, em 
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ambientes informacionais e simulados.” (SANTAELLA, 2011, p. 184) 
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RESUMO 

Este artigo tem como referencial teórico Vigotski, Bakhtin, Bossa e Lomonico. 

Objetivamos aqui, uma ponderação sobre a psicopedagogia com o advento da infoinclusão. 

Salientamos que a psicopedagogia tem como foco central o ser humano e sua 

aprendizagem, e admitindo que, a infoinclusão traz consigo novas possibilidades na 

promoção desta, questionamos se a psicopedagogia distingue em suas estratégias e 

métodos estas novas possibilidades. Para tanto, analisamos uma grade curricular de um 

curso de pós-graduação em psicopedagogia, em busca de disciplinas que incluam as Novas 

Tecnologias na formação psicopedagógica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Psicopedagogia, Aprendizagem, Novas tecnologias. 

 

ABSTRACT 

The theoretical framework for this article is, Vygotsky Bakhtin, Bossa, Lomonico and 

Silva. Our goal here is to think with the emergence of Psychopedagogy infoinclusion. We 

emphasize that Psychopedagogy has as its central focus the human being and their 

learning, and assuming that the infoinclusion brings new possibilities in its promotion, we 

question whether the Psychopedagogy distinguishes their strategies and methods in these 

new possibilities. For this, we analyze a proposed curriculum in a graduate course in 

Psychopedagogy in search of disciplines that include new technologies in shaping the 

psychopedagogists. 

 

KEYWORDS: Psychopedagogy, Learning, New Technologies. 

 

INTRODUÇÃO 

É importante observarmos, que ao trabalharmos com a cultura e com o a relação 

entre os indivíduos para a significação do percurso do desenvolvimento humano, Vigotski 

(2004) desenvolve os conceitos de construção e reelaboração pelo individuo do conteúdo 

culturalmente aprendido e difundido na interação social com o grupo que integra. 

Destacamos que o espaço compreendido entre as TICs e o individuo, é um novo espaço 
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vivo de construção de conhecimento onde os indivíduos se reelaboram e se reconstroem 

através do outro e com o outro nos diversos momentos de interação verbal (Bakhtin, 1981) 

em uma continua construção da cultura como no processo histórico das sociedades 

humanas. 

A composição das funções mentais (uma das temáticas principais dos estudo de 

Vigotski) superiores é mediação por intermédio dos signos, entendendo que a linguagem é 

o sistema de signos mais importante para o ser humano (Vigotski 2004). As formas 

superiores de comportamento constituem-se através da história da humanidade e origina-se 

na coletividade pelas relações entre os indivíduos, e posteriormente se convertem em 

funções psíquicas da personalidade. Davidov & Shuare (1987) esclarecem que no 

desenvolvimento psíquico do homem há primazia do princípio social sobre o princípio 

natural-biológico. Para esses autores, o desenvolvimento ontogenético da psique é 

determinado pelos processos de apropriação das formas históricas e sociais da cultura.  

A partir desta perspectiva teórica, e de acordo com Pellanda, Schlünzen e Junior 

(2005), estamos vivendo o período de uma nova cultura, a cultura da informática e na 

internet. Constituídas de novos formatos de interações sociais, mediadas através das TICs. 

Neste sentido os espaços formais de aprendizagem, as instituições de ensino têm se 

articulado a sociedade de informação e do conhecimento, reconsiderando e repensando sua 

praticas em busca de melhores condições para que todos possam eleger dispor, gerir e ter 

acesso a novos produtos imprescindíveis ao desenvolvimento dos processos de ensino-

aprendizagem, neste caso as TICs. Esta organização é gradativa, e processual em busca da 

infoinclusão. 

A partir do acima citado, construiremos um percurso neste artigo a partir da 

analise de uma proposta curricular de um curso de pós-graduação em psicopedagogia, em 

busca de disciplinas que contemplem a Novas Tecnologias na formação psicopedagógica. 

 

1. O psicopedagogo e a cultura da informática 

As transformações tecnológicas, que se manifestam a partir da década de 

1980, advinda do uso de computadores e da internet, são um marco na 

sociedade ocidental. Sem duvida, as transformações não se reduzem à 
tecnologia nem se propõem a colocar a tecnologia em primeiro plano, a 

despeito do que poderia se pensar. Ainda que a denominação desta radical 

mudança seja Nova Ordem Tecnologia, tem como prioridade pensar os 
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sujeitos e a inclusão digital (BARBOSA FILHO, 2008, p. 17). 

 

Barbosa Filho (2008) ressalta a alta velocidade e o fluxo de informações que são 

transmitidas e recebidas através das novas tecnologias, de laptops, ipods, celulares com 

múltiplas funções, etc.. A comunicação entre os indivíduos se tornou intensa, em um ciclo 

de troca de informações constante através das TICs. O autor defende a existência desta 

nova ordem tecnologia, porque através dela potencializa-se a dinamicidade dos diálogos 

através de uma nova formatação e produção de conhecimentos constante tirando-nos da 

relação pacifica com a mídia analógica. 

O processo de informatização vive um ininterrupto momento de criação inerente 

ao ser humano. Vigotski (2004) afirma que toda a nossa relação com o mundo é mediada 

por signos e instrumentos e construída de forma histórica e cultural. Os instrumentos 

possibilitam a ação do homem sobre a natureza transformando-a para atender as suas 

necessidades, este processo se constitui de forma histórica e cultural. Portanto justifica-se 

nesta teoria a capacidade criativa e constante do se humano em busca de novos instrumento 

e signos para transformações do mundo em que vivi numa ação constante de construção. 

É importante observarmos, que ao trabalharmos com a cultura e com o a relação 

entre os indivíduos para a significação do percurso do desenvolvimento humano, através 

da teoria histórico-cultural vigotiskiana, compreendemos, “[...] o ser humano em suas 

relações históricas e culturais. O saber deve então, se vincular à práticas sociais e culturais 

de proximidade que dão sentidos à aprendizagem e a vida do aluno” (BORGES, 

TAVARES, GOIS, 2011, p. 2). NO contexto escolar as autoras compreendem este espaço 

como possuidor de, um conjunto de lugares onde se cruzam os dispositivos de 

aprendizagem, as relações de grupos e os domínios de ação dos saberes, constituindo desta 

forma, um território particularmente portador de sentidos (BORGES, TAVARES, GOIS, 

2011, p. 2). 

No contexto atual, a escola, através das transformações culturais do ultimo 

milênio, agregou a sua relação ensino-aprendizagem, novos mediadores: Computador, 

Celular, Internet, que trazem consigo, novas perspectivas na construção do processo 

ensino-aprendizagem, ressignificado as formas de interação verbal em sala de aula e 

trazendo consigo uma gama de reflexões para o campo educacional, Castro (2005). 

Para Pellanda, Schlünzen e Junior: 
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O meio digital pode ser uma ferramenta poderosa para facilitar a 

inclusão. Porem, é necessário que ele seja usado de forma adequada. Vale 
ressaltar que em nossa rede entendemos inclusão como algo que vai além 

de inserir um ser com sentimentos em um local, ou que basta conseguir 

usar a tecnologia para ser considerado incluído digitalmente. 
(PELLANDA, SCHLÜNZEN, JUNIOR, 2005, p. 22) 

 

Os autores concluem que as TICs potencializam a ampliação da consciência 

humana, através de uma nova cultura, a cultura da informática. Afirmam que devemos nos 

adequar, apropriando-nos desta nova cultura, que impulsiona a aquisição de novos 

conhecimentos, “[...] e subjetivação, desde a organização de nosso pensamento em termos 

não-lineares, passando como a questão importantíssima de podermos ser agentes de nosso 

próprio pensar, até a expansão da consciência por meio de uma rede de solidariedade como 

a internet” (PELLANDA, SCHLÜNZEN, JUNIOR, 2005, p. 22).  

Compreendemos que neste momento estamos em constante movimento de 

transformação social, proporcionado pela inserção das TICs em nossas vidas, provocando 

as estruturas cognitivas do ser humano para novas aprendizagens. Este movimento é 

dinamicamente crescente e traz consigo novas formas de relação no processo de 

aprendizagem humana, e consequentemente, surgem novas reflexões para o campo do 

saber que estuda esta área do conhecimento, a psicopedagogia. 

    Segundo Silva (1998) a busca de definição para a psicopedagogia passa por 

dois momentos iniciais. No primeiro momento a psicopedagogia surge como reflexo do 

fracasso escolar. No inicio da trajetória da psicopedagogia no Brasil, visava-se apenas o 

tratamento dos sintomas apresentado pelas escolas como mal desempenho de seus alunos, 

e precisava ser tratado. Neste período a psicopedagogia era vista como a justaposição da 

psicologia a pedagogia. “[...] dentro desta perspectiva, a psicologia é vista apenas como 

estimuladora, normativa e reguladora da vida intelectual” (SILVA, 1998, p. 25). Assim a 

psicopedagogia era percebida como a aplicação da psicologia a pedagogia, o que nos faz 

concluir, que a mesma neste período, não possuía embasamentos próprios. 

No momento seguinte a psicopedagogia passa a ser significada não mais pelos 

sintomas, mas como a gênese da aprendizagem, tendo como objetivo promover este 

processo sem maiores dificuldades. Só então, após esta apreciação da autora, a mesma 

avalia que a psicopedagogia pode ser configurada da seguinte forma: 
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[...] a psicopedagogia é um campo do conhecimento, que como o próprio 

nome sugere, implica uma integração entre a psicologia e a pedagogia 
tendo como objeto de estudo o processo de aprendizagem visto como 

estrutural, construtivo e interacional, integrando nele os aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais do ser humano (SILVA, 1998, p. 27). 

A partir de estudos sobre a psicopedagogia, compreende como objeto desta área, o 

estudo do processo da aprendizagem. Abarcando este processo como sendo uma relação 

dinâmica, onde tanto individuo como a aprendizagem atua um sobre o outro, pois 

considera que o individuo jamais será passivo nesta relação. 

Para Lomonico: 

[...] a psicopedagogia é um campo do conhecimento, que como o próprio 
nome sugere, implica uma integração entre a psicologia e a pedagogia 

tendo como objeto de estudo o processo de aprendizagem visto como 

estrutural, construtivo e interacional, integrando nele os aspectos 
cognitivos, afetivos e sociais do ser humano (SILVA, 1998, p. 27). 

O objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem, e estuda o homem em 

seu processo evolutivo de aprendizagem. Investiga como evolui que fatores contribuem 

para esta evolução, suas alterações positivas ou negativas neste processo, as dificuldades, 

enfim preocupam-se com a aprendizagem de forma geral, e com centro de sua prática, 

ações preventivas e curativas. Para tanto a psicopedagogia encontra-se em construção de 

fundamentos teóricos que a siguinifique. Sob este aspecto Bossa (2007) pensa que, a 

prática psicopedagógica antecede a formação de um corpo teórico para caracteriza-la como 

uma área de estudo. Devido a complexidade do objeto de estudo da psicopedagogia (o 

processo de desenvolvimento da aprendizagem humana), “[...] faz-se necessária a 

contribuição de diversas áreas do conhecimento, as quais integradas, nos fornecem 

condição para uma melhor compreensão do campo da aprendizagem” (BOSSA, 207, p. 

73). As áreas que o autor se refere são a psicologia, pedagogia, psicanalise, neolinguística, 

psicologia social, medicina, dentre outras.   

A categoria de psicopedagogos, organizou-se em volta da legalização da 

profissão, instituindo-se através de seu órgão representativo, a Associação Brasileira de 

Psicopedagogia (ABPp). Organizaram reuniões da classe, que através de documentos, 

originou os princípios norteadores desta categoria, Bossa (2007). E conclui Bossa (2007) a 

este respeito, que a partir deste movimento dos profissionais da psicopedagogia e  da 
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preocupação dos “[...] teóricos da psicopedagogia em relação à articulação desses diversos 

conhecimentos. Penso que especialmente neste ponto devem deter-se os cursos de 

formação” (BOSSA, 2007, p. 73). 

Logo o psicopedagogo, através de sua formação deve estar atento às mudanças 

culturais, visando assim incluir em sua formação novas perspectivas de aprendizagem. No 

atual contexto preocupamo-nos com que possibilidades o psicopedagogo tem vislumbrado 

diante da cultura informatizada.  

Para Luria (1979) os processos de mudanças não apenas ocorrem na fase 
infantil, mas percorrem toda a vida humana, bem como em sua história de 

evolução e desenvolvimento cultural e, conseqüentemente, social. A 

educação formal é um das formas de mediação para estes processos de 
mudanças. Aprender um conteúdo envolve pensar, existir, compreender e 

sobretudo exprimir-se a partir desse novo lugar (BORGES, TAVARES, 

GOIS, 2011) 

Atualmente, na escola, as crianças, adolescentes e adultos vivem inseridas em 

uma cultura cercada de aparatos tecnológicos: laptop, celulares com as mais variadas 

funções, tablete, ipad. Como também sabemos que em várias escolas do nosso país a 

infoinclusão tem sido processualmente desenvolvida. 

Ferreira (2007) Salienta que, para assegurar a inclusão digital nas escolas, o corpo 

docente de toda escola deve ser capacitado e ter acesso no seu local de trabalho ao 

computador. A autora evidencia a importância da informática no contexto escolar, 

assegurando que através dela professor e aluno, se farão presentes no atual contento das 

novas tecnologias e consequentemente infoincluidos na cultura atual. 

As TICs têm proporcionado a construção dos conhecimentos de forma quase que 

instantânea numa rede de interação social. É uma nova forma de aprendizagem na 

evolução histórico-cultural da humanidade. E nos questionamos o que na formação dos 

psicopedagogos tem de novo para acompanhar esta evolução?  

No presente artigo, buscamos resposta para nosso questionamento, através de 

analise das grades de cursos de pós-graduação Lato Sensu em Psicopedagogia Clinica e 

Institucional no estado de Sergipe, na perspectiva de encontramos algo novo em sua 

formação quanto ao aspecto do uso das TICs, contemplando de alguma forma os novos 

processos de aprendizagem na cultura da informatização. 

Após definirmos o objetivo do artigo, analisar a psicopedagogia frente ao advento 
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da infoinclusão, a partir de uma proposta curricular do curso de psicopedagogia que possui 

em sua alguns conteúdos voltados para o advento das novas tecnologias. 

Inicialmente fizemos uma pesquisa através da internet, para localizarmos quais 

instituições ofertavam o curso de psicopedagogia clinica e institucional, após detectarmos 

quais instituições possuíam os referido curso, partimos em busca das grades de curso dos 

mesmos. Após este levantamento, entramos em contato telefônico com as instituições em 

busca de informações sobre a veracidade das grades apresentadas, assim constatamos que 

todas as grades observadas via internet estavam atualizada e em vigência de oferta. 

  Procedemos a uma analise descritiva, a partir da única proposta curricular 

encontrada no Estado de Sergipe, que possuí uma matéria que aborda a psicopedagogia e o 

uso de novas tecnologias.  

 

RESULTADOS 

Grade curricular  

GRADE CURRICULAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM 

PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLÍNICA 

DISCIPLINAS 

Psicologia da Aprendizagem 

LIBRAS 

Metodologia da Pesquisa 

Didática do Ens. Superior. 

Desenvolvimento Sócio afetivo 

A Psicopedagogia e psicomotricidade 

Fundamentos da psicopedagógica Institucional e Clínica 

Teorias Psicopedagógica Institucional e Clínica 

Aprendizagem Humana e Psicopedagoga 

Neuropsicopedagogia 

PSICOPEDAGOGIA E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

Aprendizagem da leitura e da escrita na visão psicopedagógica 

Estágio de Psicopedagogia institucional 

Intervenção Psicopedagógica por meio de Jogos Simbólicos e Intervenção 

Psicopedagógica no Raciocínio lógico Matemática 

Diagnóstico psicopedagógico clínico 

Intervenção em Psicopedagogia Clínica 

Estágio Psicopedagogia clínica 

TCC (Relatório) 
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Lomonico afirma que, o “Psicopedagogo é o profissional que, reunindo 

conhecimentos de várias áreas e estratégias pedagógicas e psicológicas, tornasse habilitado 

em lidar com fenômenos relativos [...] a aprendizagem” (LOMONICO, 1992, p. 17). Para 

reunir tais conhecimentos o psicopedagogo deverá buscar em sua formação tais aspectos.   

Sobre a formação profissional desta categoria, Lomonico (1992) nos evidencia 

que, a origem destes cursos no Brasil, cursos de pós-graduação, surgiu nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, segundo. Neste contexto Bossa (2007) ressalta 

que: 

[...] a formação em nível de especialização, na maioria das vezes em 

programas lato sensu regulamentados em 5/10/1999, pela resolução nº 3, 
de 5/10/1999, publicada no Diário oficial de 7/10/1999, que forma os 

especialistas – no nosso caso os então chamados “especialistas em 

psicopedagogia” ou “psicopedagogos” (BOSSA, 2007, p. 74). 

Esta resolução, regularmente em seu artigo 5º que nenhum curso de pós-

graduação no Brasil poderá ter a carga horaria mínima menor que 360h e dispõe em seus 

artigos todas as condições necessárias para o funcionamento de um curso deste por.  

Observamos que o curso em questão segue a resolução nº 3, de 5/10/1999 que regulamenta 

o funcionamento dos cursos de pós-graduação.  

Devemos ressaltar o fato de que, nos demais cursos de pós-graduação em 

Psicopedagogia Clinica e Institucional no Estado de Sergipe, não apresentam em suas 

propostas curriculares nenhuma disciplina que se refira a psicopedagogia e as novas 

tecnologias. 

A análise descritiva por nós desenvolvida foi subdividida em quatro momentos:  

a) A disciplina inicial da grade curricular do curso de psicopedagogia clinica e 

institucional, contempla em primeira ordem, aspecto voltados a psicologia da 

aprendizagem, fazendo-nos pensar que a leitura de alguns autores como Bossa (2007), 

Lomonico (19992) e Silva (1998), de que a psicopedagogia tem inicio na psicologia, 

voltada para pedagogia esta correta, pois a grade curricular é montada seguindo uma 

ordem de raciocínio logico, de forma que a organização e apresentação destas 

disciplinas em ordem consecutiva, desencadeara uma sucessão de raciocínio logico 

seguindo ordem dos fatos e de sua prioridade, no seu desenvolvimento histórico desde 

sua ores. 
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b) Observamos que a grade envolve disciplinas que contemplam aspectos, neurológicos, 

Sócio afetiva, psicomotores, linguísticos e teóricos. 

c) Em um terceiro momento,  detectamos as disciplinas de caráter interventivo tanto na 

área clinica e institucional, como também estágios nas referidas áreas. 

d) Em um ultimo momento, evidenciamos que encontramos na proposta curricular deste 

curso, a matéria, “Psicopedagogia e as Novas Tecnologias”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados sob nossa avaliação apresentam uma discordância entre a nossa 

realidade cultural, e as perspectivas de formação dos psicopedagogos na atualidade. 

Vivemos um momento onde a cultura encontrasse em plena evolução através de novos 

instrumentos como os laptops, ipad, etc.. Momento em que o mundo se assim podemos 

dizer, cabe na palma de nossas mãos. Momento onde se fala em inclusão através destas 

novas tecnologias. A construção do conhecimento extrapola fronteiras da dinamicidade, 

construindo-se quase que instantaneamente numa relação em rede onde os encontros 

sociais citados por Vigotski (2004) e Bakhtin (1981) agora acontecem virtualmente. O ser 

humano cognoscentemente, vem potencializando suas funções psíquicas superiores 

tentando acompanhar este ritmo frenético que a informatização impõe aos nossos dias 

atuais.  Desta forma, não podemos esperar, temos que nos atualizar quanto aos novos 

processos de aprendizagem. E o psicopedagogo que tem como objeto de estudo processo 

de aprendizagem humana sem duvida necessita buscar isto em sua formação visando novas 

possibilidades nesta dinâmica trajetória. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo de natureza qualitativa sobre os processos educativos 

vivenciados por mulheres idosas na prática da produção de vídeos. O estudo foi realizado 

junto às cinco participantes de uma oficina de vídeo no Centro de Referência do Idoso 

(CRI) Vera Lucia Pilla, em São Carlos. Entre abril e julho de 2012 a pesquisadora 

encontrou-se semanalmente com este grupo e durante as atividades da oficina coletou 

dados por meio de observação participante com registros em diário de campo e filmagens 

das atividades. O objetivo do estudo foi descrever e interpretar os significados que as 

participantes atribuem à prática social da produção de vídeos. Cabe ressaltar que a 

condução da oficina inspirou-se na educomunicação, conjunto de práticas por essência 

dialógicas, que promovem processos educativos por meio da produção coletiva de 

comunicação, na qual o processo vivenciado pelos indivíduos em interação importa mais 

do que o produto final. Ainda assim, observamos que reconhecer-se na obra criada também 

foi um fator de aumento de auto-estima para as participantes. Com diversas formas de 

vivenciar suas velhices, as mulheres apresentam diversas motivações para participar do 

grupo, sendo a mais evidente, a oportunidade de convívio, além da diversão e do 

contentamento proporcionado pelos aprendizados novos, o que vem reafirmar que esta é 

uma fase da vida em que também se aprende e ensina.  

Palavras-chave: Processos Educativos, Educomunicação, Mulheres idosas. 

 

Introdução 

Este estudo sobre processos educativos junto a mulheres idosas parte da 

compreensão de que em todas as fases da vida e em todas as situações, não só no ambiente 

escolar, as pessoas estão se educando umas às outras em comunicação, humanizando-se e 

vivenciando processos educativos nas diversas práticas de seu cotidiano. Segundo Oliveira 

et al. (2009), as práticas sociais decorrem da interação entre indivíduos e dos mesmos com 

o ambiente em que vivem e nos encaminham para a criação de nossas identidades 

                                                
1
 Produtora Audiovisual graduada em Comunicação – Imagem e Som pela UFSCar e mestranda no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. Grupo de Pesquisa Práticas 

Sociais e Processos Educativos. Email: martakawamura@gmail.com 
2  Doutora em Educação, Professora Associada do Departamento de Metodologia de Ensino e docente do 

Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. Grupo de Pesquisa 

Práticas Sociais e Processos Educativos. Email: montrone@ufscar.br 
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individuais e coletivas.  Entendemos que humanização refere-se à experiência da vida 

humana em sua plenitude, vocação ontológica dos seres humanos. A incompletude humana 

impulsiona para a transcendência da realidade dada, para o ser mais (FIORI, 1991). Em 

propostas educativas dialógicas como encontramos na educomunicação, lembramos mais 

uma vez a afirmação freiriana de que homens e mulheres educam-se entre si mediatizados 

pelo mundo (FREIRE, 2005), em um processo dinâmico de construção social e cultural em 

que se fazem sujeitos históricos, pois conhecem, sonham, ressignificam e transformam o 

mundo em que vivem. 

Situamos nossa reflexão no contexto latino-americano atual, em que canais 

comerciais de televisão, controlados por pequenos grupos, valem-se do forte poder de 

persuasão da linguagem audiovisual para influenciar visões de mundo de pessoas de todas 

as idades e classes sociais. Desta forma, servem ao sistema socioeconômico vigente, cuja 

manutenção depende do acúmulo de capital e do constante movimento de consumo e 

descarte de bens materiais. Os meios de comunicação, mantidos pela venda de espaço para 

publicidade destes bens, ocupam papel central no estímulo ao consumo e prescrevem 

valores que favorecem à lógica deste sistema. Por meio deles se aprende a valorizar a 

competitividade acima da solidariedade, a beleza física acima de outras qualidades 

humanas, a velocidade acima da cadência e a jovialidade acima da experiência. Além 

disso, a obsolescência programada dos produtos instala uma lógica em que o descarte 

sempre compensa mais do que a manutenção, portanto vamos nos acostumando com a 

ideia de que as coisas não existem para durar nem acumular histórias. Os padrões de beleza 

ditados nestes meios valorizam a mulher por seu corpo como objeto de uso, dentro de 

determinadas proporções físicas e de forma sensualizada, desvalorizando, por oposição, as 

mulheres que não se enquadram neste padrão estético, dentre as quais estão as idosas.  

Entendemos, por outro lado, que a comunicação é um direito universal cujo 

exercício deve ser buscado nas mais diversas esferas sociais e que fora da mídia comercial, 

a comunicação audiovisual pode ser utilizada em favor da dignidade humana, promovendo 

processos de conscientização, diálogo, informação e participação democrática. Isto vem 

ocorrendo em ambientes como oficinas culturais, cineclubes, canais públicos e educativos 

de televisão, canais comunitários, festivais e mostras. Além destes, a internet com sua 

natureza democrática, permite que grupos e indivíduos publiquem suas ideias e criações, 

articulem ações e colaborações. Outros fatores relevantes vêm permitindo que coletivos 

populares produzam e veiculem seus próprios conteúdos audiovisuais, são eles a 
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popularização do acesso a equipamentos de imagem e som e internet, e a intensificação de 

iniciativas sociais e políticas culturais específicas (TOLEDO, 2010).  

De modo geral, os meios de comunicação reservam poucos espaços de expressão 

e participação à população idosa, que teoricamente está fora da máquina produtiva do 

sistema capitalista. Esta população, que vem crescendo numericamente nas últimas 

décadas no Brasil e no mundo, dispõe igualmente de poucos espaços para expressar-se e 

participar da vida social de sua comunidade. No entanto, a permanência de programas 

voltados à terceira idade indica que pessoas idosas apresentam interesse em participar de 

espaços sociais, dialogar sobre suas questões e aprender coisas novas.   

Assim, torna-se relevante entender os processos educativos vivenciados por 

mulheres idosas na prática da produção de vídeos, prática esta realizada na perspectiva da 

educomunicação, compreendida como um conjunto de práticas educativas que visam à 

conscientização e formação de sujeitos autônomos através da produção coletiva de 

comunicação, bem como ao exercício do direito à comunicação (LOPES LIMA, 2009). 

Neste sentido, o estudo teve como objetivo descrever e interpretar os significados 

que mulheres idosas que frequentam o Centro de Referência do Idoso (CRI) de São Carlos-

SP atribuem à prática social da produção de vídeos. 

 

 

 Métodos 

Trata-se de um estudo qualitativo com inspiração na metodologia da pesquisa-

ação, na qual a pesquisa é desenvolvida simultaneamente a uma intervenção. Participam do 

estudo cinco mulheres idosas que semanalmente se encontram em uma oficina de vídeo 

oferecida no Centro de Referência do Idoso (CRI) Vera Lucia Pilla, em São Carlos (SP). O 

Centro de Referência é um equipamento público municipal que atende a pessoas idosas de 

baixa renda em atividades físicas e culturais, e promove acompanhamento gerontológico, 

em parceria junto ao curso de Gerontologia da UFSCar.  

As mulheres que participaram da pesquisa primeiramente aceitaram o convite 

feito a todas as frequentadoras do CRI para participar da oficina de vídeo. Esta divulgação 

foi feita por meio de comunicação pessoal da pesquisadora e dos professores do CRI 

durante as outras aulas oferecidas no local. Posteriormente, iniciada a oficina, as 

participantes foram convidadas a participar também da pesquisa e todas aceitaram.  

A oficina de vídeo foi coordenada pela pesquisadora e apresentou-se como um 
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espaço no qual as participantes poderiam aprender, na prática, o processo de produção de 

um vídeo. Sendo assim, as mulheres elegeram e discutiram os temas que iriam abordar, 

criaram coletivamente roteiros, operaram equipamentos de áudio e vídeo, entrevistaram, 

interpretaram personagens, compuseram paródias, escolheram cenas para edição e 

discutiram a exibição do seu trabalho. No período da oficina elas produziram dois vídeos, 

sendo que um aborda a importância dos espaços e atividades voltados para as pessoas 

idosas e o outro aborda questões de acessibilidade urbana.  

A coleta de dados foi realizada entre abril e julho de 2012, por meio de 

observação participante, registrada em diário de campo, no qual constam anotações 

referentes a vinte e um encontros. Além das anotações, registramos parte dos encontros em 

vídeo ou áudio e utilizamos o material filmado pelas participantes no decorrer do período, 

bem como os depoimentos que elas deram para uma reportagem de televisão sobre a 

oficina. No procedimento da análise para responder à questão de pesquisa, estamos 

adotando os passos propostos por Minayo (2004):  

 ordenação dos dados - leituras das notas e transcrição das gravações; 

 classificação dos dados - leitura repetida dos textos para apreender as ideias 

centrais e estabelecer as categorias empíricas que deles emergem; 

 leitura transversal dos registros - enxugamento da classificação, 

reagrupamento e reordenação por temas, que chamamos de pré-análise; 

 análise final - articulações entre as informações e as referências teóricas 

adotadas. 

Incluímos, antes da análise final, uma análise compartilhada com as participantes 

do estudo, onde apresentamos e discutimos a pré-análise dos dados, passo que nos ajudou a 

solicitar esclarecimentos, complementar informações que julgamos incompletas, e 

aprofundar algumas ideias relevantes para a pesquisa.  

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de São Carlos, conforme parecer n. 062/2012.  

 

Resultados e discussão 

Ainda que tenham em comum a participação nas atividades do CRI e a vontade de 

aprender coisas novas, as participantes apresentam diferentes condições sociais, graus de 

instrução, histórias de vida e formas de vivenciar o envelhecimento. Podemos dizer que tal 
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diversidade, encontrada neste pequeno grupo, reflete a diversidade de velhices existentes 

na população como um todo. Duas das cinco mulheres do grupo tiveram pouco acesso à 

educação escolar, completando apenas o primário. Todas elas trabalharam dentro e fora de 

casa, sendo que duas delas começaram a trabalhar fora aos onze anos de idade. Quatro 

delas estão aposentadas, e uma ainda trabalha dando aulas de dança no próprio CRI e em 

outros locais. Com exceção desta, as demais participantes são usuárias dos serviços do CRI 

e estão buscando, neste e em outros espaços, estabelecer e manter relações de amizade e 

cuidar da saúde, sendo que todas se referem a tais espaços como algo de grande 

importância para a qualidade de vida. Das cinco mulheres, uma é viúva e quatro vivem 

com seus maridos. Duas tem familiaridade com a internet, mantém contas de email e 

utilizam redes sociais. As demais não utilizam o computador. Foi novidade para todas 

participar da criação e produção de um vídeo em todas as suas etapas, embora uma delas já 

tivesse participado no elenco de um curta-metragem. 

A condução da oficina de vídeo foi inspirada na educomunicação, e foram 

consideradas algumas perspectivas que consideramos fundamentais, quais sejam: 

○ Dialogicidade e horizontalidade - o trabalho coletivo requer o diálogo e a 

interação para a superação dos desafios colocados, promovendo o exercício 

da escuta, de si e do outro e o pensar crítico. A opinião de cada indivíduo é 

importante e todos são responsáveis pelo trabalho comum.  

○ Criticidade - a leitura crítica da realidade é parte do processo de 

conscientização, por meio do qual o ser humano se constitui como sujeito 

histórico.  

○ Criação coletiva - na criação coletiva todos contribuem colocando um  

pouco de si na obra, e veem sua parte ser somada, misturada e transformada 

na interação com as outras partes, de modo que a obra é de todos e todos 

reconhecem-se nela.  

○ O processo é a parte mais importante - Uma vez que o objetivo central do 

trabalho seja a educação das pessoas envolvidas, a interação entre elas, sua 

liberdade de pensamento e expressão importam mais do que a melhor 

qualidade técnica do produto final.  

 O estudo nos mostra que as participantes apresentam diversas motivações para 

participar da oficina de vídeo, entre elas, a oportunidade de socialização e a possibilidade 

de novos aprendizados. Na análise dos dados, pudemos identificar as seguintes categorias 
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temáticas: Fatores que geram contentamento; Interação no trabalho coletivo; Estar 

envelhecendo.  

Fatores que geram contentamento 

Os dados indicam que estar na oficina representava para elas, na maior parte 

tempo, viver momentos agradáveis. Identificamos diversos fatores geradores deste 

contentamento, sendo que um deles aparece com maior frequência nas falas das 

participantes: o “aprendizado novo”, que incorpora a oportunidade de vivenciar situações e 

desafios novos, e ocupar novos espaços.  

Eu acho assim: a gente aprende muito com isso. (Zuleika) 

Nunca lidei com esses equipamentos, eu pensei que fosse um bicho de 7 
cabeças, mas graças à Marta eu consegui. Tou indo bem e cada vez quero 

aprender mais. (Cida) 

É uma coisa assim inteligente. Uma coisa boa. Abre as cabeças da gente, 
diferente. (Malú) 

É um novo aprendizado [...] e diferente daquilo que a gente já vinha na 

nossa rotina, na nossa vida. É diferente do meu trabalho, a gente conhece 
muito mais de cada uma, a gente tem que falar, ver cada uma atuar. É 

muito diferente, você tá entendendo? (Nilva H) 

Entendemos que este aprendizado novo provém da experiência específica do fazer 

audiovisual, ou seja, da elaboração de roteiro, da narrativa audiovisual, da atuação para a 

câmera, da captação de imagem e som, edição, trilha musical, assim como da criação 

coletiva. A criação coletiva requer aprender a trabalhar em grupo, com a discussão 

aprofundada dos temas. “E onde há invenção, há alegria” (LOPES LIMA, 2009, p.92). O 

contentamento também está relacionado ao viver situações novas e a ocupar novos 

espaços.  

Nilva H defendeu que terminassem o vídeo das calçadas
3
 pra inscrever na 

mostra
4
. Defendeu com convicção que esse vídeo é super importante, é 

uma contribuição importante que elas estão dando. (diário de campo) 

                                                
3 O segundo vídeo feito pelo grupo chama-se “Calçada para todos?” tem duração de 10 minutos e trata das 

condições ruins das calçadas da cidade e as ações para melhorar esta situação e garantir o direito de uso 

da cidade para todos. Disponível em: http://www.youtube.com/user/EducomSC/featured 
4 Refere-se à 3ª Mostra de Vídeo Popular, organizada pelo Grupo de Estudos e Extensão em Comunicação e 

Educação Popular (GECEPop),  e pelo Departamento de Artes e Comunicação em parceria com a 

Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar. A mostra visa fortalecer as expressões 

de grupos populares e, movimentos sociais e diversas comunidades que utilizam o vídeo. 
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As participantes experimentaram sair do espaço de espectadoras para o espaço de 

autoras, ocupar o espaço de quem indaga, com um microfone na mão, o cidadão comum e 

o encarregado da prefeitura; experimentaram publicar um vídeo na internet e saber que o 

mesmo pode ser visto por pessoas de todos os lugares do mundo; e protagonizaram uma 

reportagem da Rede Globo, que para elas teve um significado muito grande, definido por 

Malú da seguinte forma:  

Ser gente, alguém na vida! (Malú) 

O contentamento neste aspecto está diretamente relacionado ao aumento de auto-

estima: 

Estamos nos sentindo tão importantes fazendo filmagem! A Cida 

operando a máquina, a outra segurando o microfone... tá tudo muito legal, 

viu gente? Me sinto realizada! (Nilva F) 

Este fato remete a outro fator que identificamos, o de reconhecer suas capacidades 

e vê-las reconhecidas. Esta afirmação da própria capacidade é importante para o 

fortalecimento do indivíduo, sobretudo em resposta às situações que vem negar o seu 

direito de ser mais. Uma participante disse entre outras coisas, o projeto “faz bem pra o ego 

das mulheres”. Esclarecendo:  

O ego é quando levanta a pessoa, deixa a gente mais assim poderosa, que 

pode fazer as coisas, sou capaz, sou capaz de fazer, né? (Nilva F) 

Assistindo o material filmado pelo grupo e, questionada sobre o que achou, Malú 

respondeu que estava bom, que mesmo elas não tendo estudo como nós da universidade, 

conseguiram fazer uma coisa bem feita.  

Tá vendo que a gente também sabe fazer as coisas? A gente sabe pilotar 
muito mais do que fogão. (Nilva F) 

A fala acima, que ocorreu após a primeira experiência da participante no 

manuseio dos equipamentos, está relacionada às ideias discriminatórias de que são vítimas 

as mulheres. As participantes relataram que as mulheres ainda escutam no trânsito a ofensa 

“vai pilotar fogão”, e que as pessoas idosas sofrem discriminação, com a ideia equivocada 
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que de perdem a capacidade de aprender na medida em que envelhecem. Neste sentido, 

podemos relacionar o contentamento à percepção da possibilidade de enfrentar os 

preconceitos sofridos. Quando o oprimido olhar criticamente para a situação-limite e 

move-se no sentido do seu enfrentamento, deu início à transformação (FREIRE, 2005). 

Nilva H, que é professora de pessoas idosas, diz na avaliação do trabalho:  

Porque não é aquela coisa que todo mundo acha, que idoso não serve pra 

nada, [...] É uma concepção toda nova, diferente, lidando com tecnologias 

que ninguém acreditava que o idoso ia chegar a fazer isso. (Nilva H) 

O trabalho do grupo é compreendido por elas, portanto, como uma forma de 

desmistificar a suposta dificuldade que as pessoas idosas teriam com os eletrônicos. As 

participantes reconhecem que seus filhos e netos aprendem muito mais rapidamente do que 

elas, mas lembram que os netos principalmente, nasceram submersos no mundo digital, e 

consideram que podem, no seu ritmo, aprender também. Desta forma, apropriando-se do 

uso das tecnologias, elas poderiam mostrar para aqueles que as discriminam, o equívoco 

que fundamenta a discriminação.  

O processo de criar e reconhecer-se na obra criada foi identificado como gerador 

de satisfação para as participantes. Era perceptível seu entusiasmo na criação das falas das 

personagens, no ensaio, e especialmente na composição das paródias.
5
 Nilva F e Zuleika 

criaram paródias pela primeira vez e apresentaram para o grupo com orgulho. Os 

momentos de criação foram muito estimulantes e descontraídos. De modo geral, as 

participantes assistiam o material filmado por elas com muita satisfação. O trabalho era 

fruto da dedicação de todas, como mostra a fala a seguir: 

É como eu já falei aqui, [...] cada uma dá uma ideia, todo mundo junto, e 
então sai aquela coisa maravilhosa. Cada um com a sua ideia. Aí você 

tem a sua, mas aí outra fala, melhor do que a da gente, e... (faz sinal com 

as mãos, de juntar). (Zuleika) 
Interação no trabalho coletivo 

 

                                                
5
 A criação e apresentação de paródias é uma atividade que Nilva H coordenava junto às suas alunas e da 

qual já haviam participado Malú e Zuleika. O grupo Parodiando estava desativado há cinco meses, mas a 

intenção de inserir paródias no segundo vídeo da oficina, o “Calçada para todos?” reativou o grupo, 

resgatando antigas participantes. Elas criaram quatro paródias sobre o tema das calçadas, duas delas entraram 

no filme, e após o filme pronto, o grupo continua se encontrando semanalmente no CRI. 
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A proposta de criar coletivamente instaura o desafio, para todas as envolvidas, de 

buscar a todo tempo o equilíbrio no uso da fala, conhecer e harmonizar os espaços 

individuais com o espaço comum e respeitar o tempo de cada uma no coletivo. 

Identificamos no grupo, por um lado, a dificuldade de algumas pessoas em se colocarem, 

declinando do uso da fala. Identificamos na coleta de dados alguns momentos em que as 

participante pediam que Nilva H se manifestasse, que falasse por elas
6
.  

Mas sabe o que q acontece, Nilva? Você tem a cabeça mais aberta. Tem a 

expressão diferente. (Malú) 

Por outro lado vimos o fortalecimento na comunicação de Cida, que havia 

anunciado no primeiro dia da oficina que não sabia falar, e se mostrava muito fechada, 

soltar-se durante a oficina e começar a colocar suas opiniões, defender suas propostas e 

falar de si. Ela atribui esta mudança ao fato de ir sentindo-se à vontade com o grupo, na 

medida em que foi ocorrendo a “convivência com as amigas”. Segundo Lopes Lima, a 

prática da educomunicação torna possível a solidariedade, que significa o fortalecimento 

de cada indivíduo e do grupo como um todo (LOPES LIMA, 2009). 

Observamos no grupo, de modo geral, uma postura de paciência e busca de 

conciliação em diversas situações de discordância de opiniões e atitudes, tais como o 

compromisso nos encontros.  

Resgatei a conversa sobre a co-gestão, [...]Malú, incomodada com a 

ausência das colegas, falou que elas precisavam ser mais responsáveis. 

Perguntou como a gente poderia planejar o vídeo das calçadas sem a 
presença de todas. (diário de campo) 

Administrando esta situação, Malú, que nunca falta nem chega atrasada, não cria 

caso com as colegas. Ela limitou-se a perguntar uma vez para uma colega se não 

conseguiria tomar o ônibus mais cedo. 

O sentimento de coletividade que se instalou no grupo ficou perceptível algumas 

vezes no cotidiano do trabalho, no tratamento entre as participantes. Uma passagem que o 

exemplifica ocorreu na gravação de depoimento para reportagem que a TV Brasil fez sobre 

o projeto, em que as participantes fizeram questão de que todas aparecessem: 

                                                
6 Nilva H é professora das demais participantes em outras atividades do CRI. 
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Elas foram se revezando nas funções de filmar, microfonar, fazer as 

perguntas e responder. [...] Quando Nilva F disse não queria responder, 
que já estava filmando, as outras protestaram e Malú perguntou “como 

eles vão saber que a senhora participou?” (diário de campo) 

A oficina, sendo oportunidade de convívio, representou um espaço a mais para 

que as mulheres pudessem divertir-se. As participantes riam de si mesmas, das colegas e 

das situações inusitadas que vivenciavam. Os gracejos no grupo eram muito frequentes, e 

faziam dos encontros, momentos alegres e divertidos. Após uma manhã inteira de pé 

fazendo filmagens, Zuleika resumiu: 

A gente mais se diverte do que filma! (Zuleika) 

Cabe dizer que este clima de gracejos impera no espaço do CRI a maior parte do 

tempo, fortemente estimulado pelos professores que nele atuam, portanto é possível que 

esta atitude estivesse em nossa oficina por já ser uma forma comum para elas de vivenciar 

o envelhecimento.  

 

Estar envelhecendo 

 

As participantes escolheram quais temas seriam tratados nos vídeos que fariam, 

partindo do critério “algo que vocês considerem importante dizer”. No primeiro vídeo que 

fizeram, decidiram mostrar as melhoras que experimentaram em suas vidas quando 

passaram a participar de atividades voltadas à terceira idade, fazer, por meio do vídeo, um 

convite às pessoas idosas para que procurem tais atividades a fim de obter os mesmos 

benefícios que elas obtiveram. Segundo as mulheres, o aumento de bem estar ocorre 

porque estão se arrumando para sair de casa, movimentando o corpo, encontrando pessoas, 

fazendo novas amizades e divertindo-se. As pessoas que começam a participar destes 

espaços recodificam o envelhecimento e passam a elaborar novos sentidos para suas vidas 

(DEBERT, 1999). Segundo Nilva H, algumas mulheres começam a elaborar novos projetos 

para os anos futuros. Entendemos este vídeo como uma afirmação de que estar 

envelhecendo pode ser uma experiência agradável, desde que a pessoa idosa se abra para 

isso e aceite sua nova condição, a de estar envelhecendo
7
.  

                                                
7 O filme “Alô galera, vamos lá!” tem duração de 3 minutos e mostra uma senhora que vivia com dores 

dentro de casa e não acreditava na aula de ginástica. Após o convite e os argumentos de uma amiga e uma 

conhecida, e com a observação de que as mesmas estavam visivelmente bem de saúde e de humor, ela 

decide experimentar. Tempos depois ela dá o testemunho de que não quer mais parar de participar, pois 
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O referencial teórico utilizado na pesquisa sublinha a importância de considerar a 

heterogeneidade do grupo social que estamos chamando “pessoas idosas”, no qual se entra 

oficialmente quando se atinge os sessenta anos de idade. O agrupamento de todas as 

pessoas com mais de sessenta anos em um só grupo é uma convenção questionável e 

insuficiente que dificulta analisar em profundidade as questões do envelhecimento. As 

diferentes condições familiares, econômicas, sociais e culturais na qual a pessoa se formou 

e na qual vive atualmente sua velhice, influenciam diretamente na sua experiência de 

envelhecimento (DEBERT, 1999; LOPES, 2006; WHITAKER, 2007) 

Entendemos, a partir de nossa pesquisa, que uma das características marcantes do 

estar envelhecendo é o desafio (e oportunidade) de reconfigurar a própria vida diante da 

liberação de compromissos que não existem mais, tais como o emprego ou o cuidado com 

os filhos (e maridos e netos em alguns casos). Segundo as participantes do estudo, significa 

também a necessidade de redefinir relações com o corpo, que apresenta desgastes naturais 

pelo tempo vivido e sofre com a perda de agilidade e força física. O desgaste do corpo com 

problemas de saúde, bem como a finitude da vida que o anima eram temas frequentes nas 

conversas no CRI e em nossa oficina.  

Cida faltou pela segunda vez para ir a um velório (diário de campo) 

Na hora do cafezinho, conversei com a C. um pouco, ela me contou o 
sofrimento q vem passando. Operou o intestino, está com uma bolsa e 

precisa operar de novo. Disse q ficou mais de 20 dias internada, esteve na 

UTI e Deus deixou ela viver de novo. Disse que as filhas estão pedindo 
para ela vender o sítio que ela tem no Broa pra dividir entre elas

8
 (diário 

de campo) 

No entanto, o tema do corpo era abordado frequentemente em tom de gracejo. As 

participantes divertiam-se com o ato de encaixar os plugues dos equipamentos, remetendo-

o ao coito, gracejavam com o formato fálico do microfone direcional, faziam comentários 

divertidos sobre os seios fartos que Malú gosta de exibir, sobre prisão de ventre, sobre as 

mudanças que ocorrem com o corpo no processo de envelhecimento que estão vivendo. O 

corpo é o lugar de materialização das ações do tempo, que evidencia o envelhecer. 

                                                                                                                                              
está se sentindo muito bem e as dores nas costas terminaram. Disponível em: 
http://www.youtube.com/user/EducomSC/featured 

8 C. é uma mulher que começou a participar da oficina, mas por problemas de saúde, não teve condições de 

continuar. 
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Tratando o corpo e suas transformações com humor e intimidade, as mulheres apresentam 

uma forma sadia de conviver com estas transformações, driblando os conteúdos negativos 

das ideias de velhice e afirmando sua feminilidade diante do estereótipo dominante em 

nossa cultura, que associa a velhice à assexualidade. De acordo com tal estereótipo, a 

mulher, ao entrar na velhice, deixa de ser mulher para ser apenas velha (MOTTA, 1998). 

Neste sentido a convivência traz a possibilidade de análise e superação das 

dificuldades que tais mudanças podem trazer. Nela as pessoas idosas se ajudam, trocam 

informações e afetos, ensinam e aprendem a enfrentar as mudanças específicas do 

envelhecer.  

Algumas considerações 

 

O desenvolvimento da pesquisa contribuiu para que aprendêssemos um pouco, no 

convívio com as mulheres idosas, sobre o estar envelhecendo e a grande trama de aspectos 

envolvida neste processo. Permitiu fazer reflexões, juntamente com as mulheres idosas, 

sobre as relações do estar envelhecendo com a educomunicação, relações estas ainda 

pouco estudadas pela academia. Os resultados apontam que algumas ideias negativas 

relacionadas à velhice, tais como a falta de capacidade e de interesse em novos 

aprendizados, especialmente referente às tecnologias eletrônicas, não correspondem 

efetivamente à realidade vivida pelas mulheres idosas do grupo pesquisado. As 

participantes do grupo sentem-se motivadas a contribuir para o enfraquecimento de tais 

estereótipos equivocados.  

É possível dizer, também a partir do estudo, que as participantes vivenciaram, na 

prática da educomunicação, processos educativos que lhes trouxe contentamento e 

aumento de auto-estima, fortalecendo-as individual e coletivamente para sua vida cotidiana 

e para o exercício de seus direitos. Ao reconhecer sua capacidade para criar e produzir 

vídeos, que é uma atividade diferente àquelas que estão acostumadas a fazer, e ao 

experimentar ocupar novos espaços, as participantes puderam reforçar sua compreensão de 

que na velhice é possível realizar atividades novas e dar início a novos projetos, pois se 

trata uma de fase da vida em que continuamos aprendendo e ensinando em comunhão. 
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RESUMO 

O uso das tecnologias de informação e comunicação proporcionou transformações na vida 

das pessoas, inseridas em um novo contexto social globalizado. A facilidade de acesso de 

forma generalizada ao uso das técnicas possibilitou novas formas de organização social. A 

utilização das tecnologias como: Telefones celulares, correios eletrônicos, 

videoconferências etc... , modifica o nosso cotidiano escolar, alterando ações e condições 

de pensar e de representar o conhecimento desenvolvido em uma flexibilidade de tempo e 

espaço. 

Palavras-chave: Conhecimento, educação, tecnologias. 

 

RESUMEN 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación señalada cambios en la vida 

de la gente, entró en un nuevo contexto social globalizado. La facilidad de acceso a la 

utilización de técnicas ampliamente permitido nuevas formas de organización social. El 

uso de tecnologías como los teléfonos móviles, correos electrónicos, videoconferencias 

etc… ,   cambiar nuestras acciones diarias académico y las condiciones cambiantes de 

pensar y representar el conocimiento desarrollado en la flexibilidad de tiempo y espacio. 
Palabras clave: Conocimiento, educación, tecnologías 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A utilização das técnicas não pode ser caracterizada como um fenômeno novo, no 

período atual tem ocorrido uma intensidade de inovações tecnológicas que surgem a cada 

momento, através da facilidade de comunicação envolvida em uma série de inovações, 

proporcionando transformações na vida das pessoas inseridas em um novo contexto social 
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globalizado.  

A facilidade de acesso de forma generalizada ao uso das tecnologias de 

informação e comunicação acabou trazendo novos modos de vida, trabalho e organização 

na sociedade, um exemplo bem prático para essa realidade é a utilização das pessoas por 

tecnologias como: telefones celulares, correios eletrônico, videoconferências e outros. 

Ao estabelecer um diálogo com amigos e parentes as pessoas possuem um acesso 

e recebem informações atualizadas, ou buscam informações específicas através dos 

mecanismos digitais. Essas tecnologias no processo educacional modificam o nosso 

cotidiano, alterando ações e condições de pensar e de representar o conhecimento 

desenvolvido. 

O espaço e o tempo da aprendizagem passaram a ter outras dimensões de 

aprendizagem, em que o homem não precisa exclusivamente frequentar uma instituição 

educacional de forma sistematizada. Com o aparecimento das TICs surgem novos ritmos e 

dimensões na atividade de ensinar e aprender sem estar exclusivamente na escola e a 

obrigatoriedade dos deslocamentos físicos, ocorrendo o aparecimento de escolas virtuais 

com o oferecimento de vários tipos de ensinamentos, possibilitando informações através do 

meio de interações com todos os tipos de tecnologias. 

A evolução das tecnologias passou a conduzir o desenvolvimento humano da 

memória fluída dos realtos orais às interfaces existentes nos aparelhos eletrônicos. As 

tecnologias têm oferecido uma possibilidade de interação ao conhecimento modificando 

tempo e espaço, existindo a facilidade de comunicação com conteúdos ou textos 

indispensáveis ao conhecimento no mundo digital, em que os alunos não estão isolados, já 

que na virtualidade existem professores, alunos e amigos que fazem parte dessa sociedade 

digital, onde o simples fato de estar conectado a um sistema de internet disponibiliza várias 

formas de contatos e novas formas de relações sociais. 

 

2. ESCOLAS VIRTUAIS E CONHECIMENTO 

 

Ao se expor na tela de um instrumento tecnológico, a escola da virtualidade se 

apresenta com uma imagem fluida e mutante no espaço educativo, apagando distâncias no 

espaço real. 

Segundo Kenski (2004) o ambiente virtual de aprendizagem local em que ocorrem 
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fluxos e mensagens para o desenvolvimento dos saberes, tem sua construção no estímulo à 

realização de aspectos colaborativos em que o aluno não está sozinho, na estruturação das 

comunidades on-line alunos e professores, estabelecem linguagens não presentes no 

contexto escolar tradicional, mas com um diálogo mediado pelo fator do conhecimento.  

“As escolas virtuais são um aqui e agora paradoxal, sem lugar nem tempo 

claramente definíveis” (LÉVY, 1999, p. 247). As escolas virtuais apresentam uma forma de 

linguagem e cultura com características tecnológicas atuais. 

Kenski (2004) conceitua que nas escolas existem uma multiplicidade de vozes, 

corpos e movimentos com formas diferenciadas nas posturas abordadas por professores e 

alunos. A linguagem dos corpos nas escolas se modifica a partir da música, dança 

linguagens que não existem no contexto escolar, ocorrendo o surgimento de diálogos com a 

presença da interação, criatividade e envolvimento na aprendizagem. 

O conhecimento científico passa a acompanhar a evolução das tecnologias, o 

saber da ciência se legitima com sua divulgação nos suportes midiáticos como livros, 

revistas, jornais, cinema, televisão e as demais formas hipermidiáticas de comunicação. 

Os saberes científicos, legitimados socialmente para o ensino, não são 
únicos. Eles refletem o momento político e econômico vivido em um 

determinado contexto social. Esse contexto é que define os 

conhecimentos que são úteis e necessários em cada época. É responsável 
também pela designação dos tipos de escolas (e outras instituições) que 

serão encarregadas da produção e da transmissão desses saberes às novas 

gerações e com que finalidades. Por meio de seus currículos, programas e 
projetos pedagógicos as escolas respeitam , organizam e trabalham com 

esses saberes (KENSKI, 2004, p. 58). 

O saber da ciência perpassa a ação da escola por meio de vários discursos e 

fragmentos em disciplinas e atividades, em que é adaptado ao tempo e espaço com as 

necessidades e intenções do processo educacional. 

No mundo da comunicação ocorre o envolvimento do homem. As interações 

ocorridas com as comunicações midiatizadas possibilitam os horizontes do pensamento, 

criam fantasias envolvendo e seduzindo com as emoções. A utilização ou mixagem de 

imagens, cores e textos acabam mobilizando sentimentos e pensamentos criativos, 

transmitindo novas formas de linguagem em que estão presentes o pensar e o sentir. 

Na evolução do texto para o hipertexto a inteligência humana, tem acompanhado 

um processo de desenvolvimento não apenas na linguagem, mas também das tecnologias 
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no aspecto do suporte e processo. É necessário enfatizar a linguagem escrita e falada como 

as primeiras tecnologias da inteligência ou da linguagem. 

A escola de todos os níveis é o espaço da linguagem oral, da leitura da 

escrita. Durante séculos, a escola do mundo ocidental orientou-se para a 

transmissão de conhecimentos por meio de signos duplamente abstratos: 

letras que correspondem a sons, que correspondem a símbolos da 
realidade. Apropria-se na escrita alfabética dos sons da fala, 

permanentemente presentes, mas desterritorializados de seu tempo e de 

seus autores (KENSKI, 2004, p. 61). 

Na leitura as palavras possuem uma importância de significados. Ao compreender 

o que está escrito a lógica ocorre de forma linear e progressiva. A escrita com sua 

linguagem proporciona uma relação cronológica com o espaço contínuo e preenchido. É 

Refletido na escola uma lógica particular, orientada pela comunicação oral e textual em 

ideias gradativas e informações, independentes do tempo e do espaço em que foram 

produzidas. A aprendizagem, o pensamento lógico e científico é realizado por meio de uma 

interação comunicativa, possibilitando a construção social do conhecimento. 

Na atualidade, as tecnologias precisam ser vistas como geradoras de 

oportunidades para alcançar essa sabedoria, não pelo simples uso da 
máquina, mas pelas várias oportunidades de comunicação e interação 

entre professores e alunos – todos exercendo papéis ativos e 

colaborativos na atividade didática (KENSKI, 2004, p. 66). 

Na concepção de Linhares (2007) a evolução do conhecimento científico de base 

junto ao processo tecnológico, tem proporcionado um exercício de revisão e reconstrução 

epistemológica, contribuindo para repensar todas as ações do homem, essencialmente nas 

ações voltadas à organização e convivência social. Processos envolvendo aprendizagem e 

apropriação do conhecimento, passam a ser repensados e entendidos como formas de 

comunicação e construção de normas ou regras de intercâmbio cultural. 

Analisando várias teorias sobre as possibilidades de construção do conhecimento 

surgem especificações das seguintes concepções: Primeiro as possibilidades reais de 

apropriação do conhecimento. Não podemos trabalhar com o ceticismo entendendo que a 

escola atual e o processo educacional, não possibilitam a apropriação do conhecimento e 

mesmo quando exercem uma postura reprodutivista, com metodologias conservadoras. 

“É importante reiterar que a escola não é o único espaço responsável e com 
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capacidade de possibilitar aprendizagem” (LINHARES, 2007, p. 21). O segundo ponto em 

estudo retrata sobre a origem do conhecimento. No advento da modernidade e com as 

contribuições de Descartes, ocorreu o aprofundamento de que existem conhecimentos 

inatos, totalmente armazenados no espírito. 

O ideal de espírito desenvolvido por Hegel foi assimilada pela escola, ocorrendo 

que na melhor das hipóteses fortaleceu a constituição em um espaço único de 

desenvolvimento e um espírito objetivo associado à inteligência, racionalidade, 

indispensáveis a evolução humana. 

A instituição escola foi durante muito tempo um espaço privilegiado ao acesso do 

conhecimento, em muitos casos funcionou com modelos estáticos, sem vida e com uma 

reprodução, visando atender perspectivas de um modelo capitalista. 

A educação moderna se desenvolveu como estratégia de ação voltada 
para a produção, em que crianças, vistas como “tábuas rasas”, chegaram à 

escola, espaço de guarda, defesa e divulgação do conhecimento, para 

receber instrução, através de uma ação “planejada” e dadivosa de 
professores que, donos de um conjunto de informações, deveriam 

selecionar aquelas necessárias à construção do indivíduo produtivo para a 

sociedade. Desenvolveu-se então uma estratégia de manutenção e posse 

do conhecimento, e, portanto, dos mecanismos ideológicos do poder, 
constituídos a partir de princípios liberais burgueses, ante uma crescente 

luta por um ideal de escola democrática, para todos (LINHARES, 2007, 

p. 22). 

O desenvolvimento das ciências definidas de base relacionadas ao 

desenvolvimento das tecnologias tem investido em um exercício de revisão e reconstrução 

epistemológica, contribuindo no repensar das ações humanas, especialmente as referentes à 

organização e convivência social. Os processos envolvidos na aprendizagem e apropriação 

do conhecimento, passam a ser vistos como processos de comunicação e construção de 

normas de intercâmbio social. 

Atualmente o ambiente escolar é um espaço de conhecimento relacionado à 

comunicação em seus suportes tecnológicos, incluindo outras formas sociais de saberes 

(comunicações audiovisuais). 

Aprender, portanto, é apropriar-se do conhecimento, e para tal deve-se 
considerar o nível diferenciado de desenvolvimento interno de cada ser 

na concretização desse processo, pois esse processo de apropriação 

ocorre de forma mais eficiente e rápida, através de mediações sociais, 
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fruto das relações cotidianas travadas entre o homem e o seu meio social 

(LINHARES, 2007, p. 23). 

A ação educativa é caracterizada como uma ação de comunicação social e política, 

não ocorrendo o aspecto de educar apenas para aprender conteúdos, mas sim uma 

aprendizagem sobre a vida com uma proposta de aprender a ler, entender e transformar o 

mundo. 

Estamos em um novo momento educacional em que surge um desafio voltado 

para o conhecimento de novas linguagens comunicacionais, aparatos tecnológicos com a 

possibilidade de modificar a produção e consumo de produtos simbólicos, que nos 

instigam a pensar a educação, escola em espaço de política e reflexão sobre linguagens, 

executando novas formas, existindo uma mediação entre o sujeito e as mídias. 

Estamos num mundo em que os meios de comunicação, utilizando 
imagens, som e informações, fazem-se presentes de uma maneira 

considerável. Tudo conflui, portanto para uma certa mutabilidade, e 

reforça-se a ideia de que vivemos um estado permanente de incertezas e 
principalmente de irrealidade. É claro que para alguns, esses meios e 

técnicas são mecanismos ideológicos alienantes, preparados para a 

manutenção do “status” de dominação engendrado pelo capitalismo. Se 
for verdadeira essa teoria, duvidamos que os capitalistas não estejam 

também atordoados com os rumos que este “mecanismo/estratégia” 

tomou ou determinou para o mundo. A função para qual a mídia foi 

desenhada excedeu ao planejado. Considerando os meios de comunicação 
como elementos importantes na constituição de um espaço público 

burguês, concordamos com a análise habermasiana, segundo a qual este 

sofreu um processo de feudalização (LINHARES, 2007, p. 25-26). 

A explicação das visões maniqueístas dos meios de comunicação são resultados 

de teorias de explicação, fundamentadas na sociologia funcionalista dos meios com a 

proposta de entender a presença destes na sociedade midiática por meio da análise 

exclusiva dos efeitos, função e conteúdo. Outra forma de interpretação dos meios de 

comunicação que acabou influenciando a compreensão e uso dos meios na educação foi a 

teoria da informação. 

Ao propor uma análise sistêmica e linear, induziu a uma abordagem da 

técnica que reduz linguagens e processos a instrumentos. As análises dos 
meios foram invadidas pelo conceito de informação, construído a partir 

do modelo formal de Shannon, que determina a relação comunicacional 

com uma linha reta entre emissor e receptor e que vai influenciar as mais 
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diversas reflexões sobre a comunicação até os dias de hoje (LINHARES, 

2007, p. 26). 

 

Ferreira; Souza (2011) afirmam que a sociedade contemporânea está vivendo uma 

produção e disseminação de informações que são produzidas e veiculadas pelas 

tecnologias de informação e comunicação (TICs). A potencialização dessa nova mídia tem 

provocado produções com a utilização de diferentes linguagens e uma criação de novos 

processos técnicos e sociais. Crianças e jovens são fascinados com essas tecnologias, 

momento em que nasceram em um mundo tecnológico digital, ocorrendo ultimamente uma 

maior mobilidade. 

Entretanto nem sempre a escola e os professores conseguem aproveitar o 
fascínio que as TICs exercem nos alunos para construírem aprendizagens 

profundas. A não utilização das TICs na educação ou o seu uso de forma 

equivocada pode acarretar um descompasso entre o mundo da escola e o 
mundo vivido fora dos muros da escola (FERREIRA; SOUZA, 2011, p. 

68). 

No objetivo de integração entre escola e a vida do cotidiano, surgem políticas 

públicas  inserindo as TICs  na educação envolvendo os diferentes níveis de ensino. Desde 

o período de 90 no Brasil e Portugal, estão sendo implantados computadores nas escolas 

com a função de atender uma determinada sociedade em que em muitos casos não tem o 

acesso a essa informação.  

No caso brasileiro, podemos citar um dos programas conhecido como “Um 

Computador por Aluno” (UCA), com a intenção de levar notebooks para cerca de 300 

escolas públicas brasileiras. Em Portugal está ocorrendo o desenvolvimento de um projeto 

com características ao modelo brasileiro, definido em “Programas e.escola e e.escolinha” 

facilitando computadores conectados a internet para alunos e professores do país. 

Em nossa sociedade existe uma enorme quantidade de informações que podem ser 

disponibilizadas pelas TICs. Na instituição escola o excesso de conhecimento pode gerar 

um grande problema, no processo de manipulação das ideias utilizadas. Neste processo de 

estudos os alunos precisam de uma educação que possibilite a avaliação de mensagens, 

possibilitando uma competência na construção do conhecimento pessoal e a compreensão 

não só pelos conteúdos, mas a percepção dos métodos utilizados. 
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A integração das TICs na educação escolar é um assunto que não se 

estabelece apenas com salas de computadores com acesso à internet. Sem 
planejamento claro e intencional para integrar as TICs ao ensinar e 

aprender, sem estratégias que possuem incorporar essas tecnologias à 

intenção de desenvolver capacidades e competências dos alunos, elas 
podem ser transformadas apenas em meras distrações sem objetivos 

educacionais elevados (FERREIRA; SOUZA, 2011, p, 71). 

O modelo de integração das ferramentas e estratégias deve acontecer no espaço da 

sala de aula e além dela, proporcionando a comunidade escolar uma diversidade de 

ambientes de aprendizagem ativa. 

(OLIVEIRA, 2003, p. 19) “relata que século XXI. Tempo ambíguo. Tempo 

paradoxal. Tempo de mudanças. Mundialização. Multiculturalismo...” Estamos na 

realidade vivendo em um período de transição, na trajetória da humanidade onde acontece 

a rapidez do acontecer com uma simultaneidade dos fatos e uma comunicação associada a 

vários acontecimentos. 

Numa complexa teia de relações a nossa realidade é complexa e requer 

conhecimentos e metodologias abrangentes, multidimensionais com uma capacidade de 

elucidação prevendo soluções do nosso tempo. A realidade passa a exigir no tempo e no 

espaço uma grande flexibilidade de nossa parte. 

Vivemos num tempo em que vemos nossas capacidades ampliadas e 
intensificadas, em que a ciência e a tecnologia, acopladas à informática, 

comandadas pelos grandes conglomerados econômicos, financeiros e 

industriais dos países centrais, oferecem a um terço da população mundial 

mais conforto, bem estar material, poder, status, dominação, 
conhecimento, comunicação global, extensão de possibilidades vitais. 

Vivemos num mundo, onde novas identidades culturais e sociais 

emergem, apagando fronteiras, transgredindo tabus identitários, num 
tempo de cruzamento de fronteiras e de hibridização de identidades. É um 

privilégio viver num tempo como esse... (OLIVEIRA, 2003, p. 20). 

Com o fim das fronteiras nacionais e internacionais a desterritorialização acaba 

trazendo infinitas novidades, acontecendo que no momento em que são conhecidas, já 

podem estar ultrapassadas. 

O fenômeno da globalização não é um movimento novo de congraçamento em 

que as diferenças produtivas, poderiam somar-se e acontecer uma potencialização para 

proveito de todos eliminando as dependências históricas. 
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Ela representa a nova fase de exclusão capitalista, porque universaliza as 

vantagens de centro, enrijecendo ainda mais a situação periférica do 
terceiro mundo. E estamos vivendo, agindo e produzindo numa sociedade 

em que a planetarização das informações e as tensões entre o global e o 

local, entre o tradicional e o emergente, entre a economia globalizada e a 
microeconomia, entre a ciência e a cultura popular, entre o nacional e o 

multinacional, entre o coletivo e o individual constituem uma realidade e 

merecem reflexão (OLIVEIRA, 2003, p. 21). 

Oliveira (2003) conclui que a extensão global e sua gravidade dos problemas 

encontrados na sociedade atual, acenam para a necessidade de um novo paradigma com a 

função de interpretar novas realidades e reinterpretar realidades que já foram explicadas ou 

passadas pela compreensão. 

Rossini; Silva (2011) relatam que as tecnologias digitais estão permeando a nossa 

vida, atingindo todos os setores às vezes de forma sutil sendo quase onipresentes. No 

processo educacional elas contribuem com uma ruptura de paradigmas tradicionais, onde o 

professor é considerado o detentor do conhecimento. Entre os desafios da educação do 

século XXI, encontramos a compreensão da interatividade como base fundamental para às 

práticas pedagógicas. 

 “A mediação docente em ambientes virtuais acontece de acordo com o paradigma 

adotado pelo docente ou pela instituição de ensino. Os pressupostos pedagógicos podem 

ser transpostos do meio presencial ao meio digital” (ROSSINI; SILVA, 2011, p. 175).  

A chegada da tecnologia de realidade virtual (3D) na educação online traz 

possibilidades para expressão e comunicação, facilitando o avanço do conhecimento 

educacional. Um dos enormes desafios da educação no século XXI passa a ser a 

compreensão da interação, sendo um dos alicerces essenciais às práticas pedagógicas. 

A web acaba influenciando a nossa sociedade. A docência ainda esta na fase do 

oral e da impressão momento em que o conhecimento é transmitido de forma linear e 

padronizada, acontecendo à flexibilidade de interação em que todos participem e possam 

contribuir na dinâmica da construção curricular.  

Passamos a vivenciar uma produção e dissimulação de informações que são 

produzidas e veiculadas pela TICs, surgindo diferentes linguagens no nosso cotidiano, na 

realidade somos fascinados pelas tecnologias nesse mundo tecnológico digital, em que 

estamos tão integrados que às vezes não percebemos essa convivência digitalizada. 

O processo da interação passa a ser um dos elementos essenciais na promoção, 

construção e compartilhamento do saber no espaço do ambiente online, promovendo a 
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participação na possibilidade e cocriação da mensagem entre todos que tentam usar as 

tecnologias. 

 

03. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização das tecnologias de informação e comunicação passou a fazer parte do 

nosso cotidiano, sendo fácil com as tecnologias digitais, estabelecer uma relação dialógica 

entre pessoas. Esse aspecto tem proporcionado o desenvolvimento de informações, 

modificando modos de pensar, refletir na construção do conhecimento. 

A aprendizagem passou a ter outros espaços e tempos com as TICs, não 

precisamos exclusivamente ter uma sistematização relacionada ao local de uma instituição 

educacional, com as escolas virtuais a virtualidade se apresenta com uma imagem fluida e 

mutante, no espaço educativo eliminado distâncias da nossa realidade.  

 As novas escolas virtuais são paradoxais sem lugar e tempo especificamente 

definíveis e uma multiplicidade de vozes, corpos e movimentos com formas diferenciadas 

em posturas de alunos e professores. 

 A nova linguagem dos corpos nas escolas se modifica a partir do som, dança e 

outros elementos do mundo virtual, linguagens que não existem no contexto escolar 

tradicional, ocorrendo o surgimento de diálogos com a presença da interação, criatividade e 

envolvimento na aprendizagem. 

 Vivemos em um tempo em que nossas capacidades são ampliadas e 

intensificadas, momento em que a ciência, as tecnologias associadas à informática 

comandada pelos centros econômicos e financeiros e industriais, passam a oferecer a um 

terço da população mundial, mais conforto, bem-estar, poder e dominação. Conhecimento, 

comunicação global, e uma extensão de possibilidades vitais estão presentes nas técnicas. 

A globalização formulou e intensificou o uso de técnicas, modificando o tempo e 

o espaço em relação às informações do conhecimento, porem é necessário esclarecer que 

as diferenças econômicas e sociais, não foram eliminadas apesar da existência de políticas 

de inclusão social. 

A facilidade de acesso de forma generalizada ao uso das tecnologias de 

informação e comunicação acabou trazendo novos modos de vida, trabalho e organização 

na sociedade, um exemplo bem prático para essa realidade é a utilização das pessoas por 
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tecnologias como: telefones celulares, correios eletrônico, videoconferências e outros. 
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RESUMO 

Procuramos estabelecer um diálogo entre educação e psicologia para compreendermos a 

construção do ser professor da educação a distância a partir do uso de tecnologias 

imagéticas. Nosso objetivo é: - descrever a construção identitária do professor da educação 

a distância mediado pelo uso de tecnologias imagéticas. As entrevistas partiram das 

narrativas orais da história profissional do professor entrevistado que é proveniente de uma 

instituição de ensino superior. Utilizamos a metodologia qualitativa por possibilitar 

compreender os significados encontrados nas entrevistas narrativas do professor. Como 

método de pesquisa, optamos pelo estudo de caso.  Para a análise dos resultados 

identificamos cinco significados recorrentes importantes para a construção do ser 

professor. Acreditamos que a produção dos materiais de vídeos, vídeo-aulas e podcasts do 

nosso entrevistado, possibilita que ele crie personagens e atue diante das câmeras 

utilizando sua imagem. Essa forma de ser professor permite que ele mude a forma de 

trabalhar do docente, e nos possibilita refletir sobre a atuação na educação a distância 

como uma nova perspectiva de ser professor, na qual é possível criar outra forma de pensar 

esse professor como personagem da educação a distância. 

Palavras-chave: educação a distância, tecnologias imagéticas, ser professor 

 

 

ABSTRACT 

We seek to establish a dialogue between education and psychology to understand the 

construction of being a teacher in the distance learning from the use of imagery 

technologies. Our goal is: - to describe the teacher's identity construction of distance 

learning using imagistic technology. The interviews started from the oral narratives of a 

professional teacher’s history that comes from a higher education institution. We use a 

qualitative methodology for enabling us to understand the meanings found in the teacher's 

narrative interviews. As a research method, we chose the case study. For the analysis of the 

results we identified five important recurring meanings for the construction of the being a 

teacher. We believe that the production of materials for videos, instructional videos and 

podcasts of our interviewee, enables him to create characters and act on camera using his 

image. This way of being a teacher allows him to change the way of working of the 

teacher, and allows us to reflect on the performance in distance learning  as a new 

perspective of being a teacher, in which it is possible to create another way of thinking  of 

this teacher as a personage of  distance learning. 

Keywords: distance learning, imagistic technologies, being a teacher 
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Este artigo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa que está em 

andamento e será concluída até o final de 2012. Procuramos estabelecer um diálogo entre 

educação e psicologia para compreendermos a construção do ser professor da EAD a partir 

do uso de tecnologias imagéticas. Nosso objetivo é: - descrever a construção identitária do 

professor da educação a distância mediado pelo uso de tecnologias imagéticas.  

Nossas entrevistas partiram das narrativas orais da história profissional do 

professor entrevistado que é proveniente de uma instituição de ensino superior. Utilizamos 

a metodologia qualitativa por possibilitar compreender os significados encontrados nas 

entrevistas narrativas do ser professor da EAD. Nossos instrumentos de pesquisa foram as 

entrevistas narrativas, os podcasts, videopoemas e os vídeos produzidos pelo professor 

entrevistado.   

Foram realizadas duas entrevistas. Na primeira ele falou sobre sua história de vida 

profissional como professor do presencial e da educação a distância. A segunda foi 

mediada pelos materiais disponibilizados no final da primeira entrevista. A análise dos 

vídeos, dos podcasts e dos vídeopoemas, compreende a forma como ele utiliza a tecnologia 

imagética para a criação destes materiais o que possibilita a construção do ser professor 

utilizando sua imagem para estas produções. 

Como método de pesquisa, optamos pelo estudo de caso.  Para isso, as 

experiências do pesquisador são importantes assim como o método, os dados e a teoria 

para a construção de novos conhecimentos. A análise dos dados está sendo construída pelas 

relações dialógicas entre o pesquisador e o entrevistado mediados pelos instrumentos 

utilizados para a construção dos dados. Utilizamos as contribuições de Bauer e Gaskell 

(2003), Creswell (2007), Borges e Linhares (2008) por fundamentarem sobre o método 

qualitativo, análise narrativa, análise de imagens e vídeos. 

Nosso referencial teórico na pesquisa tem como representantes da psicologia 

hitórico-cultural, Vigotski (1998, 2008), Leontiev (1978), Luria (1987), Ratner (1993, 

1996, 1997), Harré (1986), e o linguista Bakhtin (1995, 1997, 2010). Em Educação a 

distância e tecnologias utilizaremos Pretti (2002), Santos (2010), Pretto (2002, 2010), Levy 

(1998, 2003, 2004, 2007), Santaella (2005). Para retratar cinema e teatro, Aristóteles (384 

a.C a 322 a.C), Debord (1997), Boal (2011), Brait (2006), Samain (2001), Sontag (2004), 

Turner (1997). 

Precisamos pensar a respeito de quem é o professor da EAD. A construção 

identitária deste docente perpassa a sala de aula presencial, necessitando que ele tenha 
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outras habilidades, além das necessárias para dar aula. Entendemos que a construção do 

professor não ocorre apenas nas formações institucionalizadas, mas percorre toda a sua 

atividade profissional integrando também sua identidade docente construída durante sua 

história de vida e acadêmica. A identidade é construída, então, histórica e culturalmente. 

Nesta perspectiva contemporânea o sujeito deixa de ser integrado no “sentido de si” estável 

e se constitui como “descentrados e deslocados de seu lugar no mundo social e cultural 

como de si mesmos” (HALL, 2005, p.9).  

A troca de experiências e conhecimentos sobre outras áreas e atividades contribui 

para a construção do ser professor. As relações sociais possibilitam que os indivíduos se 

identifiquem entre si, significando e construindo as novas relações. Essas identificações e 

escolhas realizadas por cada pessoa na sua trajetória de vida “dizem respeito aos 

posicionamentos que a pessoa ocupa no momento da interação sócio-comunicativa e que 

marca quem eu sou e quem é o outro” (CAIXETA, DANTAS, BARBATO, 2010, p.2). 

Algumas questões práticas ainda interferem no processo de construção do 

professor da educação a distância. Referimo-nos às dificuldades em aprender a lidar com a 

tecnologia. Para Pretto (2002, p.126), “precisamos acabar com essa história de dizer que 

ele é o centro das resistências às transformações” É necessário prepará-lo para utilizar as 

tecnologias, qualificá-lo para utilizá-las de forma que emerja um novo professor, 

consciente, e não mais um repassador de informações (PRETTO, 2002). É necessário que 

ele busque se adaptar ao novo sistema de comunicação, procurando inserir-se na cultura 

digital e utilizá-la a seu favor profissionalmente. 

No intuito de melhorar a compreensão sobre o impacto das tecnologias imagéticas 

na construção do professor, em que as tecnologias imagéticas são entendidas como 

tecnologias que produzem imagens, e neste caso, são utilizadas para a construção das aulas 

à distância, utilizamos teóricos do teatro e do cinema por retratarem as relações de 

encenação, atuação e construção de personagens e atores. Revisitamos Platão e Sócrates 

que foram os precursores do estudo sobre o “belo e a arte” até chegarmos à estética, 

derivada do latim aesthesis (VALE, 2005) definida na contemporaneidade como a 

representante da arte.  

Os personagens criados pelo professor são representados pelo ator, que nestes 

momentos também é o nosso professor. De acordo com o dicionário de termos técnicos e 

gírias do teatro, ator é aquele que cria, interpreta, representa uma ação dramática [...] com 

o uso da sua voz, corpo e emoções ao simples texto concebido pelo dramaturgo com o 
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objetivo de transmitir ao espectador as ações dramáticas propostas. (BRAVO, s-d) 

Uma característica que diferencia cinema e teatro é que o cinema possibilita 

direcionar o espectador a olhar aquilo que a câmera direciona. Possibilita um jogo de 

olhares “no do cineasta (da câmera), da personagem, do espectador” (AUMONT, 2008, 

p.38). No teatro os espectadores escolhem para onde olhar seguindo ou não o 

direcionamento que ocorre por parte dos personagens no momento da atuação.  

O professor entrevistado cria personagens para atuar em suas produções de 

vídeos. Esses personagens construídos e representados a partir das tecnologias imagéticas 

estão associados à construção do ser professor. A escolha de trabalhar com produções 

corresponde aos posicionamentos que constituem a identidade do professor. 

Posicionamento e identidade são conceitos que estão atrelados, pois ambos consideram que 

o indivíduo está em constante construção. A teoria do posicionamento (HARRÉ E 

LANGENHOVE, 1999), parte da concepção de que as interações verbais tomam forma de 

construções identitárias de si e do outro. Assim, a identidade refere-se a um conjunto de 

posicionamentos organizados e significados pela interação com o outro. 

Cruzando diversos olhares sobre arte, educação a distância e psicologia, 

procuramos resumidamente descrever os significados construídos para o que entendemos 

como construção do ser professor. O professor constrói-se ao longo de suas experiências 

profissionais percebendo as mudanças na sociedade e buscando fazer parte dela, buscando 

aprender a utilizar os instrumentos desenvolvidos pela sociedade midiática, posicionando-

se como mediador entre o aluno e o conhecimento. Ele procura conhecer a geração com 

quem está trabalhando, como também, seus desejos e necessidades para desenvolver novas 

formas de aprender. O professor constrói-se pela polifonia (BAKHTIN, 2000) acadêmica, 

profissional, familiar e cultural, pelas muitas vozes que o compõem e o re-significam a 

todo instante.  

 

RESULTADOS 

Apresentamos a construção dos resultados a partir da análise dos temas e 

subtemas identificados nas transcrições das entrevistas onde percebermos os significados 

recorrentes identificados nas falas do entrevistado. Esses significados compõem os temas 

que são apresentados a seguir. A primeira parte desta análise refere-se à primeira entrevista 

narrativa realizada com um professor da EAD de uma instituição de ensino superior 
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particular. 

Identificamos cinco significados recorrentes que serão importantes para a 

construção do ser professor.  Descrevemos de forma sucinta alguns aspectos identificados 

em cada significado, mas ainda estamos em processo de análise desta primeira entrevista. 

 

 

 

 

1. Construção de Si 

A construção de si compreende os significados que colaboram para a construção do 

ser professor. Percebemos que a trajetória acadêmica tem grande representatividade para essa 

construção que permeia o ser professor da educação presencial até chegar a EAD. Para Bruner 

(1990, p. 116), “o si mesmo não é, pois, uma coisa estática ou uma substância, mas uma 

configuração de eventos pessoais numa unidade histórica que inclui não só o que fomos, mas 

também antecipações do que seremos”. 
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[...] eu trabalho predominantemente por causa dessa predisposição ao 

trabalho didático um pouco mais performático que a educação a distância 
me ajudou muitíssimo a perceber, que isso, essa forma, essa outra forma 

de pensar a educação com uma certa expressividade [...] 

A expressividade oportuniza o professor, utilizar sua voz e imagem para a 

produção midiática dos materiais de aula da EAD com maior facilidade. A construção de si 

é tecida pelas contribuições do teatro e do uso da imagem para as produções da EAD 

contribuindo para a construção do ser professor.  

 

2.Teatro 

Os significados compreendidos pelo tema teatro permanecem em constante 

diálogo com os outros temas. O teatro contribui de forma importante para a sua construção 

como professor da educação a distância. Sua formação em teatro na adolescência contribui, 

hoje, para as suas produções como professor da EAD. 

[...] quando você trabalha com teatro, você começa o contato com arte, 

você pensa em arte o tempo inteiro, [...].O teatro ajudou a me inserir no 

grupo [...]o contato com a literatura foi muito significativo pra mim em 

termos de pensar essa coisa da imaginação etc 

Elaborar suas produções de aula pensando no processo teatral permite que ele 

invente novas formas de ser professor, buscando outras formas de trabalhar os conteúdos. 

Ele faz isso quando usa sua “expressividade latente” (entrevistado) que ele tem para criar 

as vídeo-aulas. Para Vigotski (1998), analisar as relações entre sentimento, emoção, 

fantasia e imaginação do ator possibilita compreender os processos de controle emocional. 

 

3. Uso de imagem 

Já o uso da imagem, representa dois aspectos importantes para análise. Primeiro 

como uso da sua imagem pessoal para as produções midiáticas, e a segunda refere-se à 

importância dos instrumentos midiáticos para a divulgação dos materiais construídos com 

estas tecnologias imagéticas.  

O docente trava um diálogo com a câmera.  Ele detém o controle da câmera para 

criar as imagens que deseja que sejam vistas pelos outros, direciona-a para o ponto que 

deseja durante as filmagens das vídeo-aulas e faz suas atuações da forma que ele quer, no 
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momento que deseja. Essa forma de lidar com o instrumento imagético propicia uma nova 

forma de se ver a imagem do ser professor desenvolvida a partir dos seus posicionamentos, 

estabelecidos pelas escolhas do jeito de ser professor utilizando as produções e atuações. 

Ele constrói personagens para atuar diante das câmeras, interpreta, encena e atua. A teoria 

do posicionamento (HARRÉ E LANGENHOVE, 1999) permite-nos estudar as posições 

que a pessoa ocupa no espaço social e que têm a ver com o reconhecimento do outro, dos 

encontros e desencontros de si e do outro. 

[...]eu tô com o controle da câmera na minha mão e que eu chego lá eu 
invento vou fazer isso, aquilo, [...]. Eu vou entrar, mas quero o controle, 

porque o controle tem os botõezinhos que determinam o enquadramento 

[...]  e aí eu começo de uma maneira muito especifica que tem um caráter 
simbólico sendo trabalhado ali não é, [...] 

Utilizar suas características de ator para ser professor, compreende a construção 

identitária deste docente. “A identidade [...] é formada na interseçção de inúmeros fatores, 

às vezes paralelos, às vezes contrários, dentro de tempos de duração variável. É um 

processo contínuo no qual oportunidades de escolha se alteram com obrigações sociais ou 

determinações psíquicas” (MARTINO, 2010, p. 13).  

Assumir novos papéis, novos posicionamentos para a construção do professor, 

representa desenvolver novas habilidades que passam a compor a identidade deste 

profissional onde ele se constrói com novos conhecimentos que vão além do que é 

necessário para preparar a aula a ser ministrada nas vídeo-aulas, mas que compõe sua 

identidade. 

 

4.EAD 

O significado EAD está em constante diálogo com os demais temas, colaborando 

para a construção do ser professor.  

Percebemos que o conhecimento sobre teatro e a experiência prática profissional 

nesta área possibilita que ele utilize-se destes artifícios para a criação de seus personagens 

e atuação nos vídeos produzidos pelo entrevistado. Após iniciar os estudos sobre roteiros 

de cinema ele percebeu que a junção destas duas artes, cinema-teatro, auxiliam na 

produção das suas aulas para a educação a distância. 
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[...] vendo essa minha expressividade toda porque eu continuava às vezes 

trabalhando com teatro, ela perguntava, e você não quer continuar 
trabalhando com teatro, com arte? Isso tá latejando dentro de você, então 

tente conciliar essas coisas continue né, e parece que aqui há essa 

possibilidade de construção destes vídeos, de atuação, tô com outros 
projetos aí, construção de outros vídeos, de outras formas, ando catando 

atores, buscando atores, porque senão é só eu atuando não dá né, então tô 

querendo achar outras pessoas.  

 

5. Ser Professor da EAD 

O ser professor é construído por todos os temas apresentados acima, numa relação 

dialógica, que num ir e vir contribuem para a construção do ser professor da EAD. O 

docente vivencia alguns aspectos da relação ator e espectador como professor da educação 

a distância.  É um novo papel do professor que continua exercendo sua função de ensinar, 

compartilhar conhecimento e desenvolver a aprendizagem colaborativa.  

 

Considerações Finais 

Ainda é cedo para postarmos nossas considerações finais, pois ainda há muito 

para ser descrito e analisado em cada um dos significados encontrados na análise da 

primeira entrevista. No entanto, é importante reconhecermos que o compartilhamento e uso 

de técnicas do teatro, cinema e o uso de tecnologias colaboraram como mediadores para a 

construção do ser professor.  

A educação presencial ou à distância, possibilita ao professor utilizar os meios 

tecnológicos para elaborar, construir, ou exibir suas aulas. O docente na EAD utiliza as 

tecnologias para a produção dos vídeos, para a filmagem das vídeo-aula, como também, 

conta com uma equipe de profissionais onde cada um é responsável por uma função o que 

nos faz associar às produções teatrais e cinematográficas que o auxiliam nas produções das 

aulas ou dos materiais para as aulas. As produções dos materiais para a educação a 

distância, contribuem para a construção do ser professor. 

Se, acreditamos que o professor da educação a distância tem como uma das suas 

características identitárias a criação de personagens para atuar nos vídeos, podcasts, 

videopoemas ou mesmo nas vídeo-aulas via satélite ou gravadas, podemos dizer que a sua 

atuação diante das telas é semelhante à de um ator nos cinemas ou no teatro. Mudando a 

forma de trabalhar do professor, nos possibilita refletir sobre a atuação na EAD como uma 
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nova perspectiva de ser professor, na qual é possível criar outra forma de pensar esse 

professor como personagem da EAD. 
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RESUMO 

A relação entre as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a educação tem hoje 

como seus aliados os instrumentos e linguagens comunicativas que fazem parte de um 

campo teórico ainda novo, chamado de educação-comunicação. Este campo procura 

compreender as contribuições das TIC para os cidadãos do século XXI, nos mais diversos 

segmentos. Assim, o presente artigo, fruto de dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Tiradentes (UNIT), pretendeu identificar e 

analisar as possibilidades e limites do Projeto em estudo, a partir das experiências narradas 

por 05 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Itabaiana e 04 de Propriá, buscando 

compreender os significados construídos por eles sobre o seu processo de inclusão digital, 

após a participação das atividades desenvolvidas pelo Projeto de Inclusão Digital de ACS 

de Sergipe, realizado pela UnB em parceria com a UNIT, de julho de 2008 a julho de 2009. 

Baseia-se no método qualitativo, tendo como instrumento de coleta a técnica de entrevista 

semiestruturada. Os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo (BARDIN, 1970), a 

partir dos temas: a Oficina de Alfabetização Informacional, e; a percepção dos ACS sobre 

sua formação. A partir das falas constatou-se que as ações de infoinclusão social devem, 

partindo dos saberes pré-teóricos, incentivar e desenvolver redes de diálogo autônomas e 

colaborativas entre estes ACS, muito além da mera utilização instrumental das TIC. No 

tocante à aprendizagem, percebeu-se que o Projeto contribuiu para o processo de 

infoinclusão social dos ACS em agir comunicativo, rompendo com a racionalidade 

instrumental. 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Infoinclusão Social; Educação-Comunicação em 

Saúde.  

 

ABSTRACT 

The relationship between Information and Communication Technologies (ICT) and 

education today has as its allies communicative tools and languages that are part of a new 
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theoretical field still called education-communication. This field seeks to understand the 

contribution of ICT to the citizens of the twenty-first century, in various segments. Thus, 

the present article, the result of the thesis submitted to the Graduate Program in Education 

at the University Tiradentes (UNIT), we sought to identify and analyze the possibilities and 

limits of the project under study, from the experiences narrated by 05 Community Agents 

Health (CAH) of Itabaiana and 04 of Propriá, trying to understand the meanings 

constructed by them about your digital inclusion process, after participating the activities 

developed by Digital Inclusion Project of CAH from Sergipe, conducted by UNB in 

partnership with UNIT, the July 2008 to July 2009. It is based on qualitative method, with 

the collection instrument technique semistructured interview. The data were subjected to 

content analysis (BARDIN, 1970), based on the themes: Informational Literacy Workshop, 

and, on the perception of CHA about their formation. From the speech it was found that the 

actions of social infoinclusion should, based on the pre-theoretical knowledge, encourage 

and develop networks of autonomous and collaborative dialogue between the CHA, 

beyond mere instrumental use of ICT. With regard to learning, it was noticed that the 

Project has contributed to the process of social infoinclusion of CHA in communicative 

action, breaking with the instrumental rationality. 

Key-words: Public Policy; Infoinclusion Social, Education-Communication in Health 

 

Introdução 

A construção da realidade e suas implicações no cotidiano dos sujeitos foram 

drasticamente alteradas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), visto que a 

vida social passou a ser mediada, principalmente, pelos meios de comunicação de massa e, 

mais recentemente, pela internet.  

Segundo Castells (2003, p. 203), “a centralidade das TIC em muitas áreas da 

atividade social, econômica e política equivale à marginalidade para aqueles que não têm 

acesso a ela, ou têm apenas um acesso limitado, bem como para os que são incapazes de 

usá-la eficazmente.” Essa centralidade tem provocado o entendimento de que, nos dias 

atuais, o motor das sociedades são as TIC e suas constantes inovações, deixando para traz 

as tecnologias industriais. Por essa razão, a sociedade atual é também identificada como 

‘Sociedade da Informação’ e da ‘Economia do Conhecimento’, na qual a produção, a 

gestão e o consumo de informações e conhecimentos estão no cerne da produtividade 

econômica e do desenvolvimento social. 

No entanto, segundo dados da 6ª Pesquisa Sobre Uso da Tecnologia de 

Informação e Comunicação (TIC) Domicílios 2010, do Comitê Gestor da internet no Brasil 

(CGI), ainda há muito a ser feito. As regiões brasileiras mais desfavorecidas 

economicamente, Norte e Nordeste, têm as proporções mais baixas de domicílios com 
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acesso à internet, 14% e 11% respectivamente, enquanto as regiões Sudeste, com 36%, Sul, 

com 30%; e Centro-Oeste, com 33% dos domicílios ligados à rede. Os dados demonstram 

o cenário de exclusão digital no qual se encontra grande parte dos brasileiros, 

especialmente os do Nordeste, região na qual Sergipe está localizado, quanto ao acesso à 

principal representante das TIC, a internet. 

Esta realidade imprimiu uma urgência na realização de políticas voltadas para a 

infoinclusão social, como forma de minimizar as desigualdades sociais produzidas pelo 

sistema capitalista, visto que, sob sua égide os indivíduos, e não o Estado, são responsáveis 

pela aquisição de competências para exercerem sua cidadania. Sendo assim, as políticas de 

universalização das TIC implementadas no Brasil devem ser desenvolvidas para além da 

disponibilização de aparatos tecnológicos, pressupondo que, incluir digitalmente deve 

centrar-se na formação de sujeitos ativos, construtores de novos conhecimentos e 

produtores de informação e não simplesmente a acessibilidade às TIC. 

Assim entendida, a inclusão digital significa ‘infoinclusão social’ e possibilita a 

conectividade à Sociedade da Informação para além das habilidades e do domínio técnico. 

Proporciona ainda, o fortalecimento da cidadania para a construção de um diálogo baseado 

numa racionalidade comunicativa (HABERMAS, 2003) e na construção de práticas sociais 

dialógicas e emancipatórias (FREIRE, 1979), envolvendo todos os níveis de inclusão 

digital. 

Considerando a oportunidade e amplitude das ações do Programa Nacional de 

Agentes Comunitários de Saúde, este artigo teve como objetivo identificar e analisar as 

possibilidades e limites do Projeto de Inclusão Digital dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), desenvolvido pela UnB em parceria com a UNIT, a partir das experiências narradas 

por 05 ACS de Itabaiana e 04 de Propriá, buscando compreender os significados 

construídos por eles sobre o seu processo de inclusão digital, após a participação das 

atividades desenvolvidas pelo Projeto
3
.  

O Projeto desenvolveu suas ações no período de julho de 2008 a julho de 2009, 

envolvendo 14 municípios sergipanos e sua ação pedagógica básica constou de um Curso 

de Introdução à Informática, voltada para conhecimentos básicos de hardwares, softwares 

                                                
3Este Projeto foi desenvolvido pelas Unidades de Tecnologias da Informação e Comunicação em Saúde (UTICS) e de 
Estudos e Pesquisas em Saúde da Família (UEPSF), do Núcleo de Estudos em Saúde Pública (NESP), do Centro de 

Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM), da Universidade de Brasília (UnB), em parceria com Universidade 
Tiradentes (UNIT), para as ações no Estado de Sergipe. Trata-se de iniciativa de inclusão digital dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS). 
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livres e internet; e da Oficina on-line de Alfabetização Informacional, para os ACS, esta 

última oferecida à distância, por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

disponível na plataforma do Projeto
4
.  

O caminho traçado para orientar este estudo foi o da abordagem da pesquisa 

qualitativa centrada no Estudo de Caso, por entendermos a singularidade do objeto, as 

ações de infoinclusão desenvolvidas pelo Projeto, quando do desenvolvimento das 

estratégias pedagógicas na formação dos ACS. Os dados obtidos através da técnica da 

entrevista semiestruturada, com duração de aproximadamente 30 minutos cada, 

possibilitou o registro do discurso dos ACS dos referidos municípios. 

A análise das entrevistas se baseou na Análise de Conteúdo (BARDIN, 1979), 

buscando identificar e analisar as seguintes dimensões que constituíram o roteiro que 

orientou as discussões: a Oficina de Alfabetização em Informação e Comunicação 

(ALFIN) e, a percepção dos ACS sobre sua formação: recortes sobre o aprendido e o não 

aprendido 

 

A infoinclusão como possibilidade da Ação Comunicativa e Libertadora 

Há muito se vem discutindo sobre o papel do desenvolvimento técnico-científico 

e a crescente incorporação das tecnologias na formação dos mais diversos profissionais. 

Do quadro negro à lousa digital, do retroprojetor ao computador com acesso à internet, os 

aparatos tecnológicos têm estabelecido cada vez mais possibilidades de (inter)ligação entre 

os saberes e práticas pessoais e profissionais, interferido ativamente na dinâmica de 

ensinar-aprender-aprender-ensinar na contemporaneidade.  

Nesta nova concepção do processo educacional, cujo objetivo é a criação de 

ambientes de aprendizagem interativos, faz-se necessário a existência de um somatório de 

esforços com as mais diversas agências educativas (escolas, universidade etc.), visto que 

esta transformação é muito mais profunda do que simplesmente promover o acesso a 

computadores, na perspectiva de mais um recurso educacional. Portanto, essas tecnologias 

devem ser inseridas em ambientes de aprendizagem que facilitem a construção do 

conhecimento, a compreensão do que o aprendiz faz e o desenvolvimento das habilidades 

que são necessárias para atuar na sociedade do conhecimento, por meio de práticas 

educativas-comunicativas. 

                                                
4  www.inclusaodigital.unb.br 
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Essas práticas pressupõem, portanto, a compreensão de que todo processo 

educativo prescinde das estratégias, processos, técnicas e linguagens da comunicação para 

ser efetivado como prática social que vise alterar o arcabouço de conhecimentos dos 

sujeitos aprendentes envolvidos nessa dinâmica ensinar-aprender, numa relação dialógica, 

horizontal e libertadora. Nessa relação, tanto os conhecimentos trazidos pelos educador-

comunicadores quanto pelos sujeitos aprendentes têm a mesma importância, pois, 

conforme afirma Freire (1987)  

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 
se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a 

ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de 

depositar idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples 
troca de idéias a serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 1987, 

p.79).   

Para Freire, a construção do conhecimento como uma prática coletiva não é a 

mera transmissão de saberes numa relação verticalizada educador-educando, mas a 

possibilidade de que juntos, criem e produzam novos sentidos, novos conhecimentos a 

partir da relação estabelecida. As práticas educativas na visão deste autor devem servir para 

despertar nos sujeitos a curiosidade e o desejo pela busca do conhecimento que trará para o 

processo de aprendizagem outras vozes indispensáveis, além de sua própria. Este despertar 

da curiosidade para aprender coisas novas não deveria ser submisso aos ditames do ensino 

formal, pois, se bem dialogada na interação educativa, dará suporte à formação do seu 

senso crítico, isto é, a sua leitura crítica do mundo (FREIRE, 1983).  

O pensamento do filósofo alemão Jürgen Habermas (2003) quanto à necessidade 

de construção de uma sociedade crítica se aproxima dessa perspectiva, pois o autor acredita 

que a formação de uma sociedade somente será efetivada por meio de práticas 

comunicativo-interativas. Na Teoria da Ação Comunicativa fica evidente que a 

comunicação tem um papel eminentemente educativo e político, haja vista que Habermas 

entende que esta comunicação não deve acontecer por meio de um processo de 

transferência de informações, baseado no modelo clássico de comunicação, mas na 

formulação consensada de um projeto de uma teoria crítica de sociedade. “Essa teoria 

defende a emancipação e libertação dos sujeitos por meio de um processo permanente de 

interação com vistas a construir uma verdade coletivamente elaborada e socialmente 

aceita” (IAROZINSKI, 2000, p. 2). 
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Para Habermas (2003), essa relação somente se dará por intermédio de um 

discurso argumentativo/dialogal, assimétrico, capaz de possibilitar o entendimento mútuo 

por meio da linguagem. É esse entendimento chamado por ele de ‘consenso’ que 

promoverá o agir comunicativo, ou seja, a abertura para o diálogo, a interação, orientada 

por uma razão comunicativa que leve em consideração o bem-estar da coletividade, pois o 

autor acredita que agindo comunicativamente, os sujeitos estariam mais próximos da 

construção de um pensamento crítico, reflexivo e comunicativo. 

Neste sentido, a ação comunicativa é vista como a 

[...] forma de interação social em que os planos de ação dos diversos 

atores ficam coordenados pelo intercâmbio de atos comunicativos, 
fazendo, para isso, uma utilização da linguagem (ou das correspondentes 

manifestações extraverbais) orientada ao entendimento. À medida que a 

comunicação serve ao entendimento (e não só ao exercício das 
influências recíprocas) pode adotar para as interações o papel de um 

mecanismo de coordenação da ação e com isso fazer possível a ação 

comunicativa (HABERMAS, 1997, p. 418). 

No tocante ao papel das tecnologias nas práticas educativas voltadas para a 

formação dos profissionais que desenvolvem ações para as classes populares, Freire (1968) 

chama a atenção para “a compreensão de que, como prática humana, a tecnologia é 

permeada por ideologias, a depender de quem as produze e as publiciza” (FREIRE, 1968, 

p. 99). Para este teórico, o problema na relação educativa mediada pelas tecnologias não é 

de cunho tecnológico, mas político, “e se acha visceralmente ligada à concepção mesma 

que se tenha de produção” (FREIRE, 1968, p. 99).  

Sendo assim, cabe aos educadores conhecer as tecnologias para combatê-las ou 

utilizá-las para o interesse dos aprendentes e comunidades, servindo, portanto, como 

ferramenta pedagógica na formação de sujeitos políticos, conscientes e críticos. Para a 

utilização dos aparatos tecnológicos, portanto, segundo a perspectiva freireana, é preciso 

compreender a sua razão de ser, pois, caso contrário, os trabalhadores se tornariam 

alienados quanto aos seus usos, como se fossem também máquinas. Este processo de 

compreensão deve ser mediado pelo diálogo, pelo consenso e pela crença de que esta 

relação de aprendizagem gera um conhecimento libertário. 

Essa visão quanto à necessidade de se criar nos mediadores de conhecimento uma 

curiosidade sobre o mundo e sobre a realidade socialmente construída que os cerca é a 
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concepção básica do que se busca na formação de educador-comunicadores que 

desenvolvem trabalhados para a promoção da saúde por meio das TIC. Nessa proposta, 

busca-se torná-los não somente capazes de prover relações que propiciem o domínio das 

ferramentas que promovem a informação e a comunicação para práticas de saúde, mas que 

estejam aptos a empoderar os cidadãos a respeito dos cuidados com a sua saúde e, acima 

de tudo, que também estejam habilitados para utilizarem as técnicas e métodos da 

educação e da comunicação para ‘alfabetizarem’ os sujeitos quanto à lógica de produção e 

publicitação das informações em saúde disponíveis por meio das TIC. 

A partir daí, possibilitarão que os envolvidos no processo de práticas saudáveis 

despertem a vontade e a capacidade de fazer/produzir e disseminar informações em saúde 

dentro do seu contexto, para a sua comunidade e grupos de interesse. Portanto, passarão a 

não somente reconhecer o mundo, mas tornar-se-ão atores da sua própria história, 

desenvolvendo o que Freire (2003) chamou de ‘curiosidade epistemológica’ e Habermas 

(2003) de ‘agir comunicativo’. 

Para Parreira e Sousa (2008, p. 137), a realização de práticas populares em saúde 

por meio das TIC deve visar o estabelecimento de inter-relações entre os saberes trazidos 

pelos dois campos, tendo “os saberes leigos, os científicos, os técnicos ou práticos, os 

objetivos e os subjetivos têm igual valor, posto que são complementares e 

interdependentes. Não há dicotomia ou hierarquia entre eles, pois formam uma unidade”. 

No tocante a essa problemática no contexto de trabalho do ACS é importante que 

este (re)conheça o seu papel de mediador dos saberes populares e científicos para as 

comunidades atendidas por ele, buscando promover a convivência dos saberes locais, 

saberes da tradição, ao conhecimento científico no campo da saúde, para que os sujeitos 

possam (re)conhecer os interesses, valores culturais e mercadológicos embutidos tanto nas 

informações científicas quanto nos processo comunicacionais mediados pelas  tecnologias. 

Para Freire, a ênfase na relação tecnologia e práticas sociais não deve ser dada à tecnologia 

em si, ao mero suporte informacional, mas às mediações culturais que devem ser 

estabelecidas nessa relação.  

Tratando-se de um processo educativo fundado nas TIC, a atitude profissional de 

estimular a capacidade autônoma do ACS em formação é crucial. A relação 

ação/reflexão/ação é a base para contribuir com o desenvolvimento da consciência dos 

integrantes das comunidades. Assim, é necessário desenvolver nos profissionais de saúde 

autonomia quanto ao domínio do conhecimento, a capacidade de pesquisar e usar a 
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informação mais relevante e confiável para sua vida pessoal e profissional, de maneira 

crítica, nos inumeráveis sítios disponíveis na rede, criando a possibilidade de avaliar, 

utilizar e, acima de tudo, produzir, postar e comunicar essa informação, de forma ética e 

eficiente, tornando-se ativo no processo de construção coletiva do conhecimento.  

 

A Oficina de Alfabetização em Informação e Comunicação (ALFIN)  

A proposta da Oficina de ALFIN era fomentar o trabalho de promoção da saúde, 

que permitisse o desenvolvimento de habilidades info-sociais voltadas para a construção de 

uma cidadania digital, através de competências sobre pesquisa nos diversos sítios 

disponibilizados na internet, além da capacidade de produção e publicização de 

conhecimentos nas redes digitais, advindos de sua experiência prática. Assim, tinha como 

meta proporcionar uma maior participação e empoderamento dos ACS sobre a educação e 

comunicação em saúde, a partir da facilitação do acesso à informação, à educação e à 

comunicação nas questões de saúde pública. 

As falas dos ACS transcritas a seguir, reforçam a necessidade de construção da 

autonomia, preconizadas pelo Projeto, demonstrando que para alguns Agentes, a oficina de 

ALFIN, não somente propiciou o desempenho da habilidade de aprender a buscar 

informações nos sítios oficiais, mas da centralidade do ato de aprender. As falas dos ACS 

3, 9, 2 e 5 suscitam a percepção da necessidade de construir competências para buscar 

‘aprender a aprender’, ou seja, a capacidade de autonomia quanto à busca de 

conhecimentos necessários para o seu cotidiano e o processo de trabalho enquanto ACS. 

 

Comecei a perceber que a internet não serve apenas para mandar e-mail, 
deixar mensagens no Orkut, ela serve também pra eu me preparar melhor 

para o meu trabalho. Agora sei que posso pesquisar um vídeo de saúde no 

Youtube. As possibilidades que a internet pode me dar são muito 
importantes para a minha vida (ACS 3 - Propriá). 

Foi uma experiência boa, porque incentiva você a se auto desenvolver. 

Você mesmo procura e pesquisa, expõe experiências, posta na plataforma, 
espera o resultado e cada resultado é mais um incentivo (ACS 9 - 

Itabaiana). 

No curso foi de grande importância, pois em minha prática para fazer 

palestra, reuniões ficou muito mais fácil e interessante, com ilustrações, 
vídeos e imagens e uso de data show. Pego os vídeos no Youtube. (ACS 2 

- Itabaiana) 

Descobri que posso continuar estudando e conseguindo conhecimento 
sem precisar do professor o tempo todo. Isso é muito bom. Mas, ainda 
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tenho muita dificuldade porque não pratico muito, mais sempre que posso 

vou à lan house e acesso o que está lá no site do projeto de inclusão 
digital. (ACS 5 - Propriá). 

Na fala do ACS 5 “[...] ainda tenho muita dificuldade porque não pratico muito 

[...]”, suscita a reflexão sobre a necessidade da prática cotidiana da utilização das TIC, 

pois, para que a informação seja incorporada ao arcabouço de conhecimentos dos sujeitos, 

faz-se necessária a utilização constante desses conteúdos, a fim de que sejam incorporados 

no seu cotidiano. Assim, funcionando como pré-requisitos básicos para a Oficina de 

ALFIN, o domínio da utilização do computador e da internet são imperativos para o 

ingresso e permanência na mesma.  

Ainda sobre essa perspectiva, fica evidente nas falas dos ACS 3, 9 e 5 que ações 

promovidas por projetos dessa natureza, mesmo melhor estruturados pedagogicamente e 

oferecendo os mais modernos equipamentos, não atingirão seus objetivos sem que haja o 

comprometimento dos sujeitos aprendentes envolvidos, em relação à utilização dos 

conhecimentos trabalhados nos momentos destinados à informática básica, fora do espaço 

de mediação com o professor, multiplicador ou tutor, pois o processo de construção do 

conhecimento não deve ser restrito aos espaços formais de aprendizagem.  

 

No começo eu praticava o aprendia no curso. Depois eu não tive muito 

interesse em continuar. Sei que o mais prejudicado sou eu. (ACS 3). 

[...] trabalhava o dia inteiro e quando chegava em casa à noite não tinha 
vontade de treinar o que tinha aprendido no curso. Sei que quando a gente 

não pratica não aprende. O professor falava isso sempre pra gente, mas 

não tinha tempo. (ACS 9). 

[...] não gosto de mexer sozinha no computador. Eu gostava quando tinha 

o professor do lado. Quando o curso acabou fiquei sem vontade de mexer 

no computador, na internet, no Google. (ACS 5). 

 

A partir dessa realidade, faz-se necessário promover a discussão com os 

envolvidos, reforçando a sua coparticipação (FREIRE, 1979) para o seu amadurecimento 

no tocante à utilização das TIC. Tanto nas falas anteriores, quanto nas descritas a seguir, o 

não ingresso ou a não conclusão da Oficina de ALFIN, se deve, em parte, a falta de 

interesse em relação aos conhecimentos que deveriam ser apreendidos em fase anterior, 

como condição básica para a continuidade da formação em TIC. 
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[...] o Alfin foi ótimo, mas a gente acabou se desinteressando (ACS 7 - 

Propriá) 
 

Eu não me lembro muito bem se eu me inscrevi porque tem muito tempo 

já, mas assim, não estou lembrada não. Fiquei, até a colega que 
trabalhava lá se inscreveu e fez, mas eu não tive muito interesse em 

continuar porque eu acho que não era muito proveitoso. Não vale a pena 

continuar uma coisa que você não tem interesse (ACS 3 - Itabaiana) 

 

Além da falta de interesse, por parte de alguns ACS, a falta de acesso ao 

computador e à internet foi outro fator que contribuiu para o abandono da Oficina. 

Oferecida à distância, ou seja, mediada por um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

disponível na plataforma do Projeto, o acesso ao computador e à rede eram condições 

basilares. As falas dos ACS 5 e 7 chamam atenção para o fato de que muitos não tinham 

acesso à internet em casa. 

 

Eu me inscrevi em alguma coisa no computador de minha irmã, mas 

agora não estou lembrada, mas eu me inscrevi, que foi depois que 

terminou a informática. Não concluiu porque a internet era de minha 
irmã, aí eu não tinha paciência. Desisti. E o CATIS é muito longe para eu 

vim. (ACS 5 - Itabaiana). 

[...] me inscrevi até quando eu estava com computador, mas depois que 
meu computador quebrou, eu não tive mais acesso e não tive mais como 

terminar os textos que já tinham lá. (ACS 7 - Propriá). 

 

Apesar dessa dificuldade de acesso às TIC, para alguns sujeitos o ponto alto da 

alfabetização digital é a capacidade de pesquisa e resignificar informações éticas e 

confiáveis nos diversos repositórios da internet e nas Bibliotecas Virtuais de Saúde foi 

alcançado. Os ACS 2 e 6 informaram que, após a Oficina, aprenderam a localizar 

informações em saúde, em páginas da internet de instituições de saúde e, acima de tudo, as 

utilizaram nos seus trabalhos de promoção da saúde.  

 

[...] Não achei nada difícil porque na oficina eu aprendi que devemos 
procurar sites que sejam das universidades, da secretaria de saúde, das 

bibliotecas de saúde e outras [...] Depois de pesquisar nesses locais eu uso 

as informações para montar minha palestra. Um dia desses utilizei até um 
vídeo que achei sobre dengue. (ACS 2 - Itabaiana). 

Achei fácil pesquisar no Google uma informação de saúde para passar 

para a minha comunidade. Agora sei que não é qualquer site que devo 
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acreditar nas informações. Aprendi que muitas vezes as informações 

estão erradas e defasadas [...] Gostei tanto do que aprendi que até tive a 
ousadia de fazer um panfleto sobre DSTs. Fiz isso porque não gosto do 

panfleto que temos aqui porque é muito técnico. (ACS 6 - Propriá). 

 

A preocupação em trabalhar com conhecimentos e informações validadas por 

instituições confiáveis era imprescindível. Essa realidade impacta positivamente nas 

comunidades por eles atendidas, visto que a informação publicitada é atual, segura e 

validada por pesquisadores. As falas desses ACS remetem não só ao desempenho da 

habilidade de aprender a buscar informações nos sítios oficiais, mas da centralidade do ato 

de aprender. Na fala do ACS 6 identifica-se a percepção do “aprender”, e do “ensinar a 

aprender”. 

 

A percepção dos ACS sobre sua formação: recortes sobre o aprendido e o não 

aprendido 

 

A importância de um projeto de infoinclusão social pode ser mensurada na medida 

em que os infoincluídos efetivamente utilizem os conhecimentos adquiridos em seu 

cotidiano e, em especial, em sua formação/prática profissional. As falas dos ACS 7 e 3 

traduzem que as ações do Projeto possibilitaram o domínio de competências para além das 

simples aquisição de habilidades tecnológicas, demonstrando o domínio de conhecimento e 

autonomia suficiente para a resolução de problemas, a partir da construção de estratégias 

alternativas para a melhoria de suas atividades.  

Semana passada passei um vídeo sobre cigarro para a minha comunidade. 

Eles ficaram impressionados com o pulmão preto pelo cigarro. Achei que 

eles se impressionaram mais do que se eu falasse do mal que o cigarro 
faz. Gostei tanto que estou procurando um vídeo pra falar sobre drogas 

porque tem muitos jovens que fumam maconha por aqui. (ACS 7 - 

Propriá). 
No curso eu aprendi que eu posso fazer um folheto pra distribui nas 

visitas domiciliares. Gostei porque às vezes falta folheto e eu fico sem ter 

o que mostrar pra pessoas. Pedi pra minha coordenadora deixar imprimir 

na impressora do posto de saúde. (ACS 3 - Itabaiana). 

A mudança de percepção nesta relação se processa na “problematização de uma 
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realidade concreta e [em suas] contradições [e] implica em que haja uma apropriação do 

contexto vivido pelos indivíduos, ou seja, uma inserção nele” (FREIRE, 1977, p.60). 

Significa reconhecer o interagir, que é mais que simplesmente enviar e responder 

mensagens, entender emissão e recepção como espaços recursivos, já que emissor e o 

receptor passam a fazer parte de um processo de relações interligadas pelos diálogos.  

Perceber e avaliar os resultados e o impacto do uso destes conteúdos nas famílias 

sob suas responsabilidades e, principalmente, produzir novos materiais a partir das 

pesquisas para utilização em sua prática de ACS, expressam a dialogicidade colocada por 

Freire. Este se constitui um passo importante no processo de infoinclusão social, baseado 

na construção da autonomia mediada pelas TIC. Desse modo, ampliam-se as possibilidades 

de construção, reconstrução e aperfeiçoamento das práticas comunicativas, tornando-as 

mais eficientes no contato do ACS com os sujeitos por ele assistido e da realidade em que 

elaboram. 

A infoinclusão social não acontece somente quando os sujeitos dominam as 

competências técnicas sobre a máquina e a navegação na internet. É imprescindível que 

sejam incorporadas habilidades para aprender a aprender, aprender a identificar as 

informações confiáveis para uma posterior utilização e publicização de forma ética. Apesar 

dos ACS 4 e 6 terem afirmado que o Projeto os tenha ajudado a pesquisar informações em 

saúde no google, ainda acusam dificuldades em pesquisar informações confiáveis relativas 

a assuntos voltados para o seu trabalho em Bibliotecas Virtuais de Saúde, importantes 

espaços destinados à publicização de resultados de pesquisas científicas.  

[...] aprendi a achar informações para as minhas palestras, fotos e vídeos 

no Google. É só digitar o assunto e pronto. Achei muito complicado achar 
informações na Biblioteca de Saúde que o professor apresentou pra gente, 

não me lembro do nome da biblioteca. Sei que lá tem tudo confiável para 

o meu trabalho, mas as vezes que tentei pesquisar não encontrei nada. É 

muita informação de informática para achar. [...] acabei desistindo de 
pesquisar lá. Somente faço minhas pesquisas no Google (ACS 4 - 

Itabaiana). 

[...] aprendi bem a pesquisar informações, imagens e vídeos no Google e 
no Youtube, mas, se você me perguntar se aprendi a pesquisar naquele 

site da Biblioteca de Saúde, digo que não. Não sei para onde vai (ACS 6 - 

Propriá). 

Esse dado chama atenção para que projetos dessa natureza disponibilizem mais 

tempo nas atividades de modo geral e, em especial, naquelas que envolvam pesquisas em 
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bancos de dados de informações científicas, a exemplo das Bibliotecas Virtuais de Saúde, 

já que, boa parte das informações disponíveis nos sítios recuperados pelos motores de 

busca, a exemplo do Google, não possibilitam a validação da informação encontrada. 

Sobre a pesquisa nas Bibliotecas Virtuais de Saúde, referidas pelos ACS 4 e 6 é 

importante destacar que estas são bancos de dados e, como tal, utilizam-se dos chamados 

operadores de busca, tais como o: +, -, e/ou outros. Estes comandos dizem a um sistema de 

bases de dados como as palavras da expressão da pesquisa se relacionam umas com as 

outras, permitindo o refinamento da busca. 

Tais conhecimentos foram trabalhados na oficina de ALFIN, porém, destaca-se 

que as bibliotecas virtuais são estruturadas para a utilização de pesquisadores, tendo em 

vista as informações divulgadas serem decorrentes de pesquisas científicas das principais 

universidades brasileiras e de outros países, do Ministério da Saúde do Brasil, enfim, das 

instituições de pesquisa. Esse perfil das bibliotecas virtuais dificulta a pesquisa por parte 

dos cidadãos pouco familiarizados com esta prática em banco de dados. 

Um dado que merece ser destacado é a fala do ACS 8. Para este Agente, e talvez 

para outros, a proposta de gerar conhecimentos para além da instrumentalização em TIC 

conseguiu ser promovida, pois, contribuiu para a construção de uma ‘racionalidade 

comunicativa’ (HABERMAS, 2003), ou seja, a capacidade de promover o debate, por meio 

da linguagem, para articular as ideias entre os envolvidos, na busca do consenso social, 

neste caso específico, a construção de práticas de promoção da saúde. 

[...] eu trabalho numa comunidade muito carente e tenho que levar as 
informações sobre higiene bucal, sobre dengue para eles. Como eu não 

tenho slide para apresentar, eu falo verbalmente. Vou debatendo com as 

pessoas, explicando o material que tem no posto. As dúvidas que vão 

surgindo eu busco falar de uma forma que todos entendam. Aprendi no 
ALFIN que é importante ouvir o que eles têm a dizer, para só depois, 

falar sobre o que eles têm mais dúvida (ACS 8 - Propriá).  

Em relação às limitações na aprendizagem percebidas pelos entrevistados, se 

observa que, apesar de entenderem não ter desenvolvido competências relativas ao uso 

autônomo das TIC, os ACS utilizam de alguma forma os conhecimentos passados pelo 

Projeto, conforme se percebe nas falas dos ACS 1, 4, 7 e 2. 

 



 

   537 

Eu só uso o Word, eu só digito, não faço mais nada. Uso a internet, mas 

só para fazer pesquisa sobre diabetes, hipertensão, comidas que a gente 
deve orientar as pessoas para não comer gordura, essas coisas, porque eu 

gosto de falar as coisas para o pessoal da minha comunidade com 

segurança, mas tem que ir a sites confiáveis, não pode ser qualquer coisa 
e passar para a minha comunidade. (ACS 1 - Itabaiana). 

[...] na internet você acha tudo, mas se você for analisar, cinco por cento é 

o que presta para você. Agora como fazer uma pesquisa boa, isso eu não 

tenho muita segurança. (ACS 4 - Itabaiana). 
Não, no dia a dia a gente esquece de alguns detalhes, mas as facilidades 

hoje são bem maiores. (ACS 7 - Propriá). 

Não uso o que aprendi na vida pessoal, mas quando eu vou no trabalho e 
preciso vou lá, pesquiso, vou na informação. [...] Para fazer trabalho de 

escola, fazer pesquisa, coisas que eu tenho dificuldade e vou lá pesquisar 

(ACS 2 - Itabaiana). 

A partir das falas dos ACS acima, principalmente do ACS 7, infere-se que, os 

conteúdos passados nas oficinas necessitariam ser utilizados cotidianamente para que 

fossem incorporados na prática dos Agentes.  

 

Considerações finais 

 

No decorrer da pesquisa ficou evidente que o processo de infoinclusão social é 

muito mais complexo do que se imaginava no momento da escolha do objeto de estudo. O 

‘Projeto de Inclusão Digital dos Agentes Comunitários de Sergipe’ buscou, através das suas 

atividades (Oficinas de Informática Básica e de ALFIN), promover a infoinclusão na 

perspectiva do que se entende como infoinclusão social, privilegiando a capacitação 

intelectual dos ACS quanto às competências necessárias para promover a autonomia e 

independência dos sujeitos no tocante às TIC.  

As falas dos entrevistados reforçam que, ao oferecer programas de infoinclusão 

social, o Estado e as instâncias públicas devem estar preparados para atender aos novos 

incluídos, agora com novas necessidades, novos objetivos e novas demandas por formação 

e especialização, portanto com mais validade científica.   

A inserção das TIC no processo de construção de uma razão comunicativa 

pressupõe um exercício de compreensão do papel, das circunstâncias e do sentido prático 

das TIC, no cotidiano dos sujeitos. Retomando Freire, podemos afirmar que o 

compromisso pedagógico e a inserção das TIC no cotidiano dos ACS devem partir de uma 
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compreensão da leitura de mundo destes sujeitos e do lugar das TIC na construção 

significativa do cotidiano. 

A concepção de infoinclusão social proposta como política de governo deve ser 

incorporada à prática cotidiana dos sujeitos, nas práticas socioculturais das quais 

participam na sociedade. Devem também, garantir a democratização do acesso à internet, 

via banda larga, e a oferta de espaços gratuitos de acesso, assim como a construção de 

espaços virtuais de cidadania, tais como o governo eletrônico, entre outros. 

A inserção das TIC no processo de construção de uma razão comunicativa 

pressupõe um exercício de compreensão do papel, das circunstâncias e do sentido prático 

das TIC. Assim, o compromisso pedagógico e a inserção das TIC no cotidiano dos ACS 

devem partir de uma compreensão da leitura de mundo desses sujeitos e do lugar das TIC 

na construção significativa do cotidiano. A partir das falas dos Agentes, afirma-se que as 

ações de infoinclusão social devem, partindo dos saberes pré-teóricos, que orientam o 

sentido e o significado das TIC no cotidiano sociocultural e sociotécnico dos mesmos, 

incentivar e desenvolver redes de diálogo autônomas, interativas e colaborativas entre estes 

ACS, muito além da mera utilização da tecnologia.  

Dessa forma, não cabem mais ações/projetos no campo da infoinclusão social que 

considerem suficientes disponibilizar apenas aparatos tecnológicos para os indivíduos, 

desconsiderando o papel da razão comunicativa na efetivação de uma educação libertadora. 

Antes, carece-se de ações com base na objetivação de uma prática dialógica, consensual e 

colaborativa dos sujeitos partícipes destas ações e nas relações aí estabelecidas, só assim as 

TIC poderiam contribuir para a compreensão do próprio mundo e da vida. 

Ressalta-se que os conteúdos trabalhados no decorrer do Projeto não se 

propuseram a instrumentalizar os sujeitos em relação às TIC, levando em consideração a 

sua utilização de forma ética, plural, libertadora e comunicativa. As ações foram 

permeadas pela contextualização dos conteúdos às realidades profissionais dos Agentes, 

considerando o mundo vivido, fortalecendo assim o processo de aprendizagem.  

Por fim, as análises das falas apontam também para uma possível dificuldade 

natural para compreender os conteúdos relacionados às TIC, visto que, a Alfabetização 

Digital necessita de aspectos inerentes à educação formal e de tempo suficiente para inserir 

o aprendido em sua prática profissional. Por outro lado, também ficou evidenciada a 

presença da consciência do aprender-a-aprender, da busca por conhecimentos éticos e 

conceitos que apresentem avanços para o processo de trabalho em saúde dos envolvidos. 
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