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RESUMO 

Essa pesquisa teve o objetivo de analisar as contribuições do modelo dos cinco recursos do 

letramento digital crítico (HINRICHSEN; COOMBS, 2013) na formação de um grupo de 

licenciandos do curso de Química da UFSJ partindo de suas interações com um vídeo e uma 

hipermídia retratando os saberes da comunidade sobre a produção do doce de leite e suas 

explicações científicas. A pergunta que norteou a pesquisa foi: quais os efeitos do modelo dos 

cinco recursos do letramento digital crítico na percepção dos estudantes sobre as suas interações 

com o DVD e a hipermídia? Buscamos inicialmente observar a interação de 22 licenciandos da 

unidade curricular Instrumentação para o ensino de Química IV com as mídias sobre o doce de 

leite. Anteriormente, aplicamos um questionário na turma visando compor grupos para 

observação mais próxima. Dois grupos de quatro acadêmicos foram selecionados para registro 

das interações em vídeo, segundo os mais e menos familiarizados com o uso de tecnologias 

digitais. A interação ocorreu durante duas aulas, seguida de uma primeira discussão. Depois, 

houve uma ação educativa da pesquisadora tratando do modelo supracitado, seguindo-se a sua 

discussão no interior dos grupos com a segunda interação e com revisão das ações estabelecidas 

inicialmente com as mídias e posterior discussão coletiva. Posteriormente, devido ao objetivo 

da unidade curricular de familiarizar os licenciandos com a pesquisa em ensino de química, 

propomos que os acadêmicos desenvolvessem investigações tendo como referencial teórico o 

modelo dos cinco recursos. A análise dos dados foi realizada com base na Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 1994). Os resultados permitiram observar o que os licenciandos perceberam na 

análise de cada recurso do modelo: decodificação, produção de significados, usos, análise e 

imagens pessoais. Sobre decodificação, o modelo permitiu que organizassem os conhecimentos 

que tinham a respeito das tecnologias digitais, passaram a perceber as mídias como um todo, 

localizando-se espacialmente e diferenciando os elementos que traziam, além de realizarem 

uma navegação mais atenta. Sobre produção de significados, conferiram maior significação aos 

saberes da comunidade em comparação com as explicações científicas relativas ao preparo do 

doce de leite e realizaram uma leitura mais fluida. Sobre os usos, os acadêmicos criaram 

possibilidades de utilização das mídias analisadas no ensino. Sobre análise, se atentaram para 

um aprofundamento da navegação e da leitura, ampliaram suas percepções e procuraram 

analisar e avaliar o DVD e a hipermídia mais criticamente. Sobre o recurso imagens pessoais, 

eles passaram a observar elementos tais como segurança, reputação e identidade. Em suas 

investigações, foram realizadas cinco pesquisas pelos licenciandos organizados em grupos: um 

deles analisou postagens de um professor universitário em uma página no Facebook; outro 

investigou o uso de celular nas atividades acadêmicas do curso de Química; um estudo foi sobre 

o letramento relativo ao uso do PowerPoint nas experiências de apresentação de trabalhos 

acadêmicos; um grupo investigou as percepções de graduandos de Química sobre a construção 

de modelos concretos de estruturas cristalinas versus digitais e os recursos digitais utilizados 

em uma escola particular do município foram o tema da única investigação feita em uma escola 

da educação básica. Com base neste conjunto de ações, os licenciandos compreenderam os 

alcances do modelo e a importância da inserção do letramento digital no ensino. Os resultados 

apontaram para a ausência e a necessidade de integrar o letramento digital no ensino superior, 

sugerindo a realização de práticas colaborativas entre estudantes e professores. O modelo dos 

cinco recursos do letramento digital crítico pode auxiliar na sistematização e organização das 

ações, uma vez que apresenta parâmetros para compreender e avaliar o consumo e a produção 

de recursos digitais.   
  

Palavras-chave: letramento digital crítico; formação de professores; licenciatura em Química. 

 



 

ABSTRACT 

This research analyzes the five resources model of critical digital literacy (HINRICHSEN; 

COOMBS, 2013) contributions in a formation of a group of students from the Chemistry course 

of UFSJ based on their interactions with a video and hypermedia about community knowledge 

and scientific explanations about the dulce de leche. The research was guided by the question: 

What is the effect of the five resources model of critical digital literacy on students’ perceptions 

about their interactions with the DVD and the hypermedia? At first we seek to observe the 

interaction of 22 students of the subject “Instrumentação para o ensino de Química IV” with 

the medias about dulce de leche.  Before we applied a survey that aimed to constitute groups 

for closer observation. Two groups with four academics were selected to register interactions 

in videos, considering the students for whom digital technologies were more familiar. The 

interaction happened in two classes, followed by the first discussion. After, an educative action 

related with the model mentioned above it was given by the researcher, followed by its 

discussion in each group with the second interaction and the review of the actions had 

established with medias before and posterior debate. Later, due to the subject’s objective to 

make students familiar with the research in chemistry teaching, we purposed that they should 

develop investigations using the five resources model as theoretical reference. The data analyze 

was done based in Content Analyze (BARDIN, 1994). The results permitted to observe what 

the students realized in analyze of each model resources: decoding, meaning maker, using, 

analyze and persona. About decoding, the model permitted students organize their knowledge 

related with digital technology, finding themselves spatially and differentiating the elements, 

besides that they organized a navigation with more attention. Regarding the construction of 

meaning, they gave more signification for community knowledge, comparing with the scientific 

explanations relative to the “dulce de leche” preparation, and their reading flowed more. About 

using, the academics created possibilities of uses for the medias they analyzed on teaching.  

About analyzing, they paid attention deeply into navigation and reading, expanded their 

perceptions and searched to analyze and evaluate the DVD and the hypermedia more critically. 

About the resource persona, they begin to observe elements, as security, reputation and identity. 

In their investigations, they did five researches organized in groups: one of them analyzed posts 

from a university professor on a Facebook page; another investigated the use of cellphone in 

academic activities in the chemistry course; one study it was about literacy related with the use 

of PowerPoint in experiences of presentation of academic works; one group investigated the 

chemistry undergraduate students’ perceptions about the construction of concrete versus digital 

model of crystalline structures and the digital resources used in a private school of city was the 

theme of unique investigation done at a school of basic education. Based in this set of actions, 

the students understood the model reaches and the importance of insert the digital literacy in 

teaching. The results pointed out the absence and necessity of integrate the digital literacy in 

higher education, suggesting collaborative practices between students and teachers. The five 

resources model of critical digital literacy can help in the systematization and organization of 

actions, since it presents parameters for understand and evaluate the consumption and 

production of digital resources.  

 

Keywords: critical digital literacy; teacher training; chemistry graduation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Buscar o que me fez estar aqui e agora, requer vasculhar as lembranças de experiências que 

influenciaram minha escolha pelo mestrado e pelo tema de minha pesquisa. Reconhecendo as 

falhas da memória, mas não tornando o meu contar tão superficial, gostaria de iniciar expondo 

um pouco de minha trajetória acadêmica e pessoal na tentativa de narrar o percurso que apesar 

de curto, caracteriza o lugar de onde falo. 

A escola sempre foi um espaço agradável para mim. Eu não era uma aluna excepcional, 

porém esforçada e dedicada. Acredito que o gosto pela educação formal se iniciou aí. Sempre 

muito comunicativa e curiosa escolhi fazer Comunicação Social, com Habilitação em 

Jornalismo, na Universidade Federal de Viçosa. Nos meados do curso me envolvi em um 

projeto de extensão de Jornalismo em sala de aula. Junto ao orientador, organizei oficinas de 

jornalismo para alunos do Ensino Médio de uma escola pública de Viçosa, e com os textos e 

fotografias produzidos fizemos um jornal mural. O trabalho, que se tornou posteriormente 

minha monografia, se preocupava principalmente com o processo de escrita, por acreditar e 

averiguar que a prática da escrita do texto em gênero jornalístico auxiliava a escrita dissertativa-

argumentativa e assim, poderia até influenciar o desenvolvimento do hábito de leitura. Estes 

trabalhos me aproximaram ainda mais do campo da Educação.  

Após me formar e ter algumas poucas experiências no mercado de trabalho, optei por 

lecionar Língua Inglesa em curso livre. Foi a partir deste momento que percebi que aquele gosto 

pelo ensino, extensão e pesquisa em educação fazia algum sentido, pois lecionar me 

proporcionava grande satisfação. Foi então que decidi fazer o mestrado para que pudesse me 

formar pesquisadora e aprender também a ser professora.  

Na graduação havia trabalhado principalmente com jornal impresso e os estudos sobre as 

tecnologias digitais1 para mim ainda eram incipientes. Mas, com o tempo, me interessei mais 

sobre suas implicações para o ensino e uso em salas de aula. Aprofundei nessa área em meu 

trabalho de conclusão do curso de especialização em Docência no Ensino Superior. Assim, 

escolhi a relação entre Educação e tecnologias digitais como tema para minha dissertação. A 

partir daí, depois de passado o processo de seleção, essas ideias foram se materializando e sendo 

alteradas nas interações com meu orientador e através de minhas leituras.  

                                                 
1 Ao escrever “tecnologias digitais”, “tecnologias”, “mídia digital” ou “materiais digitais” nesta dissertação, me 

refiro aos dispositivos e recursos tecnológicos que permitem a interação, comunicação e troca de informações do 

usuário em ambiente digital on-line ou off-line. Por isso, as mídias digitais utilizadas nesta pesquisa (hipermídia e 

DVD sobre a produção do doce de leite) receberam também essas denominações quando citadas.   
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    O tema se sustenta principalmente pela sua relevância atual. Com a incorporação das 

tecnologias digitais, transformando as relações sociais e ressignificando a forma de pensar e 

comunicar, a aprendizagem também passa por uma transformação. Afinal, as tecnologias 

digitais já estão inseridas nas práticas letradas do cotidiano, requerendo assim, além da técnica 

de leitura e escrita nos novos meios digitais, como avaliar criticamente a utilização e as próprias 

atuações nestes meios.  

Soares (2002, p.37) acredita que a pessoa letrada “passa a ter uma outra condição social e 

cultural [...] sua relação com os outros, com o contexto, com os bens culturais torna-se 

diferente”. Ou seja, o letramento transforma o indivíduo e o leva a outro estado social, cultural 

e cognitivo.  

Segundo Caprino, Pessoni e Aparício (2013), o discente, cercado por esse sistema 

comunicacional complexo, é desafiado a desenvolver a competência crítica sobre a produção e 

recepção, conhecendo o que lê nos diversos formatos, sabendo da particularidade de cada um. 

Entretanto, Neves (2014) revela que o maior desafio estaria na falta de capacidade para 

desenvolver um uso crítico e a adoção de práticas que permitam trabalhar com as inúmeras 

informações. 

Ao somar uma educação democrática com o ambiente de interação e participação gerado 

pelas tecnologias, pode ser revelada uma pedagogia que, embasada pelas referências dos 

discentes se relacionando os discursos tradicionais e novos, estabeleça um viés crítico em seu 

processo de ensino e aprendizagem.  

O “viés crítico” era um aspecto do letramento digital que eu tinha a intenção de aprofundar 

desde o início do mestrado e em seu desenvolvimento ficou perceptível a importância de 

focalizar a formação de professores e o Ensino Superior. Assim, o campo se delineou e a 

pesquisa foi realizada com uma turma do curso de Química da UFSJ – Grau Acadêmico 

Licenciatura, campo de atuação de meu orientador. Por isso, as mídias digitais escolhidas para 

o estudo diziam respeito a conhecimentos de Química e saberes da comunidade envolvidos no 

preparo do doce de leite.  

O referencial teórico escolhido – o modelo dos cinco recursos do letramento digital crítico 

– foi descoberto a partir de pesquisas sobre “tecnologias digitais na educação”, “tecnologias 

digitais e formação de professores”, “novos estudos do letramento”, “letramento digital”, 

“letramento digital e formação de professores” e “letramento e hipermídia”, que foram os 

descritores buscados no banco de dados da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

Google Acadêmico, Banco de Teses e Dissertações e de Periódicos da CAPES. Entretanto, o 
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artigo “The five resources of critical digital literacy: a framework for curriculum integration”, 

de Hinrichsen e Coombs (2013), não foi encontrado em nenhum desses locais, mas em um post 

no Facebook, o qual refletia uma reportagem2 sobre o modelo dos cinco recursos do letramento 

digital crítico.   

Definido o contexto, dentre vários questionamentos, uma questão surgiu e assim se tornou 

a pergunta da pesquisa: Quais os efeitos do modelo dos cinco recursos do letramento digital 

crítico na percepção dos estudantes sobre as suas interações com o DVD e a hipermídia? 

Os dados foram coletados no segundo semestre de 2017, na unidade curricular 

Instrumentação para ensino de Química IV (IEQ IV), com os discentes em sua maioria cursando 

o oitavo período regular do curso. Após discussões, percebemos que o que nós estávamos 

fazendo era propor uma prática ou experiência formativa baseada em duas interações com o 

DVD e a hipermídia “O Doce de Leite”: uma anterior e outra posterior a uma explanação sobre 

o modelo. Assim, pensamos que os licenciandos teriam a oportunidade de perceberem como 

agiram com as mídias e o que o modelo lhes dizia sobre essas interações e sobre si mesmo. Para 

intensificar nossa percepção de suas aprendizagens, inserimos, também, momentos de 

discussão coletiva após cada ação em pequenos grupos. Esses procedimentos foram observados 

e gravados em vídeo, gerando os dados para análise.  

No primeiro capítulo apresento o referencial teórico, inicialmente com a problematização da 

formação de professores relativa às tecnologias digitais, seguindo-se a definição dos termos 

“letramento”, “letramento digital” e do “modelo dos cinco recursos do letramento digital 

crítico”, a fim de trazer os conceitos teóricos que alicerçaram essa pesquisa. No segundo 

capítulo, descrevo a metodologia, o DVD e a hipermídia e apresento a estrutura conceitual da 

análise de conteúdo. O terceiro capítulo consiste nos resultados e na análise e discussão dos 

dados.   

 

                                                 
2 A reportagem foi extraída do site: https://www.teachthought.com/literacy/5-dimensions-of-critical-digital-

literacy/, apresentando o estudo e direcionando para outro site: https://sites.google.com/site/dlframework/, onde 

alguns materiais sobre a teoria do modelo estavam disponíveis. 

https://www.teachthought.com/literacy/5-dimensions-of-critical-digital-literacy/
https://www.teachthought.com/literacy/5-dimensions-of-critical-digital-literacy/
https://sites.google.com/site/dlframework/
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

1.1 As tecnologias digitais e a formação de professores 

No campo da Educação são desenvolvidos estudos com diferentes abordagens sobre 

tecnologias digitais e formação docente. Esta pesquisa tem como foco as tecnologias no ensino 

superior presencial.  

Uma das estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014) para os anos 

2014-2024 envolve este tema. A lei Nº13.005, de 25 de junho de 2014, apresenta 20 metas e 

254 estratégias. A meta 15 propõe a garantia de uma política nacional de formação dos 

profissionais da educação, de modo a assegurar a formação específica em nível superior aos 

professores de educação básica, nos cursos de licenciatura. A sexta estratégia para a meta 15 é: 

promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do(a) 

aluno(a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do 

saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias de 

informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos 

currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 

deste PNE. 

Sendo assim, a incorporação das “modernas tecnologias de informação e comunicação” é 

enfatizada para os currículos dos cursos de licenciatura. Riedner e Pischetola (2016, p. 37) 

questionam como é possível que os professores estejam preparados para trabalharem com as 

tecnologias se no currículo não há essa discussão e os professores em formação encontram 

dificuldades. Eles observam nos estudos de Kenski (2013, apud RIEDNER; PISCHETOLA, 

2016) que há o predomínio das práticas tradicionais nas salas de aula do ensino superior 

(maioria expositivas) e que as tecnologias são mais utilizadas por professores e discentes fora 

das salas e em pesquisas. Ainda averiguam em uma pesquisa de Gatti e Barreto (2009, apud 

RIEDNER; PISCHETOLA, 2016) sobre a formação de professores no Brasil que são poucas 

as disciplinas que contemplam o uso das tecnologias digitais no ensino. Freitas (2010) também 

constata essa ausência, aponta a falta de integração no currículo e identifica que existe mais 

preocupação com a tecnologia do que com o letramento digital na formação de professores.  

Os autores consideram que para o uso das tecnologias no ensino superior significar inovação 

das práticas, deve estar vinculado a um “processo de formação docente substancial e com 

garantia de condições pedagógicas favoráveis” (RIEDNER; PISCHETOLA, 2016, p.37). Para 

eles, o uso das tecnologias deve ser visto como uma prática cultural, que ocorre na cultura 
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digital - uma nova cultura da sociedade de informação que utiliza as tecnologias conforme o 

que necessita, interessa e crê. 

    De acordo com Riedner e Pischetola (2016), a transformação da incorporação das tecnologias 

na formação docente não pode ser isolada, por se relacionar com questões institucionais e 

pedagógicas que são diferentes em cada universidade. Os autores apontam para necessidades 

na formação inicial, na qual o currículo seja visto como prática cultural e as mídias e as 

tecnologias como cultura e espaço de colaboração, em um processo que o professor possa 

propor “as mudanças metodológicas e transformar o uso de tecnologia numa prática social e 

cultural” (RIEDNER; PISCHETOLA, 2016, p. 37). Eles afirmam que: 

 

é notável que necessitamos de uma nova forma de trabalho, que envolva as 

questões de como utilizar essas diferentes linguagens midiáticas e 

tecnológicas no ensino superior, de forma a potencializar a construção das 

habilidades necessárias com o uso de tecnologia para atuação dos futuros 

professores (RIEDNER; PISCHETOLA, 2016, p. 39). 

 

Buzato (2006) também destaca a importância de criar metodologias e comunidades de 

prática, que os formadores sejam mediadores e que haja colaboração entre estudantes e 

professores. O autor lembra da importância da infraestrutura, mas ressalta a necessidade de 

gerar possibilidades e de incentivar a apropriação das tecnologias.  

Para além das questões estruturais, Ribeiro (2016) reflete sobre o que cabe ao docente para 

a incorporação das tecnologias digitais. A autora aponta seis elementos: a vontade de aprender, 

usar, relacionar, experimentar, avaliar e administrar o tempo. 

Segundo a autora, para incorporar as tecnologias é essencial que haja vontade de aprender e 

o interesse ou/e necessidade levam à busca da aprendizagem dos usos e práticas das tecnologias. 

Ela salienta que o interesse e a curiosidade são melhores do que a pressão advinda social e/ou 

institucionalmente. O movimento seguinte é o de criação, autoria e adaptação de um uso para 

outro, de um objetivo para o outro. A partir desse movimento, acredita-se na possibilidade de 

“aulas com TICs significativas, pertinentes e somativas” (RIBEIRO, 2016, p.101), que 

acrescentem algo e facilitem o ensino. 

Também ser usuário das tecnologias é um dos elementos importantes para conhecer as 

funcionalidades dos recursos oferecidos pelas tecnologias e planejar o uso em sala de aula.  

Ribeiro (2016, p.102) afirma que “só é possível adaptar, reeditar, retextualizar uma aula quando 

se sabe como operar um software ou um aplicativo para a finalidade daquele conteúdo”.  
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Partindo do pressuposto de que o docente é um usuário das tecnologias digitais, o próximo 

movimento é relacionar as tecnologias com o conteúdo, pensando nos objetivos da aula e em 

uma forma inovadora de ensinar. A autora afirma que as possibilidades vão das mais simples 

as mais complexas, sendo primordial que o professor saiba claramente a intencionalidade da 

proposta educativa.  

O quarto elemento, diz respeito a possibilidade de experimentar, de montar um plano ou um 

projeto piloto para o uso da tecnologia selecionada, assim como o método pensado para seu 

uso. Segundo Ribeiro (2016, p.103), é importante “verificar a receptividade de um dispositivo, 

lidar com seus problemas, observar erros e acertos, ajustar, replicar, estabilizar uma aula, até 

que surjam novas possibilidades para ela”. Como parte deste elemento, o movimento de avaliar 

é necessário para perceber e refletir sobre a pertinência do uso da tecnologia. A autora diz: “se 

ela faz diferença, soma, auxilia, promove a construção de conhecimento, então ela reforça, 

reacende, propicia” (RIBEIRO, 2016, p.104). Esse momento também inclui a autoavaliação.  

Por fim, destaca que o último elemento, a gestão de tempo, é a que mais desanima e 

incomoda os docentes. Por isso, é importante um planejamento para não desgastar, 

sobrecarregar ou atrasar o trabalho.  Assim, conclui:  

os seis elementos são movimentos sobre os quais ainda devemos refletir e 

trabalhar, se formos em direção a uma relação mais integrada, ainda que crítica 

e cautelosa, com as tecnologias digitais, no que elas têm de facilitador e 

propiciador para a escola e a sala de aula (RIBEIRO, 2016, p.106). 
 

É importante que haja uma apropriação das tecnologias na educação e é na formação inicial 

de professores que se inicia esse processo. Docentes capacitados e habilitados para utilizar as 

tecnologias digitais buscarão formas de aprimorar suas práticas educativas nas mesmas. Dessa 

forma, é importante refletir sobre o papel ou função do letramento digital. 

 

1.2 O que significa letramento? 

Durante muito tempo, a pedagogia e a psicologia se interessaram pela forma como as 

pessoas aprendiam a ler e escrever, até que especialistas de outras áreas, como da linguística e 

da antropologia, passaram a pesquisar o assunto. Os estudos em antropologia eram 

denominados new literacy studies, os quais foram traduzidos no Brasil como novos estudos do 

ou sobre o letramento e o termo literacy ficou conhecido como letramento em perspectiva 

sociocultural (CORRÊA, 2017). 

O letramento como prática social surgiu na década de 1980 a partir dos Novos Estudos de 

Letramento, tendo como alguns de seus propositores teóricos James Gee, Brian Street e David 
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Barton. O movimento foi criado em meio a uma mudança que ocorria nas últimas décadas, na 

qual o foco dos estudos passava do individual para a interação cultural e social. Ou seja, o 

letramento que era um fenômeno cognitivo na abordagem psicológica, passou a ser considerado 

um fenômeno sociocultural e por isso, os contextos tornaram-se relevantes. Assim, surgiu a 

visão de que ler e escrever envolve estudar o contexto social e cultural, histórico, político e 

econômico dos quais fazem parte (GEE, 2000). Segundo Barton e Hamilton (2004, p. 109), 

“como toda a atividade humana, o letramento é essencialmente social e se localiza na interação 

interpessoal”.  

Essa nova perspectiva rompeu com a ideia da segregação entre cultura oral e escrita, visão 

na qual se acreditava que civilizações grafocêntricas eram mais desenvolvidas ou superiores 

que as estritamente orais. Os estudiosos defenderam que não há neutralidade no letramento, 

pois está submetido a diferentes ideologias. Perceberam também a diferenciação do termo em 

cada cultura e reconheceram as relações de poder imbricadas em suas práticas.  

Diante desses pressupostos, Brian Street (2004) propôs em 1984, o “modelo autônomo” e 

o “modelo ideológico” de letramento. Na primeira concepção, a escrita se sustentaria por si só, 

inviabilizando a natureza social do letramento e sua relação com as instituições. O modelo 

autônomo está ligado à ideia de que o indivíduo letrado é mais moderno e civilizado do que o 

não letrado e à divisão entre as sociedades modernas e tradicionais.  

Os estudos que se opõem ao “modelo autônomo” se caracterizam por perceber nas práticas 

de letramento as “estruturas culturais e de poder da sociedade, e a reconhecer a variedade de 

práticas culturais associadas com a leitura e a escrita em contextos diferentes” (STREET, 2004, 

p.89, tradução nossa). Esse reconhecimento do caráter ideológico levou Brian Street a 

caracterizar essa abordagem como “modelo ideológico”.  

O “ideológico” se refere à relação das práticas letradas com a cultura, mas também com as 

estruturas de poder. O foco na neutralidade e autonomia dos autores ligados ao modelo 

autônomo esconde esse caráter. No segundo modelo considera-se a relação das práticas sociais 

com as estruturas culturais de poder, o caráter ideológico dos processos de aquisição de 

significados e a variedade de práticas associadas com a leitura em contextos diferentes, e não 

somente o letramento em si mesmo (STREET, 2004).  

Barton e Hamilton (2004) apresentam a seguinte caracterização do letramento como prática 

social: 

O letramento se compreende melhor como um conjunto de práticas sociais que 

podem ser inferidas a partir de eventos mediados por textos escritos; existem  

diferentes letramentos associados com diferentes âmbitos da vida; as práticas 

letradas estão modeladas pelas instituições sociais e as relações de poder, e 
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alguns letramentos tornam-se mais dominantes, visíveis e influentes que 

outros; as práticas letradas têm um propósito e estão incorporadas em objetos 

sociais e práticas culturais mais amplas; o letramento está situado 

historicamente; as práticas letradas mudam e as novas se adquirem, com 

frequência, por meio de processos informais de aprendizagem e construção de 

sentido. (BARTON; HAMILTON, 2004, p. 113, tradução nossa). 

 

Os conceitos de “eventos letrados” e “práticas letradas” são instrumentos de estudo e 

unidades básicas do fenômeno do letramento considerados por esses estudiosos. Street (2004) 

utiliza uma citação de Heath (1982, apud STREET, 2004, p. 94, tradução nossa), na qual afirma 

que o evento letrado é “qualquer ocasião em que um texto escrito é essencial para a natureza 

das interações dos participantes e seus processos interpretativos”. Ou seja, é quando um texto 

escrito media uma atividade social. Os eventos surgem das práticas, que os definem.   

As práticas letradas trazem “um conceito mais amplo, mais abstrato e refere-se tanto ao 

comportamento quanto aos conceitos relacionadas ao uso da leitura e/ou a escrita” (STREET 

1987a, apud STREET, 2004, p. 94, tradução nossa). Assim, as práticas estão relacionadas aos 

valores, atitudes, sentimentos e relações sociais, baseiam-se nas normas sociais que regulam a 

distribuição de textos, sua produção e acesso e dizem respeito aos processos internos e externos 

ao indivíduo, que conectam pessoas, incluindo conhecimentos compartilhados, 

ideologicamente representados e identidades sociais. Condizem à forma como o grupo usa a 

língua escrita e revelam suas ideias, valores e crenças sobre a escrita.  

No Brasil, a palavra “letramento” foi trazida inicialmente pela pesquisadora Mary Kato, e 

adotado posteriormente pelas pesquisadoras Leda Verdiani Tfouni e Ângela Kleiman 

(SOARES, 2002). Soares (2002) o definiu como um: 

estado ou condição de quem interage com diferentes gêneros e tipos de leitura 

e de escrita, com as diferentes funções que a leitura e a escrita desempenham 

na nossa vida. Enfim: letramento é o estado ou condição de quem se envolve 

em numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita. (SOARES, 

2002, p. 44) 

 

Para Buzato (2006), o repertório de gêneros, grau de letramento e conjunto de letramentos 

dependem da quantidade de esferas de atividades e os letramentos são:   

práticas sociais e culturais que têm sentidos específicos e finalidades 

específicas dentro de um grupo social, ajudam a manter coesão e a identidade 

do grupo, são aprendidas em eventos coletivos de uso da leitura e da escrita, e 

por isso são diferentes contextos sócio-culturais (BUZATO, 2006, p.6). 

 

Com o passar do tempo, de acordo com o foco dos estudos das diversas práticas letradas, 

os letramentos ganharam variadas adjetivações. Uma delas é o letramento digital.  
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1.3 O que significa letramento digital? 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação vêm impactando a sociedade em 

praticamente todas as suas esferas. As pessoas cada vez mais leem, escrevem e atuam nos novos 

espaços possibilitados pelas tecnologias digitais. Há interações a todo momento em redes 

sociais, no envio de mensagens, na busca por informações, entre outras práticas, utilizando 

recursos variados em suportes como computadores, celulares, laptops e tablets, por exemplo. 

Considera-se, portanto, que há urgência no desenvolvimento de conhecimentos para leitura 

e escrita nos meios digitais, bem como refletir, criar, compartilhar e agir nas práticas sociais 

transformadas ou criadas pelas tecnologias digitais. A partir dessa necessidade, é possível 

pensar em práticas e eventos letrados no universo digital.  

Segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 17), os letramentos digitais são “habilidades 

individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido 

eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital”. Esses autores pensam nos 

letramentos digitais como habilidades para enriquecer a aprendizagem em sala de aula, mas 

também para participação no mundo fora da escola. Eles agrupam os letramentos em quatro 

focos: linguagem, informação, conexões e (re)desenho. Os autores não julgam os letramentos 

distintos, pelo contrário, a estrutura pretende mostrar as “áreas-chave de ênfase” que precisam 

ser consideradas.    

Quadro 1- Quatro pontos focais dos letramentos digitais 

 

 Primeiro foco: 

Linguagem 

Segundo foco: 

Informação 

Terceiro foco: 

Conexões 

Quarto foco: 

(Re)desenho 

 Letramento  

impresso 

 

Letramento  

em SMS 

   

 Letramento 

em hipertexto 

Letramento 

classificatório 

  

  

 

 

Letramento 

em multimídia 

Letramento 

em pesquisa 

 

Letramento 

em informação 

 

Letramento 

em filtragem 

 

Letramento 

pessoal 

 

Letramento 

em rede 

 

Letramento 

participativo 

 

 

 Letramento em 

jogos 
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Móvel 
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intercultural 
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remix 
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                                                                                              (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 21) 

 

O primeiro foco diz respeito às habilidades: compreender e criar diversos textos escritos, 

conhecer o código escrito associado às outras competências de leitura e escrita (impresso); 

comunicar eficientemente na internet (SMS); processar de forma adequada os hiperlinks e saber 

usá-los para complementar os textos (hipertextos); interpretar e criar textos em diversas mídias, 

com uso de imagens, sons e vídeos (multimídia); navegar e interagir nos jogos alcançando os 

objetivos (jogos); navegar, interpretar e agregar informação e comunicar com internet  móvel 

(móvel); e criar softwares e canais de mídias (codificação). No segundo foco, as habilidades 

são: interpretar e criar recursos online retratado como nuvens de tags (classificatório); utilizar 

recursos de busca e compreender suas funções (pesquisa); avaliar dispositivos e recursos 

questionando criticamente, avaliando confiabilidade, origem e credibilidade (informação).  

As habilidades do terceiro foco abarcam: formar e projetar a identidade on-line utilizando 

as ferramentas digitais (pessoal); gerenciar redes online pessoais e profissionais para filtrar e 

acessar informações, comunicar, informar, colaborar, influenciar e criar reputação (rede); 

colaborar com a inteligência coletiva das redes (participativo); interpretar recursos e 

dispositivos originário de variados contextos culturais (intercultural). O quarto foco trata da 

habilidade de reuso de conteúdo, dados ou obras com intenções diferentes daquelas para as 

quais foram criadas (remix).  

    O letramento digital inclui não somente a habilidade de interagir com as tecnologias digitais, 

mas, também ler e escrever, selecionar e avaliar as informações nestes meios. Para Coscarelli 

(2016), o letramento digital depende da vida de cada indivíduo, envolvendo aquisição e uso de 

conhecimentos, técnicas, atitudes e qualidades pessoais e a capacidade de planejar, executar, 

avaliar e refletir sobre as ações digitais nas atividades diárias.  

    Da mesma forma que o termo “letramento” é complexo, possui variações e gera disputas, é 

assim também na definição de “letramento digital” e derivações associadas. Para Hinrichsen e 

Coombs (2013), as percepções das tecnologias se dividem geralmente entre uma visão neutra e 

outra que considera o aspecto social e suas interferências na política, nas práticas e nos 

currículos. Assim, há o eixo do determinismo tecnológico, uma posição mais implícita com o 

viés da neutralidade, a qual aborda o uso positivo e negativo das tecnologias e considera que 

têm impactos universais. Essa perspectiva tem relação com o avanço das tecnologias, na medida 

em que afirma que devemos nos adaptar a elas, uma vez que, por existirem em constante 

evolução, apontam para o “perigo” de nos desatualizarmos.  
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    O outro eixo é o do determinismo social, o qual considera que as tecnologias não são neutras, 

pois são moldadas e influenciadas por fatores políticos, econômicos e socioculturais. Dessa 

forma, ao “ler” essas tecnologias, as influências podem se tornar mais explícitas, assim, passa-

se, por exemplo, a se atentar mais para o que está sendo consumido. Essa oposição entre 

determinismo tecnológico e social divide os teóricos e os estudos de letramento entre a 

perspectiva funcional e crítica e as posições autônomas e ideológicas. Apesar de Hinrichsen e 

Coombs (2013) aceitarem que existe uma interação entre cultura e tecnologia, eles constatam 

que prevalece a perspectiva determinista ou funcional nos níveis político e institucional. 

 

1.4 O que dizem os estudos sobre letramento digital e formação docente? 

    Antes da escolha do referencial teórico para este trabalho foram realizadas pesquisas e 

leituras de artigos e dissertações a respeito do letramento digital, o que auxiliou no 

direcionamento da investigação. Porém, no decorrer da pesquisa realizamos uma revisão 

sistemática (que segue abaixo) do que estava sendo produzido academicamente na área, a partir 

de uma revisão bibliográfica centrada na identificação de metodologias e resultados de 

pesquisa, conforme observados nos resumos de publicações.  

    Em uma busca geral, utilizando “letramento digital” como descritor foram obtidos 31 

resultados no sítio SciELO, sendo: 21 na área de Linguística, Letras e Artes, 9 em Ciências 

Humanas e um em Ciências Aplicadas. No Banco de Teses e Dissertações da Capes foram 

encontrados 428 resultados. Ao observar a grande área do conhecimento, observou-se: 245 

trabalhos na área de Linguística, Letras e Artes, 126 de Ciências Humanas, 33 na área 

Multidisciplinar [envolviam Ensino de Ciências e Matemática (16), Sociais e Humanidades 

(11), Ensino (4) e Engenharia/Tecnologia/Gestão (2)].  

    Para realizar uma busca mais específica, considerando que esta dissertação diz respeito à 

formação de professores, os descritores escolhidos foram: “‘letramento digital’ e ‘formação 

docente”. Considerei também “formação de professores” como uma variação para obter mais 

resultados. Em seguida, li os resumos dos arquivos para identificar as produções realizadas. 

Além de identificar a área do conhecimento, ano e local, observei a metodologia e o referencial 

teórico utilizados e os principais resultados.  

     Na SciELO foram encontrados apenas três resultados (um com o descritor “‘letramento 

digital’ e ‘formação docente” e dois “‘letramento digital’ e ‘formação de professores’”. Dois 

trabalhos eram da área temática de Linguística, um de Idiomas e Linguística e o outro de 

Educação e Pesquisa Educacional. Foram pesquisas realizadas nos anos de 2007, 2010 e 2013. 
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No Banco de Dissertações e Teses da Capes foram encontrados 33 com “‘letramento digital’ e 

‘formação docente” e 141 com “‘letramento digital’ e ‘formação de professores’”. Foram 63 na 

área de Ciências Humanas, 58 em Linguística, Letras e Artes, nove da área Multidisciplinar e 

um em Ciências da Saúde. Ao eliminar as repetições que foram observadas, restaram 119 teses 

e dissertações, correspondendo aos anos de 2013 a 2017.  

    Ao todo foram somados 122 arquivos/resumos, encontrados na base SciELO e no Banco de 

Dissertações e Teses da Capes. Os dados observados nos resumos foram agrupados conforme 

os seguintes focos: de conhecimento, ano da publicação, metodologias utilizadas, referencial 

teórico e autores. Os dados também foram organizados em uma tabela conforme os temas mais 

recorrentes: usos das tecnologias digitais, letramento digital e formação de professores.  

    Nessas primeiras observações, foi possível perceber que a maioria dos trabalhos eram na área 

de Ciências Humanas e em Linguística, Letras e Artes. Geralmente, ao tratarem de licenciatura, 

os estudos se concentraram em língua portuguesa, línguas estrangeiras e raramente em 

matemática (3), pedagogia (3) e ciências (1). Não foram encontrados trabalhos nas áreas 

específicas de física, química, biologia, geografia, história, filosofia ou sociologia. 

    Nas fundamentações teóricas dos trabalhos identifiquei diversos autores. Ao teorizar sobre 

“letramentos” e “novos estudos do letramento”, autores como Street, Hamilton, Barton, Soares, 

Kleiman, Lankshear e Knobel foram citados. Sobre “letramento digital”, os autores que 

balizaram as discussões foram Buzato, Coscarelli, Ribeiro, Cope e Kalantziz. A respeito de 

“formação docente”, os autores foram mais variados, como Perrenoud, Tardif, Freire, Freitas, 

e outros.   

    Os pesquisadores também problematizaram outros temas, conforme suas investigações. Eles 

trabalharam com conceitos e aspectos variados, que foram: cibercultura, contexto digital, 

ciberinfância, inclusão social e digital, relação entre nativos e imigrantes digitais, sociedade 

informacional, hipertextualidade, software livre, alfabetização, multiletramentos, 

multimodalidade, prática docente intermediada pelas tecnologias digitais, educação e ambientes 

on-line, relações entre tecnologia e educação, novas tecnologias ou inovações tecnológicas, 

políticas públicas acerca das tecnologias na educação, modelos de integração tecnológico-

pedagógica, formação de professores crítico-reflexivos, professor pesquisador, formação 

continuada de professores, educação a distância, perspectiva histórico-cultural, teoria do 

posicionamento, crítica cultural,  comunicação e linguística, epistemologias do sul e na ecologia 

de saberes, teoria da significação e os mapas conceituais, abordagens CTSA, linguagem e 

interação, representação social, interação e a interatividade, transposição didática, dialogismo 
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nas práticas de linguagem, comunidades de prática, legislação educacional, gêneros textuais, 

operacionalização do projeto, mediação como processo, contextos teórico metodológicos do 

ensino de língua, abordagem instrumental do ensino-aprendizagem da língua inglesa, tarefas 

comunicativas, pesquisa narrativa, consumo, empoderamento, aprendizagem colaborativa, 

prática colaborativa e linguagem e discurso. 

    Dos trabalhos encontrados, dez variavam em revisão bibliográfica ou análise de livros 

didáticos, fóruns, cursos e sites. O restante das pesquisas foram empíricas, qualitativas, 

identificadas como estudo de caso em sua maioria e utilizaram questionários, observações e 

entrevistas como procedimentos metodológicos. Trinta e sete pesquisas foram elaboradas no 

campo das Línguas Estrangeiras e Letras, seis da Matemática, quatro da Pedagogia e duas em 

Ciências. Sessenta trabalhos tratavam sobre formação inicial ou continuada e apenas quatro 

apresentavam investigações sobre professores formadores e em formação juntamente. Trinta e 

um deles se referiram à Educação Básica, dois sobre a Educação de Jovens e Adultos e quatro 

sobre Ensino à Distância. Apesar de a maioria dos trabalhos considerarem os professores como 

sujeitos pesquisados, 15 trabalhos investigaram os discentes no contexto educacional.  

    Das pesquisas que abordaram as impressões de professores sobre o uso das tecnologias 

digitais, apenas uma revelou que metade dos entrevistados consideraram as tecnologias 

“adversárias” do professor, por influenciar a perda do provável domínio que eles têm sobre a 

informação, a construção de conhecimentos e as consciências dos estudantes (GOMES, 2016). 

De maneira geral, nesse estudo os docentes perceberam as tecnologias como instrumentos 

pedagógicos que oferecem acesso a informações, auxiliam a didatização de conteúdos, a 

interação pessoal e atualização de conhecimentos.  

    As práticas de alguns professores em outra pesquisa mostraram suas dificuldades nos 

processos de transposição didática, no sentido de articularem um trabalho de contribuição 

significativa para o letramento digital dos discentes (e das ações docentes) (MARQUES, 2014). 

Segundo outras investigações, alguns professores apresentaram medo ou resistência ou ainda 

indicaram a formação para os usos das tecnologias como condição necessária. Outros até 

mesmo apontaram a possibilidade de buscar a autoformação, mas desde que tivessem melhores 

condições de trabalho para adequarem as tecnologias às suas práticas pedagógicas. Os 

professores também colocaram a melhoria na infraestrutura como condição para apropriação 

das tecnologias. 

    Dos dez trabalhos que abordaram a questão da infraestrutura, oito deles mostraram 

experiências negativas. Eles encontraram: limitações técnicas; necessidade de melhoria nas 
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escolas e instalações de internet; ausência de uma organização escolar que propiciasse uma 

integração do computador/internet na escola e limitações para práticas individuais e coletivas 

com uso das tecnologias. Somente uma experiência foi positiva e apontou que a instituição 

educacional em questão possuía laboratórios de informática e professores capacitados para o 

uso das tecnologias (SANTOS, 2017). Em outro caso, apesar das dificuldades na infraestrutura, 

as docentes utilizaram a criatividade com o apoio da gestão e em parceria com os colegas para 

introduzir as tecnologias em salas de aula (NOGUEIRA, 2017).  

    Algumas pesquisas mostraram que há uma diferença entre discentes e docentes quanto ao 

uso das tecnologias em diferentes perspectivas: professores exploram cordialidade e 

formalidade e discentes buscam aproximação afetiva e integração de saberes (COSTA, 2016); 

as iniciativas não entrelaçam prática do docente com processos formativos dos discentes 

(GURJÃO, 2014); professores se sentem resistentes e inseguros e os estudantes receptivos ao 

uso das tecnologias (FEITAL, 2006); e há desencontro entre as apreciações discursivas dos dois 

no ensino (MARQUES, 2006).  

    Uma investigação apontou a importância de entender a relação do professor com as 

tecnologias para elaboração de políticas e formação docente (SILVA, 2014). Algumas 

pesquisas que utilizaram softwares, blogs, sites ou jogos para investigação, concluíram que esse 

contato com as tecnologias digitais contribui para desenvolver habilidades multiletradas 

(DUARTE, 2014); melhorar a capacidade de escrita (PEREIRA, 2015); melhorar a 

participação, engajamento e rendimento (GOMES, 2015); e podem ser espaços de 

aprendizagem (COELHO, 2014).  

    Naquelas instituições aonde se observaram os usos das tecnologias, os benefícios foram 

percebidos: melhoria na comunicação e na obtenção de informações; interações na internet 

geraram posturas diante do fazer pedagógico que sistematizadas puderam converter em 

conhecimentos e competências que sustentaram a prática docente; auxílio na construção de 

interação diferenciada, desde que a metodologia se desenvolvesse de forma menos centralizada 

e colaborativa; e ressignificação das ações. Uma das investigações concluiu que a integração 

das tecnologias à vida pessoal e à prática educativa ainda está em processo de construção 

(HERPICH, 2013) e outra demonstrou que a maioria dos professores possuíam relação com as 

tecnologias de informação e comunicação, porém não as integraram às suas práticas docentes 

(MOREIRA, 2013).  

    Uma das pesquisas revelou que um curso superior não abordou a importância do saber 

tecnológico, formando assim professores que futuramente saíram com grande déficit, tendo que 
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procurar outros meios para aquisição desse conhecimento (ALEXANDRE, 2015). Algumas 

pesquisas mostraram que o trabalho com o letramento digital é incipiente ou inexistente na 

formação discente, e que até mesmo não há políticas de formação ou orientação (SOUZA, 2007; 

FLORES, 2013; PEREIRA, 2014).  Os resultados apontaram a necessidade de oferecer aos 

professores um exercício consciente, crítico e autônomo, refletindo sobre sua formação e os 

desafios pedagógicos.  

    As pesquisas observaram um letramento digital funcional nas instituições de ensino 

investigadas, com o foco na dimensão operacional, no caráter técnico, instrumental e 

maquinário das tecnologias. Uma delas até afirmou que os problemas de infraestrutura 

informacional e forças institucionais superiores seriam os principais motivos (RIBEIRO; 

SAITO, 2013). Alguns estudos mostraram que as práticas letradas digitais ainda eram 

incipientes e pontuais, pouco considerando as práticas sociodiscursivas dos discentes exteriores 

à escola. Percebeu-se em uma pesquisa que houve aprendizagem colaborativa e interação em 

uma postura reflexiva e crítica (FISCHER, 2007). Em algumas pesquisas (BARBETA, 2017; 

SILVA, 2016) os autores indicaram as dificuldades dos professores para lidarem com as 

tecnologias e também reiteraram a necessidade de fornecer subsídios para o letramento digital. 

Algumas pesquisas reconheceram a necessidade do mesmo, ao notarem que o seu 

desenvolvimento promove o uso social da leitura e escrita proporcionando práticas 

diferenciadas de ensino.  

    Segundo os professores e os resultados das pesquisas, seria essencial a formação discente 

(inicial, continuada e em serviço) que abordasse os aspectos técnicos e pedagógicos das 

tecnologias e suas contribuições para uma reflexão em torno dos modos como são concebidas, 

utilizadas e mediadas nas práticas sociais. Algumas pesquisas mostraram que os discursos dos 

professores mudaram positivamente com a promoção da formação docente. De certo modo, há 

um acordo sobre a importância de uma formação que invista no letramento digital além dos 

saberes dos conteúdos e pedagógicos. Ou seja, os resultados revelaram que uma vez que as 

possibilidades de trabalho com as tecnologias são muitas, o professor, por meio de um processo 

de formação reflexiva, pode alcançar o letramento digital necessário para a elaboração de 

atividades em contextos digitais.  

    Uma investigação apontou a importância do contexto educacional como fonte rica de 

consolidação de saberes docentes, tanto para o uso das tecnologias quanto para o 

desenvolvimento do letramento, sendo os saberes experienciais uma fonte rica de aprendizagem 

e desenvolvimento profissional (LANDIN, 2015). Outro estudo mostrou ainda que a aplicação 
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direta nos contextos educacionais de cada professor promoveu uma experiência mais 

significativa (FISCHER, 2007). Com uma formação que familiarizasse os professores às 

tecnologias, eles perderam o receio e insegurança ao usá-las. Um dos estudos revelou que a 

criação de um espaço para os docentes contarem e comporem sentidos de suas histórias prático-

pessoais e profissionais sobre o uso das tecnologias digitais no ensino aprendizagem contribui 

para a formação crítico-digital dos mesmos (FERNANDES, 2014). 

    Conforme percebemos nessa análise, os professores geralmente são favoráveis às tecnologias 

digitais, reconhecendo as possibilidades pedagógicas a serem construídas, principalmente 

quando foram promovidas experiências em que elas eram utilizadas nas instituições de ensino 

e em processos de aprendizagem. Entretanto, os docentes queixaram da infraestrutura precária 

e da falta de formação apropriada, com o desenvolvimento do letramento digital para realizarem 

a apropriação de maneira crítica e reflexiva, indo além da abordagem funcional do letramento 

digital. Os estudos também apontaram um descompasso entre a escola/docentes e os discentes 

quanto aos usos das tecnologias e que os professores, apesar de usuários das tecnologias 

digitais, ainda não trabalhavam com as mesmas ou as iniciativas em sala de aula ainda eram 

incipientes. 

 

1.5 O modelo dos cinco recursos do letramento digital crítico 

Ao constatarem o predomínio da perspectiva funcional da tecnologia e do determinismo 

tecnológico no letramento digital, Juliet Hinrichsen e Antony Coombs (2013) criaram o modelo 

dos cinco recursos do letramento digital crítico. O processo de construção do modelo teve início 

a partir de um projeto nacional no Reino Unido, no qual realizou-se um mapeamento curricular 

dos letramentos digitais no ensino superior. Os autores encontraram abordagens funcionais que 

focavam nas ferramentas utilizadas e nas habilidades dos discentes, sem considerar o 

engajamento deles, a necessidade das tecnologias e sem trazer para os currículos conceitos que 

unificassem os usos específicos delas.  

Os autores apontam que essa abordagem funcionalista traz implicações para o envolvimento 

acadêmico, o currículo e os perfis dos discentes. Quanto ao envolvimento acadêmico, eles 

afirmam que a perspectiva tecnocrática/funcional enfatiza a função acadêmica, ressaltando a 

habilidade do estudante em vez de valorizar o desenvolvimento pessoal, profissional ou 

disciplinar. Dessa forma, em outra perspectiva, é preciso pensar além da adoção de uma 

tecnologia específica, e sim em como as atividades significativas com explorações práticas 
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digitais acadêmicas autênticas podem estar embutidas na aprendizagem curricular e como as 

práticas emergentes podem ser recontextualizadas no ambiente acadêmico.  

Sobre o aspecto curricular, os autores acreditam que exista um discurso desincorporado da 

tecnologia, deslocado das práticas da academia e não alinhado às exigências do mercado de 

trabalho. Desvincular contexto e prática do uso na aquisição de habilidade prática reforça as 

ideias de que as competências são desenvolvidas separadamente e se unirão naturalmente, que 

o letramento digital é uma atividade operacional e não intelectual, e que métodos de análise e 

investigação dos softwares são neutros, entre outros equívocos. Assim, na estrutura funcional 

da tecnologia perde-se o desenvolvimento de muitas competências e práticas acadêmicas, 

trazendo consequências para o efetivo engajamento com o digital.  

Por fim, com relação aos perfis dos discentes, os pesquisadores ressaltam a importância em 

analisar as características deles com o ambiente digital. O conceito de “nativo digital”3 tem 

recebido críticas, por ser determinista, subteorizado, divisivo e desempoderador, além de 

instaurar pânico moral. Alguns estudos constataram que há variação nas habilidades digitais, 

não há alinhamento com a idade e que elas são limitadas pelo alcance e pelos docentes. Ainda 

perceberam que não há sincronia entre a aprendizagem informal das habilidades, trazida pelo 

estudante, e a formal.  

Hinrichsen e Coombs (2013) observam que as características dos discentes no envolvimento 

com as tecnologias acontecem em diversas dissociações. Além da falta de transferência da 

habilidade ou uso das tecnologias na prática, há também uma dissociação entre identidade 

acadêmica e pessoal ou social deles. Outra dissociação é os estudantes não aplicarem as 

habilidades trabalhadas em outros contextos, como buscar evidência, avaliar proveniência e 

rejeitar argumentos no uso das tecnologias digitais. Têm aparecido também casos sobre perigos 

implícitos do envolvimento ingênuo com a tecnologia (escândalos de mídia social, e-mails 

fraudulentos e impacto para a reputação), o que enfatiza a necessidade de desenvolver 

habilidades críticas e de avaliação necessárias para efetivo envolvimento profissional, pessoal 

e cívico. O foco no aprimoramento e empregabilidade do currículo aponta para o gerenciamento 

de reputação e conscientização da identidade como o ponto chave para o letramento digital. 

Segundo eles, a educação tem importante papel na moderação e ampliação das práticas mais 

amplas de letramento. 

                                                 
3 Conceito criado por Marc Prensky em 2001 que se refere àquele nascido na era digital que seria expert no uso 

das tecnologias digitais, em oposição ao “imigrante digital”, que é da geração passada e precisa aprender a utilizá-

las. 
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Dessa forma, Henrichsen e Coombs (2013) encontraram na perspectiva crítica um caminho 

interessante. A junção do digital ao letramento corresponde a uma mudança de uma agenda de 

habilidades para uma prática situada. Há apelos para que se reequilibre as habilidades com foco 

nas práticas e tradições das disciplinas, ou seja, uma veiculação e uma aprendizagem por meio 

do letramento digital crítico. De acordo com os autores, o uso do termo crítico implica em duas 

perspectivas, na dimensão interna e externa ao digital. A dimensão interna considera a análise 

e o julgamento do conteúdo e sua aplicação às tecnologias. A externa diz respeito à posição 

sobre o desenvolvimento, os efeitos e relações sociais ligados à tecnologia. Ela traz análises 

históricas e culturais e questões relacionadas a como, por quem e para que fim o significado é 

construído, e os discursos de poder que estão subjacentes às tecnologias. Sendo assim, o 

letramento é relevante para descrever, ensinar e pensar os significados.  

Portanto, a partir das problemáticas no engajamento acadêmico e de desenvolvimento 

curricular em uma estrutura tecnocrática e acrítica, os autores reinterpretaram o modelo dos 

quatro recursos do letramento crítico, criado por Alan Luke e Peter Freebody (1990) em uma 

perspectiva “digital”. Além disso, devido à sua adaptabilidade operacional em ambientes de 

sala de aula e sua articulação com as bases para análise crítica, os autores adaptaram o modelo 

para graduação e pós-graduação. Sua estrutura foi resultado de um trabalho desenvolvido em 

oficinas com pesquisadores, professores, administradores e especialistas em aprendizagem de 

tecnologias, nas quais avaliaram a aceitabilidade do modelo e o seu uso. Conforme os autores, 

a construção de uma compreensão comum do letramento digital é um requisito para 

incorporação institucional e integração curricular.    

Segundo Henrichsen e Coombs (2013), o modelo dos quatro recursos do letramento crítico 

é adotado internacionalmente e é usado por ser uma estrutura que permite analisar 

objetivamente o desenvolvimento curricular, de sala de aula e o desenvolvimento da 

metacognição do estudante. Para um letramento bem sucedido, o leitor deve se envolver nos 

“quatro recursos” ou “papéis do leitor”, que são interdependentes: a decodificação (code 

breaker) diz respeito à decifrar e produzir textos e inclui um entendimento da gramática, 

funções e estruturas dos textos; a produção de significados (text-participant ou meaning maker), 

relaciona-se com as interpretações culturais e as relações construídas a partir do texto; os usos 

(text user) é sobre o uso do texto no tempo e espaço presente; e a análise (text analyst) sobre 

compreender quais são os interesses do texto, ou seja, o que está além do que é apresentado. 

O modelo dos quatro recursos foca nos papéis do leitor e o contexto digital caracteriza-se 

também pela autoria, por isso Hirinchsen e Coombs (2013) criaram o quinto recurso, imagens 
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pessoais (persona), considerando a criação, modelagem, adaptação e cocriação de textos. Outra 

característica do meio digital que os autores notaram é o fato da multimodalidade textual 

promover oportunidades de desenvolvimento de habilidades e apoio à construção do 

conhecimento. Por ser mais complexa, a leitura multimodal (composta por vários modos) exige 

maior atenção, crítica e requer critérios. Embora esses aspectos também estejam presentes em 

letramentos convencionais, eles se intensificam no espaço digital. 

A multimodalidade sempre esteve presente em textos impressos, com múltiplas significados. 

Entretanto, as pesquisas passaram a considerar além da escrita, as outras diferentes linguagens, 

como imagem, vídeo, áudio e layout. Estudiosos da semiótica, como Kress e van Leeuwen 

(2006) propuseram analisar outros modos de comunicação que não somente o verbal ou o 

escrito. Segundo Kress (2003), o significado do texto multimodal se dá por mais de um código 

semiótico. Na produção e leitura desses textos, modos semióticos estruturados cultural e 

socialmente são articulados e cada modalidade produz uma representação e significados 

diferentes em cada cultura, dependendo se são imagem, formas geométricas, cores, músicas, 

gestos, palavras ou outros. 

    Segundo os autores, “os estudantes precisam desenvolver familiaridade com as estruturas e 

convenções dos meios digitais, sensibilidade aos diferentes modos de funcionamento dos 

artefatos digitais e o uso confiante das estruturas operacionais”. (HINRICHSEN; COOMBS, 

2013, p. 8, tradução nossa). Considerando esses meios, os cinco recursos do letramento digital 

crítico estão relacionados à prática e um conjunto de habilidades a serem desenvolvidas e 

aprimoradas. Há interrelação e sobreposição entre eles. São “famílias de prática”, o que 

significa que não detalham competências específicas, mas áreas de interpretação e gestão do 

professor. Elas são: decodificação (decoding), produção de significados (meaning making), 

usos (using), análise (analysing) e imagens pessoais (persona). 
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Figura 1- Modelo dos cinco recursos do letramento digital crítico4 

 

1.5.1 O recurso decodificação 

     O recurso decodificação (decoding) subdivide-se em navegação, convenções, operações, 

estética e modalidades.  

 

Quadro 2- Componentes do recurso “decodificação”5 

Navegação Relaciona-se à compreensão dos mecanismos de navegação (rolagem, janelas ativas, menus, 

botões, etc.) e noções de movimento na paisagem digital, tanto conceituais (exemplo: avatares) 

quanto práticas (exemplo: mouse). Implica ser capaz de localizar-se espacial (seguindo links) e 

operacionalmente (exemplo: vários programas ou sites em execução simultaneamente). 

                                                 
4Modelo em forma de esquema (tradução e adaptação nossa). Disponível em: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkbGZyYW1ld29ya3xneDo0

NjU3YWU2ZDYyOTM5MzE0. 

 
5 Quadro “Characteristics dimensions of Decoding” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013, p.8, tradução e adaptação 

nossa) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkbGZyYW1ld29ya3xneDo0NjU3YWU2ZDYyOTM5MzE0
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkbGZyYW1ld29ya3xneDo0NjU3YWU2ZDYyOTM5MzE0
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Convenções Vincula-se à compreensão das práticas e normas, por exemplo, da utilização das tecnologias 

(segurança, proteção, produção); da participação em comunidades on-line (protocolos de 

comunicação, ética, privacidade, compartilhamento). 

Operações Diz respeito à compreensão de procedimentos funcionais comuns (exemplo: salvar, imprimir e 

organizar arquivos, fazer upload e download, iniciar e desligar). Implica ter confiança no 

envolvimento com novas ferramentas ou aplicações. 

Estética Refere-se ao design e elementos de apresentação de um texto digital (exemplo: cores usadas, 

tipos de letra e layout, estilos de ilustração, transições entre páginas, slides ou cenas). Possibilita 

ser capaz de considerar e separar estes elementos e seu impacto sobre o texto. 

Modalidades Estão associadas à compreensão das diferentes características e convenções dos modos de textos 

digitais (exemplo: vídeo, jogo imersivo, SMS, twitter). Permite entender que os modos auxiliam 

na decodificação. 

 

1.5.2 O recurso produção de significados 

 

    Esse recurso (meaning making) propõe incentivar processos reflexivos que sustentam a 

compreensão e a composição dos textos e se concentrar na compreensão e interpretação do 

conteúdo das narrativas, mas não necessariamente de acordo com os pontos de vista do autor. 

Os propósitos e convenções dos textos podem estar sujeitos a mudanças ou fragmentação, 

tornando as práticas de leitura e criação também fluidas. Os autores do modelo consideram que 

os “textos de rede” são compostos por outros textos e por isso são necessários múltiplos níveis 

simultâneos para criação de significados. Leitura, relação e expressão são componentes deste 

recurso, e ele 

reconhece o agenciamento do discente como um participante na construção de 

um texto. É um processo reflexivo no qual o conteúdo, estilo e proposta do 

texto entram em diálogo com a experiência e o conhecimento prévio do leitor. 

Implica tanto compreensão quanto interpretação (HINRICHSEN; COOMBS, 

2013, p. 9, tradução nossa). 

 

 
Quadro 3- Componentes do recurso “produção de significados”6 

 

Leitura Sugere alcançar fluidez e confiança na apropriação dos conteúdos digitais; e ter propósito e 

fluidez nas relações com o software e outras plataformas. Aponta para ser capaz de seguir e 

criar uma narrativa, utilizando vários elementos semânticos, visuais e estruturais. 

Relação Propõe estreitar as relações entre o conhecimento novo e o existente e desenvolver e adaptar 

modelos mentais. 

                                                 
6 Quadro “Characteristics dimensions of Meaning Making” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013, p.9, tradução e 

adaptação nossa) 
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Expressão Relaciona-se à capacidade de expressar um propósito, intenção, sentimento ou ideia 

digitalmente, desenvolvendo conteúdos, artefatos ou relações sociais. Implica se engajar na 

utilização de vários modos comunicativos. 

 

 

 1.5.3 O recurso usos 

   O recurso usos (using) refere-se à utilização de textos específicos para determinadas 

finalidades e envolve a compreensão das características particulares dos diferentes textos e das 

necessidades específicas dos contextos de utilização. Várias funções que anteriormente eram 

institucionalmente controladas, como  seleção e curadoria de materiais, impressão, digitação, 

composição e edição de imagem ou vídeo, também passam a ser responsabilidade dos usuários. 

Modos de apresentação, layout, podem facilmente ser aplicados ou removidos. Dessa forma, a 

concepção, produção e divulgação dos textos requerem um repertório de competências e 

avaliação crítica das escolhas e implicações. Além disso, a escala informacional da Internet, 

bancos e conjuntos de dados especializados, exige habilidades de busca, localização e 

formulação de consultas. Os componentes que constituem esse recurso são descoberta, 

aplicação, resolução de problemas e criação. Nele,  

os estudantes precisam desenvolver a capacidade de utilizar as ferramentas 

digitais de forma adequada e eficaz para a tarefa a ser desenvolvida. Eles 

também precisam ser capazes de resolver problemas práticos de forma 

dinâmica e flexível à medida que surgem, usando uma variedade de métodos 

e abordagens, individualmente e em comunidade (HINRICHSEN; COOMBS, 

2013, p. 10, tradução nossa). 

Quadro 4- Componentes do recurso “usos”7 

Descoberta É a capacidade de reunir informações, recursos e ferramentas apropriadas para um 

determinado propósito e reconhecer e explorar o potencial nas comunidades, informações, 

recursos e ferramentas encontradas. Isso envolve processos de perguntar, pesquisar, filtrar, 

administrar e compartilhar. 

Aplicação Diz respeito à implementar ferramentas e técnicas de forma eficaz para uma determinada 

finalidade e dentro dos limites de critérios éticos, legais e de usabilidade. 

Resolução de 

problemas 

Associa-se a explorar ferramentas digitais, recursos e redes para encontrar, definir e 

analisar os problemas e soluções. 

                                                 
7 Quadro “Characteristics dimensions of Using” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013, p.10, tradução e adaptação 

nossa) 
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Criação Propõe desenvolver abordagens imaginativas, técnicas, artefatos ou conteúdo através da 

aplicação de habilidades de letramento digital. Implica adquirir confiança para explorar, 

experimentar e inovar. 

 

1.5.4 O recurso análise 

    As questões de procedência são complexas quando a autoria é mediada digitalmente. A 

avaliação crítica torna-se central nestes contextos e as habilidades de decodificação podem 

servir inicialmente para rastrear a proveniência, além de discernir a ideologia da fonte do texto. 

Estas habilidades estão relacionadas ao recurso análise (analysing). Uma preocupação é a 

tomada de decisões legais, éticas e morais sobre como, onde e para quem  publicar.   

    Um dos desafios apresentados pelas novas tecnologias, e pela mídia social em particular, 

reside na apresentação do “eu” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013). A desincorporação de 

espaços virtuais pode tornar uma identidade descontextualizada enquanto, paradoxalmente, a 

escolha em apresentação, localidade e justaposição agem para recontextualizar e, portanto, 

mudar ou redefinir esta identidade. As múltiplas audiências potenciais requerem a compreensão 

de como gerir textos variados, que irão construir as identidades e definir características de 

segurança dos ambientes em que podem operar. A multiplicidade de caminhos para a 

publicidade e os canais de comunicação variados e globalizados requerem escolha e julgamento 

sobre como, onde e quando participar e para que fins. Os componentes de análise são 

desconstrução, seleção e interrogação. Neste recurso,  

os estudantes precisam desenvolver a capacidade de fazer juízos e escolhas 

informadas no domínio digital. Eles também precisam ser capazes de aplicar 

perspectivas críticas, estéticas e éticas para a produção e consumo de material 

digitalizado (HINRICHSEN; COOMBS, 2013, p. 11, tradução nossa). 
 

Quadro 5- Componentes do recurso “análise”8 

 

Desconstrução É a habilidade relacionada à discernir os elementos que contribuem para os significados, usos 

e mensagens de  produções digitais e comunicações. 

Seleção Tem relação com julgar, avaliar, escolher, recomendar ou rejeitar sistemas digitais, 

ferramentas digitais, ambientes, conteúdo ou redes. 

Interrogação Está associado à análise e ao rigor em questionar a proveniência, finalidade e impacto do 

conteúdo digital e de interações. Implica em perceber e explorar as oportunidades. 

 

                                                 
8 Quadro “Characteristics dimensions of Analysing” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013, p.11, tradução e adaptação 

nossa) 
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1.5.5 O recurso imagens pessoais, pessoa/identidade 

    Conforme já mencionei, Hinrichsen e Coombs (2013) sugeriram a criação do recurso 

imagens pessoais (persona) ao considerarem a participação mediada por formas textuais 

multimodais e também a reputação, projeção de imagens e relações interpessoais mediadas por 

tecnologias. O desenvolvimento e o gerenciamento da personalidade on-line podem ser 

considerados como um atributo profissional, e só podem ser efetivamente desenvolvidos em 

conjunto com outros recursos de letramento. Em imagens pessoais, é preciso desenvolver 

“sensibilidade às questões de reputação, identidade e associação dentro de diferentes contextos 

digitais. A gestão orientada e ajuste de uma pessoa on-line. Desenvolver um sentimento de 

pertencimento e um papel de participante confiante” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013, p. 12, 

tradução nossa). Seus componentes são: desenvolvimento da identidade, gestão de reputação e 

participação.  

Quadro 6- Componentes do recurso “imagens pessoais”9 

Desenvolvimento 

da identidade 

Propõe desenvolver um senso do papel desempenhado em diferentes ambientes digitais e 

de uma sensibilidade aos relacionamentos dentro de grupos e comunidades.  

Gestão da 

reputação 

Implica estar ciente da reputação que deve ser desenvolvida e gerida de forma eficaz para 

apoiar aspirações de carreira e emprego e compreender como proteger e compartilhar a 

atividade on-line.  

Participação É a capacidade de trabalhar com os outros em uma variedade de modos na interação digital, 

de experimentar a contribuição que indivíduos, grupos e comunidades podem fazer para 

uma atividade ou empreendimento e estar consciente dos desafios éticos e culturais que 

isso gera. 

 

Essa construção dos autores teve como objetivo desenvolver experiências e aplicação 

curricular de forma a apoiar e avaliar o desenvolvimento do letramento digital em contextos 

práticos. Por isso, articularam as dimensões ou categorias de recursos para delineá-las 

conceitualmente e possibilitar a aplicação, mantendo consistência com o modelo original. Essas 

dimensões foram obtidas testando os quatro recursos originais no universo digital, identificando 

equivalências e exemplos de aplicações e contextos. 

Após apresentarem o modelo, Hinrichsen e Coombs (2013) apontam questões 

epistemológicas relacionadas ao letramento digital, como a “reconstituição de potencial” 

(potential reconstitution) de uma pessoa digitalmente letrada. Ou seja, como medir e comparar 

                                                 
9 Quadro “Characteristics dimensions of Persona” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013, p.12, tradução e adaptação 

nossa) 
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aquele mais desenvolvido tecnologicamente, mas ingênuo, com aquele crítico, mas limitado 

tecnicamente? Também questionam se um grupo ou instituição podem ser considerados 

letrados, o que significaria isso e como seria reconhecido. Eles indagam como o letramento 

digital deve ser ensinado e por quem deve ser desenvolvido.  

Com relação ao currículo, acreditam que para o desenvolvimento do letramento digital seria 

necessário envolver o uso de dispositivos e softwares e também reconhecer e demostrar nas 

práticas analíticas e discursivas, no conteúdo do programa do curso, nos critérios de avaliação 

e em documentos para adesão e validação de propostas. Além disso, seria essencial a integração 

estratégica nos níveis institucionais e departamentais e congruência com as exigências do 

mercado de trabalho.  

Analisando o modelo de letramento digital mencionado e observando experiências de 

práticas formativas na literatura, decidimos seguir um curso semelhante nesta pesquisa, porém 

deixando que sujeitos em formação superior explorassem autonomamente duas mídias pré-

selecionadas, seguindo-se a apresentação do modelo do letramento digital crítico de modo a 

promover reflexões na direção da formação de indivíduos criticamente letrados. Deste modo, 

apresentamos a seguir a metodologia adotada para realização desta pesquisa e seu 

desdobramento no contexto do locus no qual foi realizada.  

 

2 METODOLOGIA 

   Neste capítulo apresentarei os procedimentos adotados para realização da metodologia da 

pesquisa. Primeiramente trarei as características da unidade curricular em que trabalhamos, 

como as aulas ocorreram, como foi aplicado o questionário e suas características, como foram 

separados os grupos para observação, como foram as interações e a ação educativa. No segundo 

tópico apresentarei descrições do DVD e da hipermídia do doce de leite. No terceiro tópico 

mostrarei como foram desenvolvidas as pesquisas pelos discentes. E por fim, explicarei como 

realizei as análises dos dados.  

 

2.1 Procedimentos da prática formativa proposta e da produção e registro dos dados 

   Ainda no primeiro semestre de 2017, enquanto eu cursava as disciplinas obrigatórias do 

mestrado, meu orientador e eu discutíamos o tema da pesquisa, e foi no decorrer desse tempo 

que encontramos o referencial teórico mencionado anteriormente. Após compreendermos seus 

pressupostos, pensamos então sobre como seriam os procedimentos metodológicos, 

planejando-os para serem executados no semestre seguinte. 
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No segundo semestre meu orientador ofereceu a unidade curricular “Instrumentação para o 

Ensino de Química IV” (IEQ IV) para desenvolver a pesquisa, pois havia uma flexibilização 

em seu conteúdo programático que poderia ser adaptado para que o trabalho fosse desenvolvido. 

Além disso, esta foi a unidade também escolhida para que eu realizasse o meu estágio docência.  

 As aulas se iniciaram no dia 7 de agosto e terminaram no dia 22 de dezembro, e aconteceram 

às segundas-feiras, das 21h às 22h50. A unidade é obrigatória para os licenciandos do curso de 

Química e possui a carga horária de 36 horas/aula. O professor Dr. Paulo César Pinheiro, 

também orientador da pesquisa, era o professor responsável. A ementa da unidade é “A 

Pesquisa na área do ensino de ciências e de química; metodologias de pesquisa; registro de 

dados; e análise de estudos” e seus objetivos: “1) Familiarizar os alunos com a pesquisa na área 

do ensino de ciências e de química. 2) Realizar uma pesquisa: discutir um referencial teórico, 

formular uma pergunta de pesquisa, coletar e analisar dados, tirar conclusões e apresentar os 

resultados”. 

 A unidade curricular IEQ IV faz parte de um conjunto de Práticas de Ensino que integram 

o curso de Química – Grau Acadêmico Licenciatura, da UFSJ. Faz parte do núcleo de formação 

pedagógica e é oferecida no oitavo período regular do curso. Não há pré-requisito para cursá-

la. Até o ano de 2014, as atividades desenvolvidas na IEQ IV envolviam, essencialmente, a 

análise de pesquisas em ensino de ciências e química publicadas em resumos de encontros 

regionais e anuais da Sociedade Brasileira de Química, em periódicos nacionais (revistas 

Química Nova na Escola, Investigações em Ensino de Ciências e Revista Brasileira de Pesquisa 

em Educação em Ciências). Em sua proposta formativa, os estudantes interagiam 

individualmente e em grupos com a literatura e socializavam suas leituras e análises. No ano de 

2015 isso foi modificado para experimentar outra vivência: a realização de pesquisas ou maior 

familiarização com seus desenvolvimentos. Assim, desde esta data e a cada ano, o professor 

apresenta os conceitos de “professor-pesquisador” e “reflexivo”, justifica a necessidade de 

familiarizar os licenciandos com a pesquisa, expõe áreas de pesquisa e seleciona um referencial 

teórico para desenvolverem pesquisas simples. No ano de 2017, após discutirmos a realização 

de minha pesquisa nesta unidade curricular, o professor definiu o seguinte conteúdo 

programático: 

“1.Importância, sentido e contribuições de pesquisas em ensino de química; 2. A formação 

do “professor-pesquisador” ou “reflexivo”; 3. Exemplos de pesquisas, metodologias e 

publicações; 4. Desenvolvimento de pesquisas baseadas no modelo dos cinco recursos de 
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letramento digital crítico (HINRICHSEN; COOMBS, 2013; FREEBODY; LUKE, 1990) e 

apresentação de resultados.” 

 A partir de nosso planejamento, as primeiras aulas foram ministradas pelo professor com 

uma introdução sobre a unidade curricular e a sua proposta de aproximar os licenciandos da 

pesquisa no ensino de ciências e de química. Depois as aulas tiveram discussões sobre a 

importância, sentido e contribuições de pesquisas em ensino de química, a formação do 

professor-pesquisador, exemplo de pesquisa metodologias e publicações (artigos on-line e PDF 

e dissertações de mestrado impressas), por meio de exposição oral dialogada, com quadro 

branco e pincel, projetor multimídia e o PowerPoint.  Em uma das aulas, os estudantes levaram 

resumos de pesquisas em periódicos para compartilhar com os colegas.  

 Em seguida, os seguintes procedimentos metodológicos da pesquisa foram desenvolvidos: 

aplicação de um questionário para conhecer as relações dos discentes com as tecnologias 

digitais, interações dos licenciandos com duas mídias previamente selecionadas, ação educativa 

(com apresentação do referencial teórico), interações dos licenciandos com o modelo do 

letramento digital crítico e revisão de suas interações iniciais com as mídias e desenvolvimento 

de suas pesquisas. O portal didático e o aplicativo WhatsApp foram utilizados para compartilhar 

textos, slides e informações.  

 

Quadro 7- Cronologia dos procedimentos da pesquisa na unidade curricular IEQ IV 

1 18/09/2017 Aplicação do questionário 

2 25/09/2017 e 02/10/2017 Interação autônoma com as mídias e em grupos 1 

3 02/10/2017 Discussão coletiva 1 

4 09/10/2017 Intervenção 

5 09/10/2017 e 16/10/2017 Interação com as mídias 2 

6 16/10/2017 Discussão coletiva 2 

7 23/10/2017 Desenvolvimento de pesquisas pelos acadêmicos (início) 

8 27/11/2017 Apresentação dos resultados das pesquisas (início) 
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Figura 2- Turma de discentes da IEQ IV no ano de 2017 (no primeiro plano vemos teses e dissertações em 

ensino de química, os discentes estão dispostos em U realizando uma atividade e o professor está de costas 

no centro usando uma camisa preta) 

 

Quando decidimos observar e analisar as interações desses acadêmicos com mídias digitais, 

meu orientador sugeriu utilizarmos o DVD e a hipermídia “O Doce de Leite”. Esses materiais 

se complementam e trazem como temática a produção do doce de leite, apresentando os saberes 

da comunidade local e suas explicações científicas. Além de trabalharem conteúdos de química, 

os materiais foram selecionados por serem multimodais, por apresentarem, por exemplo, 

áudios, vídeos, textos, tabelas, animações, imagens e fotografias. 

Assim que os discentes foram introduzidos à pesquisa em ensino de química, aplicamos um 

questionário desenvolvido para mapear suas relações com as tecnologias digitais e selecionar 

grupos para observação. É importante ressaltar que a unidade curricular do curso que contempla 

o assunto de tecnologias no ensino é a Instrumentação para o ensino de Química III. 

 Inicialmente, explicamos aos acadêmicos sobre o objetivo da investigação e sua 

importância, garantimos que não haveria prejuízos para eles e que suas identidades não seriam 

reveladas e que tinham a opção de não participar a qualquer momento, caso decidissem. Dessa 

forma, os 20 discentes presentes (duas discentes faltaram no dia, mas concordaram em 

participar depois) aceitaram participar, leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido antes de responder ao questionário. Foram elaboradas 16 perguntas e algumas se 

basearam nas habilidades previstas pelo modelo dos cinco recursos do letramento digital crítico 

(apêndice A). As questões contemplaram: os dispositivos utilizados e a intensidade de uso de 

cada um; a frequência diária do dispositivo mais usado; a finalidade de uso; a facilidade para 
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utilizar os dispositivos; recursos que estão mais familiarizados; a intensidade de uso de cada 

um; experiência com esses recursos em salas de aula, como discente ou professor; facilidade 

para lidar com os recursos; facilidade para interpretar e entender as informações que acessam; 

estratégias usadas para interpretar e entender as informações de difícil compreensão; como 

avaliavam a capacidade deles de resolver problemas que surgem; como avaliavam a capacidade 

deles para julgar e selecionar o que produziam ou usavam; se se consideravam identificados 

com os espaços digitais e se sabiam o que é “letramento digital”. 

    A partir do questionário foi possível constituir quatro grupos de quatro e dois de cinco 

discentes. Optamos por observar e filmar dois grupos, cada qual com quatro acadêmicos. Para 

selecionar esses grupos, procurei separá-los em duas categorias: aqueles com mais facilidade e 

aqueles com mais dificuldade de utilização das tecnologias digitais. Os acadêmicos que escolhi 

para o grupo 1 disseram que tinham “bastante” familiaridade, ou que tinham facilidade, por 

terem “bastante contato” e saberem resolver problemas fácil e eficientemente, ou ainda que 

eram ágeis para solucionar os problemas. Os discentes escolhidos para o grupo 2 afirmaram 

que “não tinham facilidade” e apontaram que “não dominavam bem” as tecnologias.  

    O grupo 1 utilizava frequentemente uma média de seis dispositivos e sete recursos, e o grupo 

2 uma média de quatro dispositivos e cinco recursos. O grupo 1 também acessava mídias 

digitais entre 10 e 20 horas por dia e o grupo 2, no máximo 10 horas por dia. A partir desses 

dados, foi possível organizar os dois grupos para observação com registro fílmico. Os demais 

acadêmicos da turma constituíram mais três grupos e também foram observados com registro 

escrito, na medida em que eu circulava por eles. 

    A primeira interação ocorreu sem direcionarmos, ou seja, eles puderam explorar as mídias 

livremente. Cada licenciando recebeu uma cópia do DVD e da hipermídia. A turma foi 

orientada inicialmente a explorar o DVD e a hipermídia “O Doce de Leite” como desejassem. 

Alguns optaram por acessar o DVD primeiro, outros a hipermídia. Os discentes conversaram 

entre si enquanto interagiam com as mídias digitais. Após a interação ocorreu uma discussão 

coletiva sobre a experiência e na aula seguinte foi feita a apresentação do modelo dos cinco 

recursos para a turma. 

A apresentação se deu por meio de exposição oral dialogada utilizando o PowerPoint 

(apêndice B) e teve a duração de 40 minutos. Para introduzir as discussões, primeiramente os 

discentes assistiram ao vídeo “A evolução das tecnologias na educação”10. Depois, foram 

                                                 
10 Disponível no canal do YouTube pelo link https://www.youtube.com/watch?v=tcLLTsP3wlo. 
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apresentados aos conceitos de “letramento” e “letramento digital”, às características do modelo, 

como foi criado, a razão de sua criação e seus objetivos. Ao final, foi apresentado cada recurso 

e seus elementos característicos.  

Na segunda interação com as mídias, a apresentação em PowerPoint e PDF foi 

disponibilizada para cada grupo nos computadores, bem como uma folha contendo um resumo 

impresso do modelo, e os acadêmicos seguiram revendo suas interações iniciais com base no 

modelo, analisando e discutindo um a um. Nesta etapa, eles agiram na direção de 

compreenderem o modelo e o utilizaram para fazer uma autoavaliação de suas interações com 

as mídias. Ao mesmo tempo, eles interagiram com o DVD e a hipermídia, avaliando como 

exploraram antes de conhecer o modelo dos cinco recursos do letramento digital crítico e o que 

o modelo lhes dizia para fazer. Os grupos criaram tabelas de comparação entre as características 

dos recursos do modelo e o que desenvolveram. Depois, demos início a outra discussão coletiva 

para os relatos dos grupos. 

 Cada interação (primeira e segunda) durou em média duas horas ou o equivalente a duas 

aulas. Os dois grupos de observação foram direcionados para duas pequenas salas adjacentes à 

sala onde ocorreram as aulas da unidade curricular. Nestas salas, haviam dois computadores. A 

fim de registrar suas ações, foi posicionada uma filmadora atrás de cada grupo, possibilitando 

vê-los de costas e com foco na tela do computador. Os outros três grupos da turma ficaram na 

sala de aula, cada qual em um computador. Nas discussões e na apresentação do modelo, as 

filmadoras foram colocadas de frente e atrás da turma. Durante as aulas foi utilizado um caderno 

para as anotações relativas aos acontecimentos, já esboçando as primeiras impressões das ações. 

  

 

Figura 3- Grupo 1 de observação 
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Figura 4- Grupo 2 de observação 

 

 

Figura 5- Outros três grupos na sala onde ocorreram as aulas 

 

    A pesquisa apresenta algumas características da abordagem pesquisa intervenção, 

principalmente por haver interferência da pesquisadora ao implementar interações e uma ação 

educativa no contexto educacional. Segundo Maciel, Passos e Arruda (2018), nas pesquisas 

educacionais intervencionistas, testa-se: 

a implementação de projetos intervencionistas baseados em teorias de 

aprendizagem, estratégias diferenciadas de ensino, aprendizagem nas 

diferentes configurações (espaços não formais, informais e conectados), 

‘novos’ conteúdos e/ou abordagens curriculares, resultantes da transposição 

didática ou em ênfases curriculares inovadoras. (Maciel; Passos; Arruda, 

2018, p.550). 
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    Os autores investigaram publicações científicas entre os anos de 2012 e 2017 de periódicos 

nacionais da área de ensino em ciências com o objetivo de caracterizar o uso da metodologia 

de intervenção. Eles constataram procedimentos que são subtendidos nas investigações: o 

primeiro movimento é uma avaliação diagnóstica, para analisar o público alvo quanto as suas 

dificuldades, depois uma intervenção é aplicada, conduzida pelos pesquisadores por meio de 

técnicas de ensino, artefatos ou produtos didáticos que inovem e provoquem reflexão dos 

participantes. Finalmente, é realizada uma avalição dos resultados obtidos com a intervenção.   

    Na prática formativa realizada nesta pesquisa, o conteúdo programático foi modificado para 

que os alunos pudessem atingir o objetivo da disciplina de familiarização com pesquisas e a 

elaboração de uma investigação. Após análise do público alvo, interações com as tecnologias 

digitais, intervenção didática, com a explanação do modelo, os resultados (efeitos) da prática 

formativa e do modelo foram avaliados nas interações realizadas pelos alunos. Por isso 

averiguamos procedimentos característicos da pesquisa intervenção.  

  

2.2 Constituição das mídias digitais sobre “O Doce de Leite” 

    O DVD e a hipermídia “O Doce de Leite” se complementam e trazem como temática a 

produção do doce de leite, apresentando os saberes de três pessoas da comunidade local e os 

saberes científicos associados. Essas mídias foram produzidas no âmbito do Projeto de 

Extensão intitulado “Produção de mídias digitais visando inserir saberes populares na educação 

em ciências”, coordenado pelo Prof. Paulo César Pinheiro e financiado pelo Programa de 

Extensão da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação (ProExt/SeSu/MEC). 

Conforme apresenta em seu início, o DVD “expressa saberes e práticas relativas ao preparo do 

doce de leite, conforme a cultura popular”. Associa-se à hipermídia “O Doce de Leite”, a qual 

aprofunda os saberes acrescentando o conhecimento científico à descrição escrita-áudio-visual 

do preparo do doce de leite focalizando os saberes de Dona Mariinha. 

 

a) O vídeo-DVD 

    Os saberes da comunidade sobre a produção de doce de leite são retratados no DVD em três 

cenas, cujos protagonistas são: Seu Chico doceiro, Marly e Dona Mariinha, de Tiradentes, São 

João Del Rei e Perdões/MG, respectivamente. Em seu menu (Figura 6), há botões que dão 

acesso às cenas “Seu Chico Doceiro”, “Marly e o Pires” e “D. Mariinha”. O tempo total de 

reprodução desse conjunto de cenas é de trinta e um minutos e vinte e quatro segundos 

(31’24’’). 
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Figura 6- Menu Inicial do DVD “O Doce de Leite” 

 

    A cena “Seu Chico Doceiro” é uma fotoetnografia da produção de doce de leite pelo Senhor 

Francisco de Paula Xavier (in memoriam). Traz uma narrativa composta por fotos em 

movimento, com efeitos de aparecimento, transições, aproximação e distanciamento das 

imagens, e tem uma música de fundo (duração total = 5’15”). As primeiras fotos são do local 

onde “Seu Chico” faz o doce. Na sequência, as imagens mostram as etapas da produção, desde 

a limpeza do tacho de cobre e o preparo do fogão de lenha até ir mexendo o leite e o doce 

formado chegar no ponto (Figura 7). Uma imagem do tacho de cobre com o doce finalizado 

encerra a cena. 

 

Figura 7- Uma das imagens da fotoetnografia “Seu Chico Doceiro” 

 

    A segunda cena, “Marly e o Pires” (duração = 10’20’’) é composta por imagens da produção 

do doce de leite mais e menos pastoso e em pedaços. Sua curiosidade maior é o uso de um pires 

para evitar que o leite derrame no estágio inicial de feitio do doce. O vídeo inicia em câmara 
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lenta e logo Marly Bernadete Barboza Agostinho anuncia os ingredientes (leite e açúcar) e as 

quantidades usadas (Figura 8). O áudio é depois alterado para dar lugar a uma música (clássica) 

que cadencia o ritmo em que as cenas se desenvolvem em modo acelerado (o leite ferve, o pires 

sobe e desce, Marly controla o fogo do fogão de lenha, mexe os doces, testa os seus “pontos” e 

os coloca em fôrmas para servi-los). O modo acelerado do vídeo é interrompido apenas quando 

Marly explica a colocação do pires no tacho no instante da fervura. 

 

 

Figura 8- Cena de “Marly e o Pires”  

 

      Na última cena, “D.Mariinha” (duração = 14’45’’), o preparo do doce de leite é narrado 

com uma música (rap) ao fundo no modo cartoon (desenho). Assim que os ingredientes 

aparecem em uma mesa, Dona Mariinha, Maria José Pereira, aparece ao lado do fogão falando 

como é feito o doce (Figura 9). Além de explicar os procedimentos, ela conta sobre a tradição 

de fazer o doce em sua vida. Primeiro, Mariinha explica o uso de sal e limão para limpar o 

tacho, depois ela segue adicionando leite, açúcar, fermento, manteiga e farinha de trigo, nesta 

mesma sequência, em um pequeno tacho de cobre, explica porque usa um pires e mostra a sua 

ação. Ao final, ela coloca o doce sobre uma pia de granito e o corta em pedaços. A música 

preenche as cenas onde não há fala. O vídeo termina com Dona Mariinha cortando o doce. 
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Figura 9- Cena de “D. Mariinha” 

 

      Na seção “ficha técnica” é possível acessar informações de que na fotoetnografia de “Seu 

Chico Doceiro” as imagens são de Paulo César Pinheiro e a edição de Samuel de Almeida 

Caldeira. Em “Marly e o Pires”, as imagens e edição são de Paulo César Pinheiro. Em 

“D.Mariinha”, as imagens são de Daiane Cássia Pereira Abreu e a edição de Paulo César 

Pinheiro. 

 

b) A hipermídia “O Doce de Leite” 

      Na hipermídia, os saberes de “Dona Mariinha”, são reapresentados em uma descrição 

escrita-áudio-visual, com proposição de perguntas para a interpretação de estudantes em 

eventuais experiências escolares. Os saberes científicos são disponibilizados em um menu à 

parte, para consultas.  

      O menu de abertura (Figura 10) traz a proposta da hipermídia: “aprofundar os saberes sobre 

o doce de leite”. Algumas fotografias são apresentadas sequencialmente sobre uma imagem 

tendo uma música ao fundo. O acesso às informações inicia-se ao clicar sobre o botão “Entre”. 
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                              Figura 10- Página inicial da hipermídia “O Doce de Leite” 

 

      No menu posterior (Figura 11), uma nova sequência de imagens aparece sobre a imagem 

do doce de leite ao fundo. Ao passar e clicar com o mouse sobre os caracteres na tela, o usuário 

tem a possibilidade de acessar os “Saberes de Dona Mariinha”, “Aprofundando os saberes”, a 

“Ficha técnica”, ou sair do sistema. 

 

 

                                                      Figura 11- Menu principal da hipermídia 

 

 

 



49 
 

● Os saberes de Dona Marinha 

      Com o acesso na seção “Os saberes de Dona Mariinha” (Figura 12), o leitor pode 

acompanhar a forma como essa senhora produz o doce de leite, por meio de comandos que dão 

acesso a fotos, vídeos e falas dela. Botões na forma de pontos de interrogação permeiam a 

navegação e quando clicados revelam questões sobre o conteúdo. Os botões no canto inferior 

direito permitem avançar ou retroceder na narrativa, bem como voltar para o menu. 

 

 

                              Figura 12- Menu dos “Saberes de Dona Mariinha” - hipermídia “O Doce de Leite” 

 

      Na página “Era o ganha pão da gente, né!” (Figura 13), há um texto que narra sobre o início 

da produção de doce de leite por Dona Mariinha como fonte de renda, com uma breve biografia. 

É apresentado também um vídeo, no qual ela explica este fato e diz que faz o doce atualmente 

para servir visitas e familiares. Abaixo aparece a fala transcrita. Ainda é possível clicar sobre 

três pontos de interrogação e as perguntas são: “Como ela aprendeu a fazer o doce de leite?”, 

“Por que ela começou a fazer o doce de leite?” e “Quantos anos tem D. Mariinha?”.  
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 Figura 13- Seção “Era o ganha pão da gente, né!” de “Saberes de Dona Mariinha” – hipermídia “O Doce 

de Leite” 

 

      Em “É pra tirar o zinabre, uai!”, o texto descreve os ingredientes utilizados na receita, 

assim como o processo de limpeza do tacho e um fato ocorrido no passado de Dona Mariinha 

devido à utilização indevida de tachos de cobre para armazenar alimentos. Há uma imagem em 

movimento de D. Mariinha limpando o tacho e um áudio com uma das citações. Há também 

três perguntas: “O que é ‘zinabre’ (ou azinhavre)?”, “O que acontece se não retirar o ‘zinabre’ 

do tacho?” e “Por que D. Mariinha usa sal e limão para retirar o ‘zinabre’ do tacho de cobre?” 

      Em “Sei lá, é uma tradição...”, um vídeo narra o processo em que D. Mariinha acende o 

fogo e mistura os ingredientes em um tacho. Há também a transcrição de falas do vídeo, nas 

quais ela explica sua escolha por alguns ingredientes e pela forma de fazer o doce. Duas 

perguntas podem ser visualizadas: “Por que D. Mariinha adiciona um cabinho de colher de pó 

Royal no leite?” e “Por que ele usa colher de pau para mexer o doce?”. 

      Em “Aí a gente coloca o piris, que ele ajuda a atrapalhá...”, a narrativa é sobre o uso do 

pires para que a mistura não derrame para fora do tacho. Há uma imagem em movimento na 

qual ela coloca o pires e um áudio com uma das citações. As perguntas são: “Por que o pires 

ajuda a não derramar?” e “Além de colocar o pires o que mais D. Mariinha faz para evitar 

derramar?” 

      Em “O leite vai secando e vai dando essa consistência e essa cor ao doce...” (Figura 14), é 

narrado como se chega ao ponto do doce de leite. Há dois áudios de D. Mariinha e uma imagem 

em movimento, na qual ela testa o ponto em um prato com água. As perguntas são: “O que quer 
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dizer ‘o açúcar não seca, o leite vai secando e vai dando essa cor, consistência’?” e “Por que D. 

Mariinha usa a água para fazer o leite dar a consistência do doce?” 

 

 

Figura 14- Seção “O leite vai secando e vai dando essa consistência e essa cor ao doce...” de 

“Saberes de Dona Mariinha” – hipermídia “O Doce de Leite” 

    

   Em “Tem que esperá ele açucará, senão ele não corta”, ela explica o processo de como o 

doce de leite é esfriado e cortado. Há duas imagens em movimento que mostram o doce ainda 

no tacho. Em um áudio há uma explicação sobre como despejar o doce sobre a pedra de 

mármore e para ilustrar existem três imagens dela cortando o doce e separando os pedaços. 

Dessa vez são quatro perguntas: “Por que ela fica mexendo o doce com uma colher de pau após 

o ponto?”, “O que significa D. Mariinha dizer: ‘Tem que esperar ele açucará, porque senão ele 

não corta?’”, “Por que o doce de leite tem coloração clara?” e “Ocorre reação química no doce 

de leite? Quais?”. 

      Em “Qual é a origem do doce de leite?” (Figura 15), quatro imagens mostram D. Mariinha, 

Marly e Sr. Chico. Além disso, a narrativa conta que o doce de leite é produzido em vários 

países de modo industrial e artesanalmente e revela que não se sabe a sua origem, mas que está 

ligada à pecuária, produção do açúcar e práticas populares de conservação do leite situadas na 

América do Sul, principalmente na Argentina e no Brasil. Há duas perguntas: “Existem histórias 

e lendas sobre o doce de leite? Quais?” e “O doce de leite é mais ou menos nutritivo que o leite 

puro? Explique.” 
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Figura 15- Seção “Qual é a origem do doce de leite?” de “Saberes de Dona Mariinha” – 

hipermídia “O Doce de Leite” 

  

● Aprofundando os saberes 

      Na seção “Aprofundando os saberes”, o usuário pode conhecer os saberes científicos 

relacionados à produção do doce. Por meio de textos, tabelas e animações. Neste tópico 

optamos por apresentar somente imagens referentes a essa seção da hipermídia.  

 

 

Figura 16- “Aprofundando os saberes” - hipermídia “O Doce de Leite” 
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Figura 17- Animação da seção “Limpeza do tacho de cobre” de “Aprofundando os saberes” -

hipermídia “O Doce de Leite” 

 

   

Figura 18 - Tabela da seção “Transformações que ocorrem no do doce de leite” de 

“Aprofundando os saberes” - hipermídia “O Doce de Leite” 
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Figura 19- Animação da seção “Precipitação” de “Aprofundando os saberes” - hipermídia “O 

Doce de Leite” 

 

 

Figura 20- Animação e texto da seção “Cristalização da Lactose” de “Aprofundando os saberes” - 

hipermídia “O Doce de Leite” 

 

2.3 Metodologia de desenvolvimento de pesquisas pelos acadêmicos 

    Após o término das ações com as mídias do doce de leite e com o modelo do letramento 

digital crítico, os estudantes foram orientados a desenvolver suas pesquisas em cinco aulas 

(cinco semanas). Eles tiveram acesso ao artigo e à apresentação da aula sobre o modelo em 

PowerPoint e PDF. Criamos também um grupo no WhatsApp (Figura 21) para estímulo e 

orientações e para que os estudantes pudessem trocar ideias, mensagens e dúvidas. Os 
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acadêmicos desenvolveram suas pesquisas em grupos de trabalho escolhidos por eles sob a 

orientação do professor e da pesquisadora seguindo as seguintes etapas: formulação da pergunta 

de pesquisa, definição dos procedimentos metodológicos, coleta e análise dos dados. Depois de 

concluídas, as pesquisas foram escritas em forma de resumos expandidos, contendo introdução, 

metodologia, resultados e discussão e considerações finais. Cada grupo relatou suas 

experiências e resultados para os demais ao final das atividades da disciplina. 

 Os resultados das pesquisas dos discentes não foram profundamente analisados em função 

do recorte da pesquisa e da pergunta que me propus a responder. Porém na capítulo de análise, 

eu apresentarei uma descrição dos trabalhos dos acadêmicos e identificarei as contribuições do 

uso do modelo do letramento digital crítico nas investigações que realizaram.   

 

 

Figura 21- Grupo criado no WhatsApp 

 

2.4 Procedimentos para análise dos dados e referenciais utilizados 

   Para realizar a análise averiguamos os dados que obtivemos durante a pesquisa. Dessa forma, 

tínhamos os questionários respondidos pelos discentes, as pesquisas realizadas por eles e 

10h4min36s de gravação em vídeo, os quais foram transcritos de acordo com: 3h13min26s da 

primeira interação dos grupos 1 e 2 com o DVD e a hipermídia, 1h03min37s da primeira 

discussão plenária com os estudantes, 4h00min54s da segunda interação dos dois grupos com 

as mídias (após discussão do referencial teórico) e 1h47min12s da segunda discussão em 

plenária.   

    Com objetivo de compreender os efeitos do modelo dos cinco recursos do letramento digital 

crítico na percepção dos estudantes sobre as suas interações com o DVD e a hipermídia a partir 

dos dados que obtivemos, utilizamos a análise de conteúdo, conforme Laurence Bardin (1994), 

segundo a qual é 
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um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

1994, p. 42). 

        Nossa intenção era ir além do texto que os dados apresentavam, ou seja, compreender as 

percepções dos discentes analisando criteriosamente suas falas e ações. De acordo com Bardin 

(1994), o pesquisador que trabalha na perspectiva da análise do discurso procura um texto que 

não se mostra na primeira leitura e precisa de uma metodologia para ser desvendado. Por meio 

dela é possível ter um alcance descritivo, mas com objetivo de inferir, regressando às causas a 

partir dos resultados da análise.  

    Ainda, ao utilizar esse conjunto de técnicas observamos suas duas funções: a “função 

heurísitica”, que aumenta a propensão a descoberta, e a “função de administração de prova”, 

uma análise sistemática para verificação. Ao analisar atentamos também para os dois polos da 

análise de conteúdo: a rigorosidade e a necessidade de ir além das aparências.  

      De acordo com Bardin (1994), a análise do discurso é um instrumento de análise que se 

adapta a vários campos de aplicação e apesar de ter algumas regras de base, deve ser reinventada 

a cada momento. Ela pode ser uma análise dos “significados”, como análise temática, ou uma 

análise de “significantes”, como análise léxica. Sendo assim, escolhemos a primeira opção.  

    Na análise de conteúdo, há primeiramente a descrição, quando se enumera as características 

do texto, após ser tratado. Então, a inferência (busca por esclarecer as causas ou consequências 

da mensagem) é o meio de passagem para a interpretação, a significação dada às características. 

A análise de conteúdo tem três etapas, a pré-análise, a exploração do material e o tratamento 

dos resultados.  

    A pré-análise consiste na organização do material, formulando indicadores que 

fundamentariam a interpretação final. Neste momento inicial separamos os dados a serem 

analisados e transcrevemos as gravações. Observamos a aplicação das regras de exaustividade 

(esgotando a totalidade do texto), representatividade (amostra que representa o universo), 

homogeneidade (dados que referissem ao mesmo tema), pertinência (dados que adaptam-se ao 

conteúdo e objetivo da pesquisa) e exclusividade (elemento que pertence a apenas uma 

categoria). Dessa forma, realizamos a “leitura flutuante” incialmente, para identificar as 

questões norteadoras com base na teoria. Assim, surgiram hipóteses, uma explicação a priori 

do fenômeno.   
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    Depois deste primeiro contato, como sugere Bardin (1994), foram escolhidos os primeiros 

índices, os quais foram organizados em indicadores, a partir de temas que eram recorrentes nas 

falas e ações dos acadêmicos durante suas ações, afinal: 

Os temas que se repetem com muita frequência podem ser índices - e se 

recortam do texto em unidades comparáveis de categorização para análise 

temática e de modalidades de codificação para o registo dos dados. (BARDIN, 

1994, p.100) 

   A exploração possui três etapas: a escolha da unidade de contagem, a seleção de regras de 

contagem e a escolha de categorias. Nesta etapa, o momento de codificação, os dados brutos 

são agregados em unidades de registro e escolhem-se as categorias. A unidade de registro é a 

significação a ser codificada; em nossa análise, as frases do texto foram recortadas e algumas 

vezes foi feita referência ao contexto, com objetivo de compreender a unidade de registro. As 

unidades de registro foram agrupadas, ou seja, as frases foram separadas em categorias. Bardin 

(1994, p.117) define as categorias como “rubricas ou classes que reúnem um grupo e elementos 

em razão de características comuns”. Os critérios para escolha das categorias são variados: 

semântico, sintático, léxico, expressivo. Para a presente pesquisa optamos pelo critério 

semântico, ao considerar os temas presentes nas narrativas.  

    Como indica a análise do discurso, foi possível criar uma esquematização e correlacionar os 

acontecimentos para ordená-los. Ao agrupar, realizou-se o inventário (isolando os elementos 

comuns) e a classificação (repartindo os elementos e impondo organização à mensagem). Para 

a categorização, aplicou-se os dois processos inversos, apresentados por Bardin (1994, p.119): 

com as categorias formadas, baseadas nas hipóteses teóricas, reparte-se os elementos conforme 

são encontrados ou as categorias surgem da classificação analógica dos elementos.  

    No tratamento dos resultados aplica-se a inferência e interpretação, recorrendo ao referencial 

teórico, que embasam e oferecem perspectivas para a investigação. Nesse processo, ao 

descobrir um tema, compara-se os enunciados e ações entre si, verificando o conceito de 

unificação. Ao achar temas diferentes, buscam-se as semelhanças. Então, a partir dessa 

dinâmica foram criadas as proposições, baseadas no enunciado global a partir de um estudo 

cuidadoso dos dados. Bardin (1994) afirma que elas podem ser verdadeiras ou erradas, mesmo 

o pesquisador não tendo condições para demostrar.  

    Após a transcrição dos dados e até mesmo enquanto ela ocorria foi possível identificar 

conteúdos que se repetiam nas falas e gestos dos discentes. A partir do modelo dos cinco 

recursos do letramento digital crítico delimitou-se as cinco categorias previamente: 

“decodificação”, “produção de significados”, “usos”, “análise” e “imagens pessoais”.  Sendo 
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assim, foi possível criar subcategorias de acordo com as falas e situações recorrentes que se 

relacionavam com o que os recursos apresentavam, como indicado no quadro abaixo.  

 

Quadro 8- Categorias e Subcategorias de análise 

Categorias Subcategorias 

 

Decodificação 

Percepção operacional e estrutural 

Percepção espacial 

Percepção e diferenciação dos elementos 

Navegação íntegra 

 

Produção de significados 

Saber popular e saber científico  

Conhecimento prévio  

Leitura 

 

Usos 

Aplicação do material digital 

Resolução de problemas  

Abordagens criativas 

Análise Crítica 

Imagens pessoais Percepção do conhecimento e gosto próprio 

Relação entre os participantes dos grupos 

 

    Para analisar os dados foi criado um quadro, com colunas de identificação das categorias e 

subcategorias e colunas com os conteúdos associados das transcrições, que detalharemos 

melhor no próximo capítulo.  

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    A seguir apresentarei os resultados da aplicação do questionário e das atividades 

desenvolvidas pelos licenciandos na unidade curricular: suas interações iniciais com os 

materiais digitais – o DVD e a hipermídia sobre o doce de leite, suas aproximações com o 

modelo dos cinco recursos do letramento digital crítico, o retorno às mídias iluminado pelo 

modelo e as pesquisas que realizaram na sequência. Os resultados e suas interpretações estão 

organizados por tópicos, segundo os procedimentos realizados e também as categorias e 

subcategorias de análise.  

 

3.1 Resultados da aplicação do questionário 

    Os resultados da aplicação do questionário mostraram que a TV, o celular, o computador e o 

laptop eram os dispositivos mais utilizados pelo grupo de acadêmicos. A maioria mencionou 
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utilizar esses dispositivos de 10 a 20 horas por dia, para realizar trabalhos acadêmicos, estudar, 

entreter, pesquisar, comprar e se relacionar. O PowerPoint (programa para exibição de 

apresentações), aplicativos para celular, editores de texto, ferramentas de pesquisa, sites e 

vídeos foram indicados como os recursos tecnológicos mais usados. Poucos deles afirmaram 

ter tido experiências de utilização de dispositivos e recursos digitais em atividades realizadas 

nas aulas; geralmente, seus professores utilizam o PowerPoint para a apresentação de conteúdos 

nas aulas de graduação. Alguns licenciandos relataram que tiveram um contato maior com as 

tecnologias digitais em uma unidade curricular que associa as mesmas ao ensino, a 

“Instrumentação para o ensino de química III/ Prática de Ensino III” (PRAE III).  

    A maioria dos acadêmicos disse que tinha facilidade em utilizar os recursos e dispositivos no 

cotidiano. De forma geral, eles responderam que quando encontravam algum conteúdo de difícil 

compreensão, buscavam ajuda em diferentes sites para interpretar e entender as informações. 

Eles também avaliaram que possuíam boa capacidade para julgar e selecionar o que produziam 

ou usavam digitalmente. 

    Podemos perceber que as tecnologias digitais estão presentes no cotidiano dos discentes. 

Entretanto, nas aulas, seus professores utilizam preponderantemente o recurso PowerPoint para 

transmitir conteúdos, conforme já mencionei anteriormente. Essa contradição já foi verificada 

por outros pesquisadores. Uma pesquisa de Silva et al. (2014) demonstrou que os docentes do 

Brasil e de Portugal têm um bom desempenho nos usos das tecnologias em sua vida pessoal, 

mas as experiências pedagógicas ainda são incipientes. 

No modelo dos cinco recursos do letramento digital crítico, o recurso “decodificação” 

prevê a capacidade de “desenvolver familiaridade com as estruturas e convenções dos meios 

digitais” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013). Devido ao acesso constante aos dispositivos e 

recursos tecnológicos, alguns discentes consideraram estar familiarizados com as mesmas. 

Além de a maioria julgar ser capaz de compreender informações, resolver problemas, julgar e 

selecionar, de acordo com o questionário, alguns mencionaram as contribuições da unidade 

curricular PRAE III cursada anteriormente. Apesar dessa crença percebemos haver limitações, 

como veremos a seguir. 

 

3.2 Resultados das atividades desenvolvidas 

    Com o objetivo de identificar os efeitos da prática formativa direcionada ao letramento digital 

crítico desenvolvida no grupo de acadêmicos que cursava a IEQ IV, inicialmente mostrarei 

como procedi na análise dos dados.  
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    Para realizar a análise, inicialmente revi minhas anotações, assisti aos vídeos, realizei as 

transcrições e selecionei falas representativas. Depois foram criados quadros (apêndice C) com 

as unidades de significados (falas dos acadêmicos) organizadas nas categorias e subcategorias 

(quadro 8/pág.58). Um exemplo da subcategoria “percepção e diferenciação dos elementos” 

(PDE), da categoria “decodificação” é dado no quadro 9. Com o objetivo de preservar a 

identidade, cada acadêmico recebeu um código conforme a lista de presença. O primeiro da 

lista recebeu o código A1 e assim por diante. O Grupo 1 e Grupo 2 se referem àqueles com 

mais facilidade e àqueles com mais dificuldade de utilização das tecnologias digitais, 

respectivamente. Também foi criado um código para cada momento no qual a fala foi expressa. 

Portanto, a interação 1 recebeu o código de i1, a interação 2: i2, a discussão 1: d1 e a discussão 

2: d2.  

Quadro 9- Fragmento do quadro criado para análise dos dados 

 Interação 1 Discussão 1 Interação 2 Discussão 2 

P 

D 

E 

Grupo 1: -Gostei 

da musiquinha 

(A8) [da abertura 

da hipermídia] 

- Ah que legal! Ah 

adorei! (A8) 

[gostaram da 

animação da 

limpeza do tacho]. 

-Ah que negócio 

da hora! 

[Animação] (A8) 

-Esse recurso de 

hipermídia que cê 

pode clicar numa 

palavra e ver o que 

que ela significa. 

É muito legal, é 

muito legal. Achei 

super bacana o 

jeito que eles 

colocaram. Tipo 

substância, aí cê 

clicava em 

substância e  

-Eu achei bem 

legal porque tinha 

algumas palavras, 

por exemplo, 

nome de algum 

tipo de 

componente 

químico que a 

gente não sabia. 

Cê podia clicar 

que aí ou te falava 

um pouquinho 

sobre ele, o que 

que era, ou te 

mostrava a 

estrutura. 

Aí eu achei bem 

legal, bem 

contextualizado, 

porque nas 

palavras que a 

gente não sabia o 

que significava 

era só apertar que 

abria uma nova 

Grupo 1: “-Dentro da hipermídia 

acho que teve bastante expressão, 

ne. Teve vídeo, teve questão, 

questionando. Acho que eles foram 

bem expressivos (A11) / -As duas 

formas de linguagem (A7) / -É. 

Acho que foram bem expressivos.  

Talvez a gente, numa próxima vez 

poderia avaliar essa questão de 

expressão melhor. /Se bem que, eu 

acho que pelo linguajar coloquial 

das pessoas, teve esse variados 

modos comunicativos (A11) /Se 

bem que, eu acho que pelo 

linguajar coloquial das pessoas, 

teve esse variados modos 

comunicativos (A11) / -E não só a 

linguagem, ne.  

Teve vídeo, teve explicação (A7) / 

-Eles conseguiram expressar 

digitalmente (A8)” 

Grupo 2: -A gente não prestou 

atenção na estética. Depois do 

referencial, a gente começou a 

prestar atenção que as formas 

-Foi isso que a gente pensou. 

Tipo que a hipermídia, ela é 

composta por diferentes 

elementos, ferramentas, vídeos. 

Aí a gente faz uma análise que 

eles são independentes, mas 

complementares. Entendeu? O 

modelo permitiu a gente fazer 

uma análise crítica nesse 

sentido. Porque a gente... 

quando a gente analisa a gente 

vê como um todo. Aí quando 

você vê. Essa parte a gente focou 

mais na desconstrução. Você 

realmente, consegue fazer uma 

análise crítica de como eles são 

independentes mas 

complementares.  

Talvez se faltasse um deles... 

(A5)  

- Ó consigo ver ali a produção do 

doce de leite, eu consigo ver as 

etapas e tudo mais. Por exemplo 

o vídeo que não tem fala, a gente 

consegue ver as etapas, ponto, 
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 Interação 1 Discussão 1 Interação 2 Discussão 2 

P 

D 

E 

aparecia a 

substância que 

eles estavam 

falando, sabe? Até 

de maneira 

estrutural mesmo. 

Desenhando a 

estrutura. Achei 

super didático 

(A8) [ao serem 

perguntados pela 

linguagem] 

-Música 

animadinha (A11) 

Grupo 2: -A 

música (A15) 

[música clássica 

do vídeo de Marly 

e o pires] 

-Seu Chico tá 

bonitinho as 

imagens, mas 

parece que tem 

foto. não sei se é 

porque está 

travando (A14) 

-Dá para clicar em 

cada um desses 

trem aí (A13)  

[sobre os 

hiperlinks das 

substâncias] 

-Se você clicar em 

cada um ali, vai 

dar para ver o que 

cada um tá 

fazendo (A13) 

[hiperlinks 

mostrando o 

página para a 

gente entender. 

Achei bem legal 

isso (A8) 

-Uma coisa que eu 

achei interessante 

é que todo mundo 

gostou muito 

dessa 

oportunidade tipo, 

de você clicar em 

certas palavras e 

poder ver 

estrutura, poder 

ver a função 

orgânica, 

explicação (A5) 

-Até porque tinha 

lá, igual cê falou, 

umas que a gente 

nem conhecia nem 

a molécula, nem 

nada e quando a 

gente abria estava 

grande (A9) 

-Muito didático. 

Tanto que a parte 

do zinabre, tem a 

animação que aí 

fica verde e 

quando limpa 

volta ao normal 

(A14) 

-Do Seu Chico 

não deu para 

perceber, porque 

era foto (A5) 

estruturais tavam todas 

desenhadas, os mecanismos de 

reação tavam representado. Esse 

tipo de coisa assim. Entendeu? 

(A13) /-A gente viu também. (A15) 

/-Olha que tá sendo gravado. 

(Bianca)/-Eu não minto não (A13) 

/-Eu acho que tá igual (A15) /-

Coloca igual. Elabora uma resposta 

aí (A13) /-Eu acho que por ter sido 

um trabalho bem feito, a gente 

prestou atenção na estética. Tipo o 

tacho ficando verde. Olha só os 

pontinhos que gracinha, gente 

(A14) 

-Cê não tinha reparado nada disso 

(A13) /-É verdade, os pontos eu 

não tinha reparado não (A14) /-É 

mesmo. Isso é verdade (A13) /-Ocê 

que tá mentindo (A13) /-Os pontos 

não, mas vai passando pra você ver, 

os mecanismos...a lá o tacho eu 

tinha visto (A14) /-Estética, antes 

os elementos passavam 

despercebidos... (A17)” 

-Sim, porque o áudio a gente viu 

que era a mesma coisa do texto, da  

fala, a gente clicava tinha um áudio 

dela falando (A14) 

-Mas a gente já fiz isso tudo antes. 

Acho que um a gente pode falar?  

Não conciliou. Já havia percebido 

(A14) 

-E até foi uma coisa que a gente 

falou na hora que a gente tava 

debatendo lá, era a respeito do 

tamanho das letras, quando 

perguntou se era para alunos do 

ensino médio se não era, que o 

tem o vídeo, é independente. Aí 

você vai pra hipermídia, que aí 

tem todo...tem o texto, tem as 

falas e tudo mais. Se você 

pegasse e lesse o texto sem ver 

os vídeos, eu compreenderia o 

texto. Eu não precisaria dos 

vídeos. Mas o vídeo junto com o 

texto me...faz com que o 

conhecimento seja mais 

completo, então eles se 

complementam, na construção 

do conhecimento. Mas eles são 

independentes. Se eu assistir só 

o vídeo eu consigo ver as etapas 

de produção do doce de leite. Se 

eu ler só o texto da hipermídia 

sem assistir os vídeos eu 

também consigo compreender 

(A5) 

-Então a gente colocou que a 

hipermídia foi capaz de 

expressar o propósito, né? 

E dentro desse propósito ela 

conseguiu utilizar diferentes 

formas de expressão que 

facilitou, que foi a linguagem 

um pouco coloquial, Às vezes 

imagens, vídeos, até mesmo 

algumas demonstrações 

químicas que eles colocaram, 

que iam mudando. Isso facilitou 

nossa leitura (A11) 
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 Interação 1 Discussão 1 Interação 2 Discussão 2 

P 

D 

E 

processo de em 

que evitam 

entornar o doce] 

 tamanho das letras, que era 

grandes, tal. Acho que a gente 

conseguiu perceber isso bem (A8) 

 

 

3.2.1 Decodificação  

3.2.1.1 Percepção operacional e estrutural  

    Essa subcategoria considera as operações comuns em ambientes digitais e a confiança no uso 

de suas ferramentas e aplicações, além das normas e convenções.  

    Os participantes do grupo 1 creditaram à unidade curricular PRAE III a capacidade de lidar 

com o material digital, conforme mencionado por uma das integrantes do grupo: “Acho que é 

importante a gente falar que a gente fez a disciplina de PRAE III. Eu não sei se nos outros 

grupos todo mundo fez, mas no nosso grupo todo mundo fez. Então, essa parte mesmo que, a 

parte de mexer na hipermídia, de ‘decodificação’, ‘produção de significado’ e ‘usos’, que é 

mais o manuseio mesmo da hipermídia, a gente conseguiu fazer sem dificuldade nenhuma, 

porque a gente tinha feito isso também na disciplina de PRAE III. Todo mundo do grupo já 

tinha feito. Então, essa parte foi super tranquila” (A8d2).  

    Por isso, esses mesmos discentes disseram que o modelo, neste aspecto não contribuiu tanto, 

a não ser pela organização que oferecia. A acadêmica completou: “A gente já tinha 

conhecimento disperso. A gente viu o modelo, a gente conseguiu organizar e sistematizar esse 

conhecimento na nossa cabeça. A gente já tinha tido contato, mas ele ajudou a organizar” 

(A8d2).  

    Como esperávamos, o primeiro grupo apresentou maior familiaridade com as mídias digitais 

em comparação com o segundo. Apesar de o grupo 2 também não ter demonstrado dificuldades 

em lidar com os aspectos operacional e estrutural do DVD e da hipermídia, se viram 

despreparados ao utilizarem algumas ferramentas. Foi o caso de, por exemplo, quando estavam 

no menu da hipermídia e queriam acessar um conteúdo por meio de uma foto que acreditavam 

ser um hiperlink: “Volta. Sair. Cê clicou nela, por isso que foi aí” (A15i1), “Não cliquei nela” 

(A10i1), “Foi direto” (A13i1), “Será gente?” (A15i1).  

 

3.2.1.2 Percepção espacial 

    Essa subcategoria se refere à percepção da espacialidade dos recursos digitais para não se 

perder durante a exploração. Considera a identificação de um sistema de navegação contínuo, 

sem interrupções por falta de localização.  
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    Os participantes do grupo 2 se perderam espacialmente e confirmaram isso quando estavam 

analisando a interação inicial que fizeram com a hipermídia e o DVD informados pelo modelo: 

“Olha esse aqui, a gente pecou. A gente se perdeu no meio da navegação. Conhecendo esse 

negócio aqui [se referindo ao modelo], a gente pode falar que a gente prestaria mais atenção 

aonde cada aba leva a gente, aonde cada hiperlink leva a gente” (A13i2). Um dos estudantes 

do grupo relatou posteriormente: “A gente encontrou muita dificuldade de saber da ordem 

sequencial, se ia pra frente pra trás. A gente nem prestou atenção nisso. Tanto é que a gente 

começou a olhar a hipermídia de trás pra frente. A gente não tava entendendo nada. Aí que a 

gente foi olhar que a gente tava indo de trás pra frente. A gente começou lá no final. Então, 

agora a gente ia fazer assim, uma análise melhor, né. Ia prestar atenção nos ícones” (A17d2). 

    A não obrigatoriedade de seguir uma ordem na hipermídia e no DVD foi uma questão 

abordada na primeira discussão. Um discente relatou: “Só que aí você está em determinado 

tópico. Aí você vai clicando naquilo, vai entrando, quando você assusta, cê tá assim: ‘por que 

que eu tô? O que eu tava lendo antes?’” (A5d1). E complementou que devido à quantidade de 

conteúdos foi difícil organizar as ideias: “Às vezes por isso que a gente não conseguiu traçar 

essa linha de raciocínio do processo como um todo. Muita informação” (A5d1).  

    Observou-se que o grupo 1 fez o movimento linear, guiado pela sequência de informações 

das mídias, enquanto o grupo 2 buscou o que mais interessava. Uma das acadêmicas 

exemplificou: “Eu sei que a exploração é livre. Mas assim, pelo menos quem tem, eu sou 

sempre convencional, pelo menos a minha tendência é sempre ficar no primeiro tópico e como 

tinha opção de próximo, eu ia no próximo” (A5d2). 

    A capacidade de localizar-se espacialmente e operacionalmente é uma das capacidades a ser 

desenvolvida no componente “navegação”, do recurso “decodificação” do modelo. Ao saber 

disso, eles passaram a refletir sobre a atenção que deveriam ter ao navegar e ler o conteúdo, 

considerando os hiperlinks e a narrativa.   

    É importante ressaltar também que a hipermídia e o DVD podem ter determinado a forma de 

navegação linear, assim como o hábito de iniciar uma leitura e/ou navegação pelo primeiro 

item. Mas alguns burlaram esse esquema e navegaram conforme seus interesses. Outro fator 

habitual que interferiu na forma como interagiram foi a necessidade de serem direcionados. Na 

primeira interação, por ficarem livres, não estruturaram a forma de exploração e nem definiram 

um objetivo.  
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3.2.1.3 Percepção e diferenciação dos elementos 

    Essa subcategoria diz respeito à percepção dos diferentes elementos digitais, tais como cores, 

áudio, tipos de letra, layout, botões e links, entre outros, que compõem o DVD e a hipermídia 

e caracterizam suas multimodalidades.   

    Os estudantes se atentaram a alguns elementos da hipermídia e do DVD. Exemplo disso é 

quando falavam sobre a música no vídeo de Dona Mariinha, do DVD: “Música animadinha” 

(A11i1). Uma animação da hipermídia também foi elogiada: “Muito didático. Tanto que a parte 

do zinabre tem a animação que aí fica verde e quando limpa volta ao normal” (A14d1). 

    Os hiperlinks foram aqueles que mais suscitaram comentários: “Dá para clicar em cada um 

desses trem aí [hiperlinks]. Se você clicar em cada um ali vai dar para ver o que cada um está 

fazendo” (A13i1). Uma acadêmica complementou: “Esse recurso de hipermídia que cê pode 

clicar numa palavra e ver o que que ela significa, é muito legal, é muito legal. Achei super 

bacana o jeito que eles colocaram. Tipo substância, aí cê clicava em substância e aparecia a 

substância que eles estavam falando, sabe? Até de maneira estrutural mesmo. Desenhando a 

estrutura. Achei super didático” (A8i1). 

    Uma discente apontou: “Então, a gente colocou que a hipermídia foi capaz de expressar o 

propósito, né? E dentro desse propósito ela conseguiu utilizar diferentes formas de expressão 

que facilitou, que foi a linguagem um pouco coloquial, às vezes imagens, vídeos, até mesmo 

algumas demonstrações químicas que eles colocaram, que iam mudando. Isso facilitou nossa 

leitura” (A11d2). 

    Alguns elementos e detalhes passaram despercebidos pelos acadêmicos na interação inicial 

com a hipermídia: “É verdade. Os pontos eu não tinha reparado não” (A14i2). Uma estudante 

falou: “A gente nem sabia que tinha [botão na forma de ponto de interrogação da hipermídia]. 

E aí que a gente foi ver de novo o que tinha e acho que tinha outras coisas também, mas agora 

eu não vou lembrar. Mas realmente tinha coisa que a gente não tinha visto” (A15d2). 

    Os discentes observaram os elementos da hipermídia e do DVD: sons, animação, hiperlinks, 

texto, etc. É previsto no componente “modalidades”, do recurso “decodificação”, a 

“compreensão das características e convenções diferentes dos modos de textos digitais” 

(HINRICHSEN; COOMBS, 2013). Mas alguns ícones visíveis não foram percebidos. Na 

segunda interação e com o conhecimento do modelo, passaram a observar esses elementos. 

    Alguns acadêmicos relataram que depois de conhecerem o modelo começaram a prestar mais 

atenção. Uma discente disse: “Foi isso que a gente pensou. Tipo que a hipermídia, ela é 

composta por diferentes elementos, ferramentas, vídeos. O modelo permitiu a gente fazer uma 
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análise crítica nesse sentido, porque quando a gente analisa a gente vê como um todo” (A5d2). 

Vemos então, a influência do modelo para a percepção dos elementos.  

 

3.2.1.4 Navegação íntegra 

    Essa subcategoria é relativa à fluidez da navegação, considerando a exploração de todo o 

conteúdo das mídias.   

    Notamos que os estudantes se dedicaram mais a assistirem aos vídeos do que a ver a 

hipermídia. Uma discente justificou: “Eu acho que é porque os vídeos dependiam mais tempo 

também, eu acho, não? Porque, por exemplo, a gente leu a hipermídia toda, do mesmo jeito 

que a gente viu os vídeos todos. E demorou menos tempo ler tudo do que assistir” (A8d1). Esse 

pode ser um motivo, entretanto percebemos que em alguns momentos eles preferiram deixar o 

DVD reproduzindo do que explorar melhor a hipermídia. Entendemos também, que de certa 

forma, a exploração da hipermídia exige mais esforço do que assistir o DVD.  

    “Se for para explicar a gente tem que ver de novo” (A7i1), foi o que uma discente comentou 

durante a primeira interação. Alguns acadêmicos relataram a necessidade de ter havido mais 

tempo para se apropriarem das explicações científicas sobre a produção do doce de leite. Um 

dos estudantes disse que na primeira interação o grupo estava apenas conhecendo o material: 

“Nós tivemos uma visão mais geral, mais superficial a respeito da hipermídia. Nós não 

buscamos aprofundar muito o conhecimento. Só passamos pra conhecer ela mesmo, então 

nossa navegação foi voltada nisso. Não tivemos o processo de pesquisar e nem de administrar 

o conhecimento. Ficamos mais presos também na parte mais popular. Conhecer como era feito 

o doce e não a química que tava por trás ali. E devido à familiaridade que já tínhamos com a 

hipermídia, nós tivemos um bom desempenho a respeito das mídias digitais” (A6d2). 

    Entretanto, percebemos que não acessaram todos os recursos, passando rapidamente por 

alguns itens da hipermídia. Enquanto exploravam o DVD e a hipermídia e quando julgaram ter 

terminado de “ver” tudo, conversaram sobre outros assuntos. Uma acadêmica sugeriu: “Vamos 

aproveitar que a gente viu tudo, volta lá no...sai daí. Sai. Vai lá na hipermídia do polvilho 

azedo [que estava disponível no mesmo CD]. Vamos ver o que que isso” (A14i1). Ou como o 

grupo 1, quando os discentes conversaram: “A gente vai colocar a hipermídia? (A8i1)”, “Vocês 

que sabem pra gente não ficar à toa, ne?” (A7i1). E no grupo 2: “Colocar o videozinho [o 

DVD] e deixar rolando” (A13i1), “Deixa rolar” (A10i1). 

    Não se interessaram por alguns conteúdos, como a “ficha técnica”: “A gente clicou, porque 

tinha também a possibilidade de clicar. E a gente clicou. Só que a hora que a gente viu que era 
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ficha técnica: ‘Ah ficha técnica, não quero ver isso’. E voltamos pra a hipermídia. Mas a gente 

chegou a clicar pra ver o que era. Aí um monte de texto, monte de escrito, assim, a gente: ‘Ah 

isso aqui não preciso saber’. Voltamos” (A8d1). Na segunda interação, o grupo 2 abriu a 

hipermídia, porém o grupo 1 não: “Precisava do CD, cê trouxe?” (A8i2) e responderam: 

“Não” (A6i2), “Nem eu” (A8i2).  

    Na interação com o material, eles assistiram todos os vídeos do DVD, mas não exploraram 

todo o conteúdo da hipermídia. Apesar de uma discente justificar que para ler é mais rápido do 

que assistir, percebemos que os acadêmicos não acessaram todos os tópicos. Anteriormente 

pensávamos que o tempo foi pouco, mas ao assistirmos às gravações, notamos que o tempo foi 

mais do que suficiente porque no interior dos grupos eles conversaram sobre outros assuntos. 

Após conhecerem o modelo, eles sentiram mais confiança e demonstraram entender melhor a 

finalidade do trabalho, já que, anteriormente julgaram que foram superficiais. Notamos, na 

segunda interação, nos dois grupos, que a navegação ocorreu de forma mais fluida por 

estabelecerem trajetórias mais bem definidas, provavelmente devido à já estarem familiarizados 

com a hipermídia. 

    O grupo 2 reconheceu uma mudança advinda do conhecimento do modelo. Eles se 

expressaram: “Então, como a gente fez antes de analisar? Como foi a compreensão dos 

procedimentos...?” (A13i2), “Foi confuso” (A14i2), “Foi confuso, a gente não estava sabendo 

navegar direito” (A13i2). Continuaram: “Depois, então, a gente conseguiu avançar e voltar 

com mais naturalidade” (A17i2). Um discente de outro grupo disse: “Em questão de conseguir 

explorar mais, de maior confiança, a gente sentiu uma diferença” (A15d2). 

    Os acadêmicos relataram que a navegação inicial foi superficial. Um deles afirmou: “Na 

hora que a gente foi interagir com a hipermídia foi muito superficial. Acho que o modelo 

mostrou isso pra gente. Foi uma interação muito superficial. Eu acho que após conhecer o 

modelo a gente teria interagido de uma forma mais completa, teria lido com mais atenção os 

conteúdos, as coisas assim. Não sei se a gente mudaria a forma de interagir, igual em relação 

à navegação, a gente entrou em todos os links que tinha lá, todas as coisas. Não sei, acho que 

a gente não mudaria, mas...” (A21d2). Esse dado nos mostra que, para alguns estudantes, o 

modelo teria efeito sobre a integridade/profundidade da navegação, mas não sobre a percepção 

operacional e estrutural. 
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3.2.2 Produção de significados 

3.2.2.1 Saber popular e científico 

    Essa subcategoria aborda a percepção que os acadêmicos tiveram sobre o saber da 

comunidade e o saber científico, suas informações e explicações, no DVD e na hipermídia. 

Constatamos que os estudantes encontraram maior ressonância no saber “popular” (o saber de 

Dona Mariinha, Seu Chico e Marly sobre o doce de leite) do que em relação ao saber científico.  

    Eles conversaram entre si sobre a produção do doce de leite utilizando mais as referências 

do vocabulário da comunidade local e suas interpretações, como, por exemplo: “Tacho de 

cobre. É pra tirar o ‘zinabre’. Era pra limpar mesmo. Dá vômito na pessoa. Ela falou que não 

pode lavar com água e sabão tem que lavar com limão e sal também” (A15i1). Ou ainda quando 

conversaram: “Como assim abrasão?” (A15i1), “Cê colocar areia ou sal é a mesma coisa” 

(A10i1), “Pra dar fricção, saca?” (A13i1). Outro exemplo foi: “O caramelizar que dá a cor 

mais escura. Cê usar mais açúcar mais escuro ele fica. Quanto mais açúcar cê coloca mais 

escuro o doce fica. Se cê usar pouco açúcar, ele fica clarinho” (A10i1).  

    O que não quer dizer que, apesar de raros, os discentes também não fizeram comentários com 

expressões e explicações químicas, como em: “Tá vendo aquele composto ali? 125 carbono!” 

(A13i1), “Nu!188 hidrogênios!” (A14i1), “Alá. O esverdeado é por causa do cobre. Cobre 2” 

(A13i1), “O par de elétrons faz a dupla com o carbono, depois o par de elétron do nitrogênio, 

da lisina, ataca esse carbono aqui, que é eletrofílico. Aí, esse oxigênio vai ficar eletronegativo 

e vai capturar um H daqui. Tá vendo. NH ataca um carbono OH” (A13i2) e “o aumento de 

temperatura aumenta a energia cinética, faz aumentar a movimentação das partículas e 

fazendo com que o pires se movimente, não?” (A8d1).  

    Então, na primeira discussão, quando abordamos essa disparidade com os discentes, eles 

reconheceram, assim como em outros momentos: “A gente faria diferente? Faria, né. Eu acho 

que a gente tinha que dar o enfoque maior no saber científico nesta parte” (A11i2) e “Na 

verdade, eu acho que é pegar o conteúdo que a gente viu lá, e relacionou com o que a gente 

conhecia ou que a gente achava que conhecia, entendeu? A gente não fez isso de uma maneira, 

por exemplo, a gente sabia lá que o leite ferve, quê que acontece com a nata, mas a gente não 

levou para o conhecimento químico mesmo. A gente não teve curiosidade direito de saber o 

que a acontece” (A13i2). 

    Alguns discentes justificaram a maior atenção conferida aos saberes da comunidade: “Eu 

realmente fiquei muito fascinada pelo vídeo, porque eu nunca vi fazendo um doce de leite na 

minha vida. Eu não tinha ideia de como que começava um processo pra fabricar doce de leite. 
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Então, eu acho que às vezes eu gostei mais do vídeo por conta disso. Por que assim, 

conhecimento químico, a gente vê toda hora química. Já...sabe...era um doce de leite, um 

negócio legal, ele fazendo. Não sei. Eu achei legal, diferente. Eu gostei de ver o doce de leite, 

a produção do doce de leite. Quando foi pra olhar a química, eu li a química, falei: ‘Ah bacana, 

mas o doce de leite, olha que legal!’. Me chamou mais atenção mesmo, porque eu nunca tinha 

visto” (A8d1). 

    Outra acadêmica disse: “Ah, eu acho que foi isso que aconteceu no nosso grupo. Eu também 

nunca tinha tido contato com a fabricação do doce de leite. Então, a parte química, pelo menos 

do nosso grupo a gente foi passando, falando assim: ‘ah então é isso?’, não se apegou naquilo. 

Leu mais superficialmente: ‘Ah realmente tem explicação’, mas não se apegou naquilo pra 

ligar os dois processos. Tanto o método científico de explicação quanto o método popular. 

Então, eu acho que a gente realmente se apegou mais nas explicações que elas tinham pra 

aquilo do que no método científico. Passou mais batido. A gente achou interessante ter uma 

explicação científica para o que elas estavam fazendo, mas foi muito superficial” (A5d1). 

    Alguns falaram que a falta de direcionamento na primeira interação fez com que acabassem 

dando maior atenção ao conhecimento das pessoas retratadas nas mídias: “Já que era pra ver 

o vídeo sem... livre, a gente não tinha objetivo específico. A gente foi ver o que era mais fácil, 

assim, o que era mais comum” (A8d1). Essas falas nos levam a perceber que o DVD cumpriu 

sua função ao levar o saber daquelas pessoas para uma sala de aula. Todavia, a ordem de 

exploração escolhida por alguns grupos (DVD e depois hipermídia) e a ordem dada aos 

diferentes saberes na hipermídia, também pode ter influenciado a maior ênfase dada aos saberes 

da comunidade, conforme evidenciado por um dos acadêmicos: “Acho interessante, porque 

primeiro vem uma parte falando sobre a explicação popular e depois o científico. Então cê já 

fica, parece que já te induz a ir primeiro no popular pra você se certificar de tudo o que você 

viu no vídeo, para depois você relacionar com o científico” (A5d1). 

    Ainda alguns atribuíram a preferência pelo saber popular ao cansaço, conforme a seguinte 

reflexão: “É, porque a gente ficou muito tempo no saber popular. E aí a gente foi pro científico, 

claro, a gente achou legal, mas a gente tava mais cansada mesmo. Se a gente tivesse vendo um 

e outro o mesmo tempo. Acho que teria sido mais interessante a exploração” (A8d2). 

Assim, alguns discentes justificaram porque deram maior atenção e dedicação ao saber 

popular. O fato de o conhecimento científico estar disposto no segundo menu da hipermídia e 

não ser tratado no DVD pode ter influenciado essa tendência também. Entretanto, eles 

reconheceram que não fizeram referência ao conhecimento químico presente nos materiais. De 
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fato, o interesse maior recaiu sobre o saberes da comunidade. Esta maior atenção têm relação 

com a “produção de significados” na medida em que esta mobilizou os acadêmicos à produzir 

significados de acordo com os conhecimentos culturais que possuíam. 

Apesar de saber de química, por estudarem este conteúdo, não é a química do doce de leite. 

A vida cotidiana, a cultura de ver/comer o doce de leite e nunca ter visto ninguém fazê-lo, por 

nunca terem estudado química dessa forma e a atratividade que esses saberes e práticas exercem 

sobre as pessoas (por estar ligadas à cultura delas) são aspectos que influenciaram o fato. Afinal, 

eles perceberam as explicações químicas, mas entre um saber e outro, preferiram, naquele 

momento, dar atenção e aprofundar o que era mais próximo e de seus conhecimentos culturais.  

As mídias cumpriram um papel importante na formação dos estudantes: elas aprofundaram 

seus conhecimentos advindos da cultura primária, prioritariamente, mas também da cultura 

secundária, advinda da escola.  

 

3.2.2.2 Conhecimento prévio 

    Essa subcategoria considera os conhecimentos prévios como determinantes dos processos de 

significação ao conteúdo das mídias com as quais interagiram, relacionando o conhecimento 

novo com o antigo. Isto já foi mencionado anteriormente, quando os discentes disseram que 

suas experiências anteriores fizeram com que interagissem mais com o saber popular: “Eu acho 

que o fato da gente ter ficado mais focado na produção do doce de leite sem o conhecimento 

químico é justamente porque os três participantes do grupo, eles tinham esse diálogo com o 

conhecimento das famílias sabe, hereditário deles. Então, querendo ou não, nossa discussão 

ficou muito voltada para isso. Então houve muita produção do conhecimento em torno disso. 

Então, acho que depois do modelo, de acordo com os outros grupos, a gente voltaria mais 

atenção pra hipermídia como um todo, discutindo tanto a parte química quanto a parte da 

produção” (A5d2).  

    O conhecimento prévio foi algo muito recorrente na exploração, principalmente para aqueles 

discentes que tinham em casa pai, mãe, avó ou avô que faziam doce de leite. Uma estudante 

contou: “Meu pai não aceita fazer no fogão a gás não. Ele gosta de fazer no fogão de lenha” 

(A11i1). Outra falou o que conhecia do processo de produção: “Demora o dia inteiro. Se você 

fizer ele molinho, demora menos tempo” (A10i1). Alguns destacaram suas vivências com o 

assunto: “Gente! Nossa! Melhor coisa da vida. Lembrança da minha infância é sentar no rabo 

do fogão assim, e raspar esse tacho. Quente ainda” (A14i1).  



70 
 

    Uma discente observou as relações existentes entre as experiências prévias e o conteúdo das 

mídias: “Esse a gente fez muito bem. Toda hora a gente ficava lembrando de alguma coisa. A 

gente conseguiu bem linkar nossa vida com o que a gente tava vendo. O que dirá o grupo de 

lá” (A8i2).  Uma acadêmica disse: “É igual o pires. Minha vó também usa o pires, e aí eu 

comentei com ela: ‘Mas pra que o pires?’ Ela falou assim: ‘É para não entornar o leite’. Mas 

ela não sabe o que ele faz lá dentro que não entorna o leite” (A9d1). Outra discente ao ver a 

cena “Marly e o pires” no DVD comentou: “Ah é verdade, coloca pires. Isso é química gente” 

(A14i1). Mas apesar de reconhecer isso, suas relações de causa e efeito não empregarem o 

conhecimento químico envolvido. 

    Na discussão coletiva após a segunda interação com as mídias, um acadêmico disse que 

depois do modelo houve maior interesse pela abordagem química: “No início, a gente só 

relacionava com nosso dia a dia. Por exemplo, a A2 falava como ela fazia, a mãe dela fazia. A 

gente foi relacionando com o nosso cotidiano e após o recurso [referindo-se ao modelo] a gente 

ia buscar pro lado químico mesmo” (A19d2). Em alguma medida, o modelo levou-os ao pensar 

em todos os aspectos da hipermídia e do DVD, apreendendo os significados gerados não só 

pelo conteúdo popular, mas também pelo conteúdo químico.  

 

3.2.2.3 Leitura 

    Essa subcategoria se relaciona à fluidez e confiança nas interações com o código escrito dos 

conteúdos digitais.  

    Nas interações, nos dois grupos observados, os discentes leram silenciosamente os textos da 

hipermídia ou um deles o fez em voz alta.  Mas eles não leram todo o conteúdo. Uma estudante 

falou para os integrantes de seu grupo: “A gente não precisa ler tudo” (A11i1). O outro grupo 

apenas olhou rapidamente os textos e uma acadêmica sugeriu: “Vocês querem ler? Acabou 

[viram todos os itens]” (A7i1).   

    Já na interação 2, começaram a caracterizar o tipo de leitura realizado: “Se for assim, a leitura 

foi uma boa leitura, a gente fluiu bem. Mas não foi uma coisa que a gente gravou, né? (A21d2). 

Outra estudante concordou: “Mas a leitura foi fluindo. Só que tipo não é aquela leitura que a 

gente fala que é uma leitura de aprendizado, sabe, uma leitura que a gente fica bem mesmo 

superficial” (A22d2). Uma outra reforçou: “A nossa leitura também fluiu. Embora tenha sido, 

como os outros grupos, superficial. Uma leitura leve. A gente não leu com aquela intenção, 

preocupação de aprendizado. Foi uma leitura que fluiu. Mas superficial” (A5d2). 
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    Isso demostra que os acadêmicos não estão acostumados a ler e compreender o conteúdo ao 

mesmo tempo, ao menos é o que percebemos com as falas: “leitura leve”, “superficial”, “sem 

preocupação de aprendizado”. Isso significa que diferenciaram a leitura entre “leve” e “pesada”, 

a depender da ação proposta. Por isso, fazer uma exploração inicial livre, sem proposta definida, 

foi interessante para ver como eles responderam espontaneamente às mídias e o que o modelo 

lhes sugeriu fazer. 

    Alguns discentes disseram que depois da apresentação do modelo houve algumas mudanças: 

“Em relação à leitura, a gente não achou que fluiu muito bem no começo. A gente achou que 

não teve fluidez. Depois do modelo, a gente achou que foi mais fácil, foi melhor. Acho que 

talvez por causa do direcionamento” (A15i2) e “A gente achou que houve um aumento de 

interesse da nossa parte depois que a gente viu o modelo. Em questão de mexer na hipermídia, 

procurar” (A15d2) e “Depois do modelo a gente observaria isso com mais detalhes e por 

exemplo, a leitura mesmo geral, como a gente poderia fazer, de uma outra forma” (A19d2). 

Essa mudança também pode ter ocorrido por ser a segunda interação ou por ter sido direcionada 

também. 

        Foi possível perceber uma leitura rápida e superficial. Eles leram, mas na primeira 

interação, muitos conteúdos não foram acessados pelos dois grupos, o que pode ter acontecido, 

por falta de percebê-los ou por pressa. Na segunda interação, eles realizaram ou declararam que 

realizariam uma leitura mais completa do material, reconhecendo que anteriormente 

enfatizaram aspectos gerais. O modelo auxiliou na caracterização do tipo de leitura que fizeram 

e em relação aos conteúdos não acessados, deu um direcionamento, pois a “leitura” na 

“produção de significados” é a capacidade de “seguir e criar uma narrativa, utilizando vários 

elementos semânticos, visuais e estruturais” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013).  

 

3.2.3 Usos 

3.2.3.1 Aplicação do material digital 

    Essa subcategoria aponta as sugestões que os licenciandos deram para o uso educacional das 

mídias, considerando critérios para utilizar o DVD e a hipermídia em salas de aula da educação 

básica.  

    Como os discentes não conversaram sobre a aplicação educacional do material, levamos o 

assunto para as discussões com toda a turma, perguntando a eles o que achavam do uso do DVD 

e da hipermídia em sala de aula e como fariam. Tal questionamento surgiu de nossa parte devido 

ao interesse que tínhamos em perceber essas perspectivas entre os discentes. 
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    Uma falou: “Pensei: ‘Ele está com letras grandes. Ele tá colorido’. Na hora que eu vi aquela 

entradinha com os lápis de colorir, eu: ‘Ah que bonitinho. Tá muito cara de... pros meninos 

verem’, sabe? Eu vi meus alunos abrindo ali, gostando” (A10d1). Mas, durante a primeira 

discussão, quando abordamos o uso educacional das mídias, os licenciandos revelaram que não 

refletiram sobre a utilização do material no ensino.  

    Uma estudante justificou isso devido à liberdade que demos para a interação: “Se eu 

recebesse aquele material como professora, sabendo que era um material pra eu aplicar em 

sala de aula, eu teria olhado com outros olhos pro material. Eu tive um primeiro contato com 

o material. Então, eu fui ver, achei legal, fui ver os vídeos. Agora, se eu soubesse que aquilo 

era pra uma aula que eu deveria preparar, assim pra eu poder usar, eu ia olhar com outros 

olhos. Já ia prestar muito mais atenção na parte química, vê o que que dava pra explorar, o 

que que dava pra eu dar pros discentes, o que que não dava. Eu acho que assim, muda pelo 

jeito que a gente pegou o material. Foi questão de interpretação, porque a gente não pensou 

tipo assim, numa forma de usar. A gente pensou que era pra analisar a forma que a gente tinha 

usado” (A8d1).  

    Os acadêmicos também justificaram que não discutiram sobre a aplicação no ensino porque 

não entenderam que deviam pensar assim: “Em questão de exploração mesmo. A gente usou 

adequadamente. A gente explorou adequadamente. A gente não pensou que era para falar 

como usaria, tipo...” (A8d2).  

    O componente “descoberta” do recurso “usos” relaciona-se à “capacidade de reunir 

informações, recursos e ferramentas apropriadas para um determinado propósito”. Como eram 

graduandos de licenciatura do curso de Química esperávamos que em algum momento 

pensariam na utilidade da hipermídia e do DVD no ensino médio. Entretanto, isso não foi 

percebido nas interações. Quando isto foi levantado, apresentaram possibilidades interessantes 

e apontaram questões chaves para o uso das tecnologias na educação, como o conhecimento do 

aluno, o acesso à tecnologia, a formação do professor e o conteúdo programático. 

    As opiniões foram diversas: “Eu dividiria o tempo. Pegaria uma metade do conhecimento 

popular e a outra metade do conhecimento científico. Ia ficar alguns minutos só no 

conhecimento e na outra aula, eu daria a matéria” (A6d1) e “Eu acho que pensando em ensino 

médio. Eu acho que eu começaria perguntando eles, por exemplo, se eles acham que tem 

química no doce. Porque aluno de ensino médio não tem muito esse negócio de ver no quê que 

eles usam a química. Mostrar pra eles o vídeo do doce de leite e perguntar para eles se tem 

química ali, eu acho que já dá pra eles se direcionarem” (A18d1). 
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    Outros acadêmicos complementaram: “Em outra aula eu ia trazer a hipermídia pros 

meninos olharem e mexerem e ia explicar o conteúdo químico. E aí, mas assim, tudo isso com 

umas duas aulas introdutórias pra um assunto que já tem ligação, sabe, assim, que já tem 

algum conteúdo do livro didático deles mesmo. Depois ia começar explicar sobre...não 

sei...não sei o que um discente do ensino médio estuda disso. Eu teria que pegar o vídeo e 

pesquisar e olhar qual que o conteúdo que eu poderia interligar” (A8d1); “Perguntaria se 

aquilo que é aquele processo. Depois eu explicaria o conteúdo e levaria com a hipermídia pra 

eles saberem o conteúdo que eu tinha explicado com o vídeo de introdução tinha nexo” (A7d1); 

“Eu deixaria eles olhando livremente, durante uns 20 a 30 minutos, depois começaria dando 

funções orgânicas ou mecanismo de reação, algo assim, se fosse o caso” (A10d1).  

    As falas revelam sempre uma tentativa de “interligar” conteúdos, seja com os do “livro 

didático” ou do currículo escolar. A fala de A6 mostra a influência do formato das mídias nas 

ações em sala de aula. O acadêmico A18 sugeriu inicialmente despertar o interesse pela química 

do doce, revelando que, para ele, os estudantes de ensino médio tem uma visão de mundo 

utilitarista dos conteúdos curriculares da química. A8 e A7 identificaram a necessidade do 

professor explicar o conteúdo químico das mídias. A10 sugeriu dar liberdade aos discentes na 

interação com as mídias, mas por somente “uns 20 a 30 minutos”.  

    Alguns licenciandos não aplicariam todo o material: “Eu acho que eu não mostraria todos 

os vídeos. Porque eu acho que vai demandar muito tempo, muito tempo. Eu mostraria só o 

vídeo dois, que aquele que a gente achou que a imagem tá melhor. Porque acho que já dá para 

ilustrar o processo de fabricação do doce de leite” (A8d1). Outros pensaram em direcionar a 

exploração do material digital: “Eu aplicaria, mas eu acho que tem que direcionar. Porque eu 

acho que se não direcionar, vai acontecer o que aconteceu com a gente. A gente vai ver e tal, 

mas na hora de ler, na hora de fixar o conhecimento ali... Acho que como deixou solto, a gente 

ficou mais preso no vídeo, por causa da falta de direcionamento. Por causa, de sei lá...” 

(A13d1). 

    Outros acadêmicos nem aplicariam o material: “Eu não sei se eu aplicaria essa hipermídia 

no ensino médio. Eu achei o conteúdo teórico pesado pra alunos ensino médio. Mas frente ao 

ensino médio que eu tive. Na área de orgânica, eu aprendi funções orgânicas básicas e reações 

orgânicas básicas. Então, não sei até que ponto que eu encaixaria a hipermídia nas aulas. Por 

ter muitas questões bioquímicas e eu não aprendi bioquímica no ensino médio. Eu não tinha 

essa interdisciplinaridade da química com as outras disciplinas” (A5d1). Ou não dariam em 
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sala de aula: “Eu acho que poderia dar a hipermídia entrar com aula e os alunos em casa ver. 

Porque assim cê ganha tempo” (A22d1). 

    Mais uma vez nessas falas percebemos que eles preferem adotar programas do ensino 

tradicional, sendo mais importante para eles o currículo convencional descontextualizado do 

que aplicar o conhecimento químico em um contexto, estudando aspectos da cultura 

local/nacional. O que nos faz pensar na criticidade dos acadêmicos em suas análises.    

    Alguns discentes consideraram fatores como a disponibilidade da tecnologia na escola: “Mas 

aí depende da escola que cê tá trabalhando também. Porque pode ser que os alunos não tem 

acesso [às tecnologias]” (A10d1).  Ou a formação do professor: “Mas acho que aí o professor 

tem um papel muito importante. Porque não é só dá a mídia para o aluno mexer e pesquisar. 

Então, às vezes na hora que o aluno tava lendo, ele pode ser igual eu que nunca viu nada sobre 

o doce de leite e ficar muito instigado, muito estimulado, pelo vídeo, pela produção, mais pra 

parte do saber popular. Só que quando o professor, depois dos alunos terem contato com isso, 

volta com a matéria, o aluno vai prestar mais atenção, porque ele já viu a parte do saber 

popular. Já interessou ele. Mas quando o professor vem voltando, ensinando pra ele a química 

que tem por trás daquilo, eu acho que a gente vai ter conquistado muito mais o aluno. Acho 

que a probabilidade do aluno aprender a química através disso é muito grande. Às vezes num 

primeiro contato mesmo, o aluno sozinho, ele pode se interessar pelo popular, mas aí o papel 

do professor é importante nisso, de trazer a química depois dessa aula de exposição” (A8d1). 

    Esta última visão apresentada destaca a importância do papel do professor e como o material 

pode despertar o interesse e curiosidade dos estudantes. Essa fala demonstra questões 

envolvidas nas aplicações desses materiais e a dificuldade de “desapego” dos programas 

curriculares e livros didáticos e a necessidade de “encaixar” ou compatibilizar o material com 

esses pela maioria dos licenciandos. 

 

3.2.3.2 Resolução de problemas 

    Essa subcategoria aborda os problemas que apareceram durante a interação com as mídias e 

as possíveis soluções dadas.  

    Estivemos durante todo o tempo prestando assistência para que os acadêmicos tivessem 

acesso aos conteúdos do DVD e da hipermídia. Na segunda interação e segunda discussão, eles 

contaram quais foram os problemas com que se depararam, como, por exemplo, quando o 

computador dado para os trabalhos do grupo 1 não estava funcionando bem. Os discentes 

falaram: “A gente não teve que salvar e imprimir nada. Mas iniciar, desligar” (A11i2); “A 

dificuldade foi o computador também que não ajudou, né?” (A6i2); “Não foi culpa nossa. Foi 
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dele” (A7i2). Um deles falou: “Até mesmo tivemos dificuldade de abrir a hipermídia. Tivemos 

ali que arrumar um jeito pra tentar solucionar o problema. A gente teve bastante confiança em 

explorar o material e não exploramos nenhuma inovação assim, por ser algo que não tínhamos 

conhecimento ainda” (A6d2).  

    Um dos grupos se referiu aos problemas não como forma operacional, mas estrutural: “Olha, 

nessa parte, essa questão de resolução de problemas, a gente usou, porque como a gente 

começou de trás pra frente, a gente não tava entendendo o quê que a gente estava fazendo. A 

gente tava achando que tava tudo sem sentido. A gente parou, pensou e avaliou qual que seria 

a melhor sequência para a gente. A gente resolveu a dificuldade que a gente tava” (A19d2).  

    Isto está relacionado ao recurso “usos”, no qual o componente “resolução de problemas” 

refere-se a capacidade de “explorar ferramentas digitais, recursos e redes para encontrar, definir 

e analisar os problemas e soluções” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013). Durante a interação, 

para acessar a hipermídia e o DVD, quando houveram dificuldades elas foram resolvidas com 

a nossa ajuda, o que, de certo modo, referendou a avaliação a respeito das habilidades deles 

para as questões mais operacionais. Por outro lado, poderíamos ter sugerido aos licenciandos 

que respondessem às questões propostas na hipermídia e observado como as resolveriam. As 

falas expressam problemas de ordem funcional e não aplicadas a um ou mais contextos. 

    Faltou na prática formativa a problematização de algum conteúdo, como a resolução das 

questões propostas na hipermídia, ou a colocação de alguma questão de ordem educacional, 

como, por exemplo, “como explorar as três cenas do vídeo-DVD em uma aula de 50 minutos?”. 

Sem esses elementos, os problemas identificados pelos licenciandos tiveram relação com o 

funcionamento do computador e a desorientação na navegação de um dos grupos. 

3.2.3.3 Abordagens criativas 

    Essa subcategoria considera a criatividade e as ideias dos discentes, principalmente na 

proposição de melhorar o DVD e a hipermídia.  

    Nas discussões, eles sugeriram mudanças para a hipermídia e o DVD. Houve sugestões mais 

simples como na composição dos vídeos: “O do Chico eu queria que tivesse vídeo, mas só tinha 

imagem” (A15d1). Uma estudante sugeriu que tivesse um resumo ao final da hipermídia para 

facilitar o entendimento: “Acho que podia ter um tópico final de tipo uma conclusão mesmo. 

Porque a gente foi vendo parte por parte e foi entrando, se perdendo, mas não teve uma parte 

de voltar, tipo um resumo, tipo uma visão geral, sabe, pra concluir, para fechar o que a gente 

tava vendo” (A8d1). 
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    Uma acadêmica propôs um jogo para maior interação entre os grupos: “Sabe o que poderia 

ter? Um jogo. Iguais àqueles que a gente fez em Natureza da Ciência (uma unidade curricular). 

Porque aí tinha várias tabelas que você relacionava o popular com a fundamentação teórica. 

Tipo, esse termo significa aqui na teoria. Aí às vezes acho que a gente ia fazer esse tipo de 

atividade e ia conseguir ir interligando. Eu acho que ia ser interessante. Porque assim, a gente 

ia trabalhar a mente pra isso” (A5d1). Outra estudante concordou: “Qualquer tipo de jogo ia 

forçar também o grupo a discutir. Acho que ia dá uma ideia de coletividade na gente. A gente 

foi lendo e vendo. A gente não parou para discutir. Se tivesse um jogo, a gente ia ser obrigado 

a parar e falar daquilo” (A8d1).  

    A licencianda A5 trouxe um elemento importante para a formação discente quando disse que 

“a gente ia trabalhar a mente para isso”. Afinal, eles nunca vivenciaram e não sabem como 

proceder com esses dois saberes em sala de aula.  

    Uma discente pensou em uma estratégia para aproximar os saberes baseada na experiência 

que teve com o sítio “Ciência na Comunidade”11: “De forma geral, todo mundo teve essa 

dificuldade. Que quase ninguém prestou tanta atenção no conhecimento científico. Acho, que 

se eu pudesse reformular a hipermídia, eu colocaria conhecimento popular e científico, lado a 

lado. Porque às vezes, a gente via o conhecimento popular quando a gente clicava naquelas 

interrogações a gente tinha curiosidade, mas aí passava, logo tinha outra curiosidade, a gente 

ia ver tudo lá no final. Então, lá no final ficou cansativo. A gente ia lendo: ‘É isso, é isso, é 

isso’. Mas a curiosidade vinha logo de início, mas aí passava e também tinha outra curiosidade 

e não ia sendo respondida aos poucos. Era respondido de forma direta no final. Então assim, 

acabou que foi feita uma leitura superficial no final, por ser muita informação, muito conteúdo 

de uma vez só. Sendo que ali poderia ser picado, tipo: ‘Nossa! Tive essa curiosidade!’. Aí volta 

depois na hipermídia responde a curiosidade do que foi e que a pessoa teve dentro do 

conhecimento popular. E assim, acho que ia ser de mais fácil compreensão” (A5d2).  

   Tais ideias, assim como apresentado pelo componente “criação”, do recurso “usos”, 

expressam a capacidade de “desenvolver abordagens imaginativas, técnicas, artefatos ou 

conteúdos através da aplicação de habilidades de letramento digital” (HINRICHSEN; 

COOMBS, 2013). 

 

                                                 
11 Trata-se de uma experiência de formação docente proposta pelo orientador desta dissertação, envolvendo a 

leitura de narrativas híbridas, nas quais os enunciados contém uma mistura das linguagens da comunidade e da 

ciência. Ver em http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/. 
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3.2.4 Análise 

3.2.4.1 Crítica  

    Essa subcategoria diz respeito à percepção do que significa ser “crítico”. Nesse momento da 

análise, interessamos em entender como o modelo favorece o desenvolvimento da criticidade.  

    Observamos que os licenciandos significaram de diferentes formas. Eles disseram em alguns 

momentos que foram críticos durante as interações, e em outros reconheceram a necessidade 

de realizarem uma interação, exploração e uso mais crítico da hipermídia e do DVD.  

     Alguns discentes se referiram ao aprofundamento de algo, ao se oporem à superficialidade 

na exploração das mídias digitais, conforme ocorreu na primeira interação com o DVD e a 

hipermídia. Um acadêmico disse: “A gente pode falar que antes de ter contato com esse negócio 

[referindo-se ao modelo], nós analisamos com o olhar mais superficial, depois nós começamos 

a observar com um olhar mais crítico” (A13i2). Em um diálogo do grupo 1, durante a segunda 

interação, isso foi observado: 

 A7:  _ A gente só analisou bem superficial, né. 

A11: _A gente pode colocar isso. 

A8: _A gente pode colocar, o que a gente melhoraria é analisar, interagir com as mídias 

digitais de uma maneira mais profunda, mais crítica.  

    Eles também apontaram que ser crítico é o oposto ao que limita, ou seja, como algo que 

amplia o olhar. Um acadêmico apontou: “Ficamos limitados aos recursos visuais. Pode ser, 

só. No segundo momento, podemos interagir com a hipermídia com o olhar mais crítico” 

(A13i2). Outra falou: “Esse olhar crítico, a gente não olhou no momento, a gente ficou bem 

preso bastante na parte mais visual. Acho talvez por isso a gente ficou tão preso no saber 

popular. Porque era uma coisa conhecida e a gente se identificou. E a gente não tinha 

analisado a hipermídia, assim, olhando o que cada coisa tinha contribuído com aquilo, sabe. 

‘Ah, se não tivesse isso, como seria se isso fosse melhor, no que ajudaria’. Então a gente ainda 

não tinha olhado com esse olhar de julgar o que cada coisa estava contribuindo, o que estava 

de importante” (A15d2). 

    Outra perspectiva é a de que “ser crítico” é dar uma opinião, “depreciando” ou “elogiando” 

simplesmente. Assim como elogiaram o material, como a música utilizada e as animações 

criadas, eles também apontaram o que não gostaram. Reclamaram principalmente de um dos 

efeitos utilizados em uma das cenas do DVD, mas não procuraram conhecer os motivos disso. 

Percebemos essa visão nesse diálogo do primeiro grupo, na segunda interação: 
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A8: _Nossa a gente foi muito seletivo...acho que a gente foi bastante seletivo, bastante 

interrogativo. Eu acho que a gente conseguiu julgar e avaliar. A gente falou que o vídeo tava 

ruim. O que tava bom, o que tava ruim, o que a gente usaria em sala de aula, o que a gente não 

usaria. A gente teve essa... 

A7: _Foi uma ótima seleção. 

A11: _ Então, a gente avaliou, julgou, rejeitou... 

    Outros discentes citaram o crítico como análise ou avaliação. Uma acadêmica foi bem direta 

nessa relação: “Eu acho que aqui [na interação] a gente não teve tanto este debate. Mas lá 

[discussão] a gente bem teve essa visão crítica, de analisar. Eu acho que para analisar a 

hipermídia, acho que agora depois da discussão, a gente analisaria melhor, às vezes” (A11i2).  

Uma outra estudante expressou: “Eu acho que o que a gente avançou, principalmente é o olhar 

crítico, né.  Que agora a gente tá olhando pra hipermídia no sentido de avaliar. E antes a gente 

tava olhando, tipo brincando. Agora a gente tá olhando com um olhar de quem tá avaliando” 

(A8i2). 

    Uma acadêmica ainda falou: “Aí, em questão de ‘resolução problemas’ e de ‘criação’, a 

gente não sentiu muita mudança não, tipo assim, pelo menos não da minha parte, não sei se 

pelo jeito que a gente olhou, o jeito que a gente analisou, o jeito de responder, mas... Não sei, 

talvez a gente devesse ter olhado com um olhar ainda mais crítico do que a gente tinha olhado” 

(A15i2). 

    Depois de associarem “profundidade”, “expansividade”, “opinião” e “análise” ao “ser 

crítico”, uma discente apresentou uma definição mais ampliada, como atitude questionadora, 

de busca pelo que está além das aparências, ela disse: “Ser mais crítico na leitura que a gente 

tava fazendo. Pra que que serve, para que que deixou de servir, a fala que que tem a ver. Então 

assim, é isso nessa parte que a gente avançaria” (A19i2).  

    É importante relembrar que os autores Hinrichsen e Coombs (2013) relacionam ser crítico 

aos aspectos internos (análise e julgamento do conteúdo e aplicação) e externos das tecnologias 

(posição sobre desenvolvimento, efeitos e relações sociais relacionados). Outro momento em 

que discutem isso é no recurso “análise”, se referindo ao fato de que os estudantes “precisam 

ser capazes de aplicar perspectivas críticas, estéticas e éticas para a produção e consumo de 

material digitalizado” (HINRICHSEN; COOMBS, 2013). O recurso se desdobra em outros 

componentes, tais como o “discernimento”, a capacidade de “julgar, avaliar, escolher, 

recomendar ou rejeitar” e questionar a “proveniência, finalidade e impacto” das tecnologias 

digitais.  
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    Dessa forma, notamos que os licenciandos se viram mais críticos após a segunda interação, 

pois perceberam que aprofundaram mais na exploração e analisaram e avaliaram as mídias e 

suas ações do que na primeira interação. Entretanto, notamos que eles não questionaram a 

proveniência, a finalidade ou impacto das mídias analisadas e a razão de se apresentarem como 

foram.  

    Sabemos que a criticidade se desenvolve em um processo, por isso, afirmamos que os 

acadêmicos, após essa pesquisa, foram despertados pela experiência com o modelo para a 

criticidade, mas não se tornaram “críticos” de um momento para o outro.  

    Tomando Freire como referência, ser crítico é um ato político e libertador. A pedagogia 

crítica tem como uma das mais principais tarefas “trabalhar a legitimidade do sonho ético-

político da superação da realidade injusta” (FREIRE, 2000, p.22). Para o educador, a 

consciência crítica “é a representação das coisas e dos fatos como se dão na existência empírica. 

Nas suas correlações causais e circunstanciais” (FREIRE,1997, p.105). Ao falar sobre a prática 

política, aponta a importância de não se atentar apenas ao fazer das coisas, mas “em favor de 

que e de quem fazer coisas, que implica, em certo sentido, contra quem fazer coisas” (FREIRE, 

2000, p.58). Por isso, a crítica estaria muito além da análise dos fatos, mas como ele afirma, a 

curiosidade crítica está em busca “da ou das razões de ser dos fatos” (FREIRE, 2000, p.27). 

Uma leitura do mundo crítica implicaria em exercitar a curiosidade para se proteger do que 

impõem as ideologias que alienam. E esse seria um objetivo da construção de uma “prática 

educativo-democrática”. O autor também faz seus apontamentos quanto às tecnologias: 

  

A compreensão crítica da tecnologia, da qual a educação de que precisamos 

deve estar infundida, e a que vê nela uma intervenção crescentemente 

sofisticada no mundo a ser necessariamente submetida a crivo político e ético. 

Quanto maior vem sendo a importância da tecnologia hoje tanto mais se 

afirma a necessidade de rigorosa vigilância ética sobre ela. De uma ética a 

serviço das gentes, de sua vocação ontológica, a do ser mais e não de uma 

ética estreita e malvada, como a do lucro, a do mercado (FREIRE, 2000, p.46).  

 
 

    Dessa forma, consideramos o agir crítico como uma ação questionadora, ao buscar conhecer 

e compreender o quê, o porquê, o onde, para quem, o quando, o como e a consequência do que 

está sendo analisado, no caso, as tecnologias digitais. Por isso, o letramento digital crítico 

implicaria em desenvolver habilidades e competências para acessar os meios digitais, e além 

disso, a adoção de uma postura indagadora frente à tecnologia digital utilizada.  
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3.2.5 Imagens pessoais 

3.2.5.1 Percepção do conhecimento e gosto próprio 

    Essa subcategoria é associada à percepção do conhecimento novo dos estudantes relativo aos 

assuntos discutidos e analisados e das suas preferências.  

    Os discentes expressaram seus conhecimentos mais diretamente relacionados à produção do 

doce de leite, embora também sobre suas capacidades de elaboração de hipermídias, conforme 

o último enunciado da seguinte série: “Aquele mais escuro. Acho que você tem que queimar 

açúcar” (A14i1), “Eu só não tinha visto o da manteiga. O resto eu já vi. Pó Royal. Farinha de 

trigo. A Maisena. Agora a manteiga não” (A1d1), “Nossa! Eu sou muito leigo nisso. Eu não 

sabia de nada disso. Eu nem sabia como fazia doce de leite. Não sabia o que era zinabre. Não 

sabia nada” (A20d1); “Eu queria saber fazer esse negócio, essa hipermídia” (A11d1). 

    A análise desse recurso gerou reflexões, como no seguinte diálogo, quando uma estudante 

do segundo grupo perguntou aos colegas sobre a contribuição das mídias para a construção da 

“identidade” de seus colegas: 

A15: Isso contribui para a identidade de vocês? Cê se identificou com o negócio? 

A14: Muita coisa.  

A15: Então cê identificou com o assunto. Cê tem que falar. Você se identificou com o assunto?  

A14: Eu achei interessante, mas muita coisa eu já sabia.  

A15: Mudou seu pensamento tradicional?  

A14: Não.   

A15: Mudou. Cê falou que nunca tinha usado manteiga. Como que não mudou?  

A14: Ah é a manteiga, Pó Royal. É verdade.  

    Ou ainda nesse diálogo na segunda interação do primeiro grupo, ao lerem o recurso “análise” 

do modelo: 

A7: “Percebemos o desconhecimento diante das características apresentadas. Sendo o modelo 

o viés que nos trouxe esse conhecimento, não sei”. 

A8: “A gente não olhou nenhum critério de análise presente nesse tópico. Quando a gente teve 

o conhecimento teórico do modelo, a gente pôde olhar com a hipermídia com um novo olhar. 

Entendeu?” 

    Os acadêmicos expressaram suas visões a respeito de determinadas configurações do DVD 

e da hipermídia. Algumas opiniões se assemelharam, como, por exemplo, sobre o efeito 

utilizado no vídeo de Dona Mariinha no DVD. Uma acadêmica disse: “Eu tô achando péssimo. 

Foi horrível essa ideia dessa pessoa fazer um desenho” (A14i1). “Muito ruim. Nada a ver com 
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esse desenho. A gente nem vê tudo direito” (A14i1). Mas, também expressaram elogios: 

“Massa! Contextualizando outras coisas também não ficou só no doce e leite [relativo ao último 

tópico de aprofundando saberes, sobre o escurecimento dos alimentos], gostei” (A8i1); “Eles 

souberam explicar direitinho na hipermídia o que quê tá acontecendo. Eu achei super legal” 

(A8i1); “Eu gostei, a imagenzinha eu achei bem pedagógico. Todo colorido” (A10i1).  

    Uma discente apontou a contribuição do modelo sobre identidade: “E aí a gente viu que não 

tinha feito análise pessoal. Mas o modelo acrescentou pra gente. Ele mostrou que a gente 

poderia ter feito. Que é uma forma de analisar. Que é legal a gente pensar por essa perspectiva 

de olhar o desenvolvimento da identidade a gestão da reputação e tal, e que a gente não tinha 

feito” (A8d2). Outra estudante disse: “Esse modelo fez a gente ver que existe esse tipo de 

conhecimento. Existe mesmo essa questão de avaliar esse desenvolvimento das identidades, a 

questão da reputação, em cima da hipermídia. A gente não tinha conhecimento disso” (A5d2). 

No recurso “imagens pessoais”, a ênfase é ter “sensibilidade às questões de reputação, 

identidade e associação dentro de diferentes contextos digitais” (HINRICHSEN; COOMBS, 

2013). Os acadêmicos pararam para pensar sobre as identificações geradas pelo material, os 

conhecimentos novos aprendidos, o que já sabiam, seus gostos pessoais, seus interesses e como 

exporem também o desinteresse, apresentaram seus conhecimentos e desconhecimentos. 

Percebemos que se identificaram com certos aspectos estéticos dos materiais digitais, de acordo 

com seus gostos pessoais.  

 

3.2.5.2 Relação entre os participantes do grupo 

    Essa subcategoria considera a relação que os integrantes dos grupos estabeleceram entre si, 

bem como com os outros grupos na prática formativa.   

    Para um grupo, a afinidade entre os participantes parece ter comprometido a atividade, 

conforme disse um dos discentes: “Acho que no nosso caso erramos, porque a gente não tinha 

afinidade, a gente fazia travado com a hipermídia. A gente ficava assim tipo sem conseguir, 

porque a gente não sabia como tava o outro. Como a gente não conseguia ter esse diálogo eu 

acho que a gente acabou não avançando. Agora eu não sei se depois do modelo. Acho que com 

o grupo [criado para desenvolver as pesquisas], agora, acho que ia fluir. Mas por causa, duma 

questão mais de afinidade” (A22d2). 

    Além disso, apesar de não conversarem sobre tudo nas interações, eles refletiram sobre o que 

estavam explorando. Assim como afirmou uma acadêmica: “Eu acho que às vezes, a gente fez 

uma análise meio silenciosa, sabe. Tipo assim, eu tava olhando e eu estava pensando na minha 
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cabeça. Mas, a gente poderia ter discutido mais. Um ponto que a gente podia ter melhorado, é 

ter externado estes pensamentos” (A8i2). Notamos, assim, que a constituição dos grupos 

determinou diretamente a interação entre os participantes e o segundo grupo se expressou mais 

do que o primeiro grupo. 

    Ao analisar a mídias, percebemos que os acadêmicos são levados a construir uma identidade, 

a de quem analisa, ao se expor e criticar. O que está relacionado com a reputação diante do 

grupo, a expressão de si mesmos para os outros no âmbito da prática formativa proposta. 

Podemos perceber isso quando eles comentaram sobre seus interesses e como falariam sobre 

isso na plenária com toda a turma: “Acho que teve muita falta de interesse. Mas a gente não 

vai falar isso” (A14i2); “Pode ser falado, mas de outra maneira, aliviando um pouco a nossa 

culpa, claro” (A13i2); “Pra mim, não sei. Depois a gente ficou mais interessado, não ficou? 

Depois a gente ficou mais interessado” (A15i2). Esse ponto nos faz pensar sobre a construção 

e posicionamento coletivo das identidades de quem analisa materiais digitais com a proposta 

de se tornarem letrados digitais críticos. 

 

3.3 Resultados das pesquisas realizadas pelos acadêmicos 

    Para realizarem as pesquisas propostas pela unidade curricular, os licenciandos se 

organizaram em cinco grupos. Dessa vez, eles escolheram com quem iriam trabalhar. Todos 

utilizaram o referencial teórico do modelo dos cinco recursos do letramento digital crítico, 

entretanto, cada um deu um direcionamento e escolheu um tema diferente para a investigação. 

    Um grupo se interessou por entender o tipo de integração curricular quanto ao uso do 

PowerPoint predominante no curso de Química e Física da UFSJ e as outras possibilidades de 

integração que o modelo dos cinco recursos do letramento digital crítico lhes sugeriu. Os 

acadêmicos enviaram um questionário para os participantes com questões baseadas no modelo. 

Eles relacionaram as perguntas aos recursos, quanto ao recurso “decodificação”, por exemplo, 

perguntaram: “Você domina os códigos de funcionamento do PowerPoint, tais como: salvar, 

inserir animações, vídeos e imagens? Como aprendeu?”. Sendo assim, para isso refizeram uma 

análise de cada recurso. Concluíram que o modelo os auxiliou a realizar as análises e 

perceberam que as habilidades e competências para o uso do PowerPoint são desenvolvidas de 

forma pouca integrada no curso. Os professores orientam pouco nesse sentido, não abrem 

espaços para ensinar/aprender a usar as tecnologias, e fazem críticas somente no final, após os 

trabalhos terem sido apresentados usando o PowerPoint. O aprendizado deveria acontecer com 
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a integração do letramento digital durante as aulas ou em outro momento de troca entre 

discentes e professores.   

    Outro grupo pesquisou o uso dos recursos digitais numa escola particular de São João del-

Rei e se interessou em identificar os dispositivos e recursos utilizados pelos estudantes em suas 

aulas de química do 1º ano, suas visões sobre essas tecnologias e a atuação da professora na 

utilização desses recursos. Aplicaram um questionário com 17 perguntas para os alunos e outro 

para a professora, com base no referencial teórico. Eles observaram que os estudantes utilizam 

laptop e tablet, mas preferem usar o celular pela praticidade. Entretanto, em casa, por exemplo, 

utilizam o livro didático para evitar dispersões. Isso alertou os licenciandos para o fato de que 

o letramento digital pode auxiliar para que os estudantes de ensino médio utilizem melhor os 

recursos. Perceberam também uma falta de orientação para os professores sobre o uso dos 

recursos tecnológicos. 

    A investigação do outro grupo foi a respeito de utilizar modelos concretos versus digitais 

para a compreensão de estruturas cristalinas. Eles aplicaram questionários para discentes do 

curso de Química da UFSJ que cursaram a unidade curricular Estados Sólidos e tiveram que 

construir modelos concretos de determinados sólidos. Procuraram investigar suas 

aprendizagens nesta experiência e sugeriram links para que os investigados analisassem os 

mesmos modelos representados digitalmente, e inquiriram novamente sobre suas 

aprendizagens, comparando um e outro tipo de representação. O grupo concluiu que apesar dos 

modelos concretos terem as suas peculiaridades, sozinho não são suficientes para a 

aprendizagem.  

    Um grupo pesquisou o uso de celular por professores e estudantes do curso de Química da 

UFSJ. Estava interessado em saber quais eram os aplicativos, recursos e/ou programações 

utilizados nas atividades acadêmicas. Aplicaram questionários para os discentes e entrevistaram 

professores. Chegaram à conclusão de que os participantes da pesquisa fazem uso de celulares 

diariamente para comunicação e outras atividades, como para facilitar os compromissos do dia 

a dia, fazer pesquisas e trocar arquivos e que são diversos os aplicativos, programas e recursos 

utilizados. Entretanto, o dispositivo não é explorado nas unidades curriculares e tem baixa 

integração na perspectiva do letramento digital crítico. 

    Um último grupo buscou verificar que componentes do modelo dos cinco recursos do 

letramento digital crítico estavam presentes na concepção das postagens intituladas Química do 

cotidiano, na página Química UFSJ no Facebook. Para tanto, as estudantes fizeram um 

levantamento das informações das postagens, depois foi realizada uma entrevista com o 
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professor responsável pelas mesmas e por fim, analisaram suas respostas relacionando com o 

modelo. Constataram que o professor se preocupava mais com usos e decodificação nas 

postagens, uma vez que tinha o objetivo de melhorar a aprendizagem dos discentes de química 

e o Facebook se mostrava como uma mídia afim ao público-alvo. O grupo concluiu que o 

professor poderia utilizar o modelo para a construção de sua abordagem de maneira mais 

criteriosa. 

    Observamos que com o desenvolvimento das pesquisas, os discentes conseguiram se 

apropriar ainda mais do modelo, pois ao estruturarem os instrumentos de pesquisa e a análise 

dos dados, estudaram e aplicaram o mesmo. Esta atividade levou-os a refletir sobre a 

importância do letramento digital. Na apresentação dos resultados das pesquisas ficou evidente 

a relevância da integração do letramento digital no ensino básico e superior, destacando-se a 

proposição do desenvolvimento de práticas colaborativas de ensino e aprendizagem entre 

graduandos e docentes e um uso mais crítico das tecnologias digitais. Podemos dizer que as 

pesquisas complementaram e enfatizaram aspectos de nossas percepções das interações dos 

licenciandos com as mídias sobre o doce de leite.  

 

3.4 Outros resultados e discussão 

    Os acadêmicos acharam o modelo complexo, os componentes dos recursos semelhantes e 

que alguns itens não se enquadravam na avaliação da hipermídia e do DVD. Apesar de 

considerarem ser completo, concordamos quando afirmaram sua complexidade, afinal são 

cinco recursos cujos componentes não são de fácil interpretação e estão todos interligados, 

como apontam Hinrichsen e Coombs (2013). Mesmo após a aula expositiva sobre o modelo dos 

cinco recursos do letramento digital crítico e da disponibilização dos slides em PowerPoint, os 

acadêmicos demonstraram dificuldades de entendimento do modelo e nos chamaram para 

ajudá-los em suas interpretações.  

    Um exemplo é o componente “expressão”, do recurso “produção de significados”: “Então, 

acho que esse modo de expressão aí, eu acho que é as diferentes formas que eles tão usando a 

hipermídia” (A11d2) e “Não sei se é a expressão da hipermídia, tipo assim se ela passou isso 

para nós, ou se é a nossa expressão ao assistir, entendeu?” (A14i2). Muitos acharam que os 

recursos se assemelhavam, como: “Às vezes eu tinha a sensação de, por exemplo, aqui [discente 

mostra o modelo que está projetado numa tela pelo data show durante a discussão 2], onde tem 

mais, análise, por exemplo, essa questão de desconstrução, seleção... A sensação que eu tinha 

é, às vezes, a gente ter a mesma resposta pra todos” (A5d2).  
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    Os estudantes perceberam que alguns componentes não podiam ser aplicados à análise da 

hipermídia ou do DVD, como quando se referiram às interações on-line. Uma discente afirmou: 

“Quando a gente foi escrever específico [cada componente dos recursos], a gente escreveu 

várias vezes não se aplica, porque a gente lia e falava: ‘Isso aqui acho que não tinha a ver com 

a hipermídia’” (A8d2). Já um discente apresentou uma compreensão do modelo dos cinco 

recursos como um guia: “Então, o papel desse negócio [modelo] aqui é orientar a gente a 

mexer” (A13i2). 

    Apesar da extensão e complexidade do modelo, é importante reconhecer os efeitos 

desenvolvidos na percepção dos discentes (tópico 3.5). Antes de apontar os mesmos, vou 

destacar e reconhecer possíveis falhas na coleta de dados e tecer algumas considerações.  

    A primeira delas é quanto ao posicionamento das filmadoras. Colocamos as mesmas atrás 

dos grupos, mas acredito que se fossem colocadas na frente poderíamos analisar também as 

expressões faciais e entender melhor o que falavam. Por outro lado, as imagens mostraram que 

algumas vezes os discentes falavam baixo e não foi possível identificar o que estavam falando; 

eles cochichavam, para realmente não serem ouvidos. Isto sugere que as câmeras os 

intimidaram, pois quando expressavam em voz alta algo que não gostariam que fosse ouvido, 

se viravam e olhavam ressabiados para a filmadora. 

    Assim, as filmadoras limitaram as expressões dos acadêmicos. Um dos grupos fez a seguinte 

observação em relação ao grupo que estava ao lado: “Eles sabem que tá filmando? Eles não 

sabem não (A8i1)”, “Eles não sabem não (A7i1)”, “Imagina sem câmera.... eles tão bem soltos, 

né? (A7i2)”. O outro grupo observou: “Ah! A luz vermelha fica lá em cima. Por isso que não 

tava vendo aquele dia (A10i1)”, “Cê pode saber que filmou tudo que a gente falou aquele dia 

(A13i1)”, “Me deixa triste não, vamos falar de coisa boa (A10i1)”. 

    Outro ponto foi a escolha dos discentes para composição dos dois grupos observados. Como 

dito anteriormente, eles foram selecionados a partir dos dados do questionário, onde foi possível 

averiguar os estudantes que tinham maior e menor dificuldade com as tecnologias digitais. De 

fato, percebeu-se que o grupo 1 lidou melhor com as questões operacionais e estruturais da 

hipermídia e do DVD. Mas em uma das interações uma das discentes faltou e na segunda 

interação do grupo 2, novos integrantes foram inseridos nos grupos. A ausência e troca dos 

participantes podem ter influenciado os dados e houve os outros grupos na turma que 

desenvolveram discussões intensas e reflexões bastante interessantes, mas que não foram 

registradas para análise. 
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3.5 Os efeitos do modelo e da prática formativa 

    Após esta análise, conseguimos identificar os efeitos do modelo dos cinco recursos do 

letramento digital crítico no contexto da prática formativa proposta. 

- O modelo ajudou a organizar e sistematizar o conhecimento/as habilidades/competências.  

- Contribuiu para a percepção da espacialidade ou da arquitetura da mídia/ajudou a ter uma 

visão do todo/a programar a navegação e evitar se perder. 

- Levou à percepção dos componentes/elementos de uma mídia. O modelo ajudou a prestar 

mais atenção. 

- Contribuiu para o desenvolvimento de “maior confiança” e permitiu “explorar mais”. 

- O modelo levou à uma “exploração mais completa”, ao aprofundamento da navegação e 

leitura/ampliou a percepção, análise e avaliação das tecnologias digitais.  

- O modelo os levou a perceberem como foi a leitura do código escrito, identificando problemas 

em suas leituras/ tornou mais fluída.  

- O modelo levou à percepção de que a produção de significados é ampla e dialógica, ao abordar 

diversas culturas (quando perceberam menor ênfase em suas relações com a cultura acadêmica, 

as explicações científicas envolvidas no preparo do doce de leite e maior diálogo e ressonância 

com os saberes da comunidade). 

- O modelo os levou a pensar em todos os aspectos da hipermídia e do DVD, apreendendo os 

significados gerados não só pelo conteúdo popular, mas também pelo conteúdo químico.  

-Levou ao desenvolvimento de estratégias para usos das mídias em sala de aula ao permitir que 

as repensassem e propusessem mudanças. 

- Motivou a percepção entre o conhecimento novo e o antigo, onde a informação incentiva 

esclarecer/aprofundar/analisar os fatos, trazendo um aspecto crítico. 

- O modelo os levou a perceberem que a análise das mídias passa por uma reflexão sobre os 

usos do material. 

 - O modelo os fez refletir sobre o que é ser crítico, identificando isso como uma limitação das 

interações iniciais. 

- O modelo aumentou o interesse dos licenciandos pelo conteúdo das mídias. 

- O modelo fez os acadêmicos pensarem em suas identificações com o material analisado/fez 

pensar em identidade e reputação e sensibilidade para isso (perceber si mesmos, o que sabiam, 

o que aprenderam referente às mídias especificamente ou ao modelo). 

- O modelo, na percepção de alguns, funcionou como uma orientação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    Após a análise foi possível identificar que o modelo pode ser uma ferramenta utilizada com 

objetivo de guiar o uso (exploração/interação) das tecnologias, pois ao conhecê-lo é possível 
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aprofundar características operacionais, estruturais, estéticas e éticas dos dispositivos e recursos 

digitais. Além de promover reflexão sobre a importância do desenvolvimento da criticidade e 

da necessidade do letramento digital para a formação dos docentes. Notamos que seus efeitos 

nas percepções dos discentes foram múltiplos na interação realizada com o DVD e a hipermídia. 

    O modelo demonstrou que cumpre a proposta de desenvolver práticas pessoais, aplicação 

curricular para apoiar e avaliar o desenvolvimento do letramento digital de contextos práticos 

(HINRICHSEN, COOMBS, 2013, p.13), como percebemos na prática formativa desenvolvida. 

    É fundamental que o modelo seja adaptado para cada realidade. Professores e estudantes 

devem avaliar quais componentes dos recursos se aplicam à atividade a que se propõem, sendo 

possível até criarem novas possibilidades. Com o estudo, ficou visível a importância de uma 

integração curricular do letramento digital crítico, de forma que docentes e discentes troquem 

experiências, informações, dúvidas e assim, construam o conhecimento juntos sobre as 

tecnologias digitais. E que nessa integração e interação descubram a melhor forma de utilizar 

as tecnologias a favor da prática a ser realizada. Para isso, percebemos que são necessárias 

habilidades técnicas, analíticas e críticas de desses atores, que dialoguem sobre possibilidades 

e potencialidades, de acordo com a prática pedagógica proposta. 

   A partir dessas necessidades, questionamos: Como os licenciandos ensinarão se não 

aprenderem no currículo sobre o letramento digital? A respeito da integração do letramento 

digital ao currículo, abordado pela proposta dos autores Hinrichsen e Coombs (2013), 

sugerimos que o currículo contemple o letramento digital não apenas em uma unidade 

curricular, mas que preveja em todas unidades a possibilidade de estudantes e professores 

produzirem juntamente conhecimentos a respeito da escrita e leitura nos meios digitais e o uso 

das tecnologias digitais criticamente na aprendizagem e no ensino.  

    Ainda sobre o modelo, apresento algumas limitações que averiguamos no processo da 

investigação e também que foram indicadas pelos participantes. O modelo é complexo, como 

os próprios acadêmicos afirmaram, por isso, para ser utilizado em práticas avaliativas de 

letramento, ele poderia ser reelaborado de uma maneira objetiva, adaptável a dinâmica em sala 

de aula. A respeito de alguns componentes, pode ser necessário acrescentar uma perspectiva 

considerando os aspetos do uso de tecnologias digitais off-line, pois questões como a identidade 

criada na interação entre os discentes poderiam ser consideradas. Além disso, apesar de 

entendemos que os recursos não acontecem em etapas por serem interligados e simultâneos, 

ainda assim há componentes de um mesmo recurso que se confundem, como os próprios 

discentes constataram, dificultando o entendimento da especificidade de cada componente.  
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   Sobre o "crítico" do termo "letramento digital crítico", acredito ser um termo que enfatiza 

uma característica já pressuposta pelo "letramento digital", uma vez que para ler e escrever nos 

meios digitais, assim como para ler e escrever no meios analógicos, é fundamental o 

desenvolvimento da criticidade. A palavra "crítica", por exemplo, já está inclusa na definição 

de letramento digital de Freitas (2010):  

Letramento digital é o conjunto de competências necessárias para que o 

indivíduo entenda e use a informação de maneira crítica e estratégica, em 

formatos múltiplos, vinda de variadas fontes e apresentada por meio do 

computador-internet, sendo capaz de atingir seus objetivos, muitas vezes 

compartilhados social e culturalmente. (FREITAS, 2010, p.340) 

 

   Os dados desta pesquisa também permitiram chegar a algumas conclusões a respeito das 

análises das mídias digitais realizadas pelos acadêmicos. Apesar de não ter relação com a 

pergunta de pesquisa, apresento essas considerações abaixo dispostas em um quadro com as 

falas dos discentes e os respectivos significados apreendidos.  

 

Quadro 10- Análise das mídias digitais pelos acadêmicos 

Fala dos acadêmicos Significados 

“Então, a gente colocou que a hipermídia foi capaz de expressar o 

propósito, né? E dentro desse propósito ela conseguiu utilizar diferentes 

formas de expressão que facilitou, que foi a linguagem um pouco 

coloquial, às vezes imagens, vídeos, até mesmo algumas demonstrações 

químicas que eles colocaram, que iam mudando. Isso facilitou nossa 

leitura” (A11d2). 

A linguagem coloquial, 

imagens, vídeos e animações 

(multimodalidade) facilitou a 

leitura.  

“Eu acho que é porque os vídeos dependiam mais tempo também, eu acho, 

não? Porque, por exemplo, a gente leu a hipermídia toda, do mesmo jeito 

que a gente viu os vídeos todos. E demorou menos tempo ler tudo do que 

assistir” (A8d1). 

Explorar a hipermídia exigiu 

mais esforço do que assistir o 

DVD. 

“Eu realmente fiquei muito fascinada pelo vídeo, porque eu nunca vi 

fazendo um doce de leite na minha vida. Eu não tinha ideia de como que 

começava um processo pra fabricar doce de leite. Então, eu acho que às 

vezes eu gostei mais do vídeo por conta disso. Por que assim, 

conhecimento químico, a gente vê toda hora química. Já...sabe...era um 

doce de leite, um negócio legal, ele fazendo. Não sei. Eu achei legal, 

diferente. Eu gostei de ver o doce de leite, a produção do doce de leite. 

Quando foi pra olhar a química, eu li a química, falei: ‘Ah bacana, mas o 

doce de leite, olha que legal!’. Me chamou mais atenção mesmo, porque 

eu nunca tinha visto” (A8d1). 

 

Os saberes da comunidade sobre 

o doce de leite gerou um 

interesse maior por ser inédito, 

diferentemente do saber 

acadêmico/científico que era 

acessado frequentemente por 

eles no curso de Química. Por 

isso a leitura deste último saber 

foi menos aprofundada.  
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Fala dos acadêmicos Significados 

“Ah, eu acho que foi isso que aconteceu no nosso grupo. Eu também nunca 

tinha tido contato com a fabricação do doce de leite. Então, a parte 

química, pelo menos do nosso grupo a gente foi passando, falando assim: 

‘ah então é isso?’, não se apegou naquilo. Leu mais superficialmente: ‘Ah 

realmente tem explicação’, mas não se apegou naquilo pra ligar os dois 

processos. Tanto o método científico de explicação quanto o método 

popular. Então, eu acho que a gente realmente se apegou mais nas 

explicações que elas tinham pra aquilo do que no método científico. 

Passou mais batido. A gente achou interessante ter uma explicação 

científica para o que elas estavam fazendo, mas foi muito superficial” 

(A5d1). 

 

 “Já que era pra ver o vídeo sem... livre, a gente não tinha objetivo 

específico. A gente foi ver o que era mais fácil, assim, o que era mais 

comum” (A8d1). 

A proposta da interação livre os 

levou a buscar o que era mais 

fácil de explorar.  

“Acho interessante, porque primeiro vem uma parte falando sobre a 

explicação popular e depois o científico. Então cê já fica, parece que já te 

induz a ir primeiro no popular pra você se certificar de tudo o que você 

viu no vídeo, para depois você relacionar com o científico” (A5d1). 

 

Na hipermídia, a disposição do 

menu do saber da comunidade à 

esquerda, levou a ler as 

explicações desse saber 

incialmente e relacioná-lo com o 

DVD (caso explorado antes). 

“É, porque a gente ficou muito tempo no saber popular. E aí a gente foi 

pro científico, claro, a gente achou legal, mas a gente tava mais cansada 

mesmo. Se a gente tivesse vendo um e outro o mesmo tempo. Acho que 

teria sido mais interessante a exploração” (A8d2). 

 

A dedicação à exploração do 

saber da comunidade limitou o 

empenho na exploração do saber 

científico. Se os saberes 

tivessem dispostos lado a lado, 

seria mais interessante.  

“Eu acho que o fato da gente ter ficado mais focado na produção do doce 

de leite sem o conhecimento químico, é justamente porque os três 

participantes do grupo, eles tinham esse diálogo com o conhecimento das 

famílias sabe, hereditário deles. Então, querendo ou não, nossa discussão 

ficou muito voltada para isso. Então houve muita produção do 

conhecimento em torno disso. Então, acho que depois do modelo, de 

acordo com os outros grupos, a gente voltaria mais atenção pra 

hipermídia como um todo, discutindo tanto a parte química quanto a parte 

da produção” (A5d2). 

O conhecimento prévio 

influenciou a interação, pois o 

saber da comunidade sobre o 

doce de leite remeteu à cultura 

deles.  

  

    A leitura livre dos textos da hipermídia tendeu a ser superficial, porém fluida, no dizer dos 

estudantes. Não foi caracterizada como uma “leitura de aprendizado”, ou seja, uma leitura 
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pouco atenta e sem intenção de retenção/memorização dos conteúdos. Surge o questionamento 

de qual foi a influência da narrativa criada nesse procedimento? Isso também teria relação com 

a leitura ser livre e sem objetivo definido? 

    Os licenciandos envolvidos nessas experiências não se preocuparam com usos educacionais 

das mídias envolvidas. Isso significa que a exploração livre não os levou a questionarem ou 

pensarem nessa possibilidade, apesar de terem identificado elementos relacionados à escola, 

como no menu do DVD. Ao serem questionados sobre isso, levantarem questões variadas, 

como, por exemplo, o papel do professor, a “probabilidade do discente aprender a química 

através disso” ser “muito grande”, o gerenciamento de tempo e espaços para interações com o 

material, a possibilidade de dar autonomia para os estudantes nas interações com as mídias, a 

seleção de partes do material, embora a maioria tenha demonstrado preocupação excessiva, em 

nossa visão, com o “encaixe” dos conteúdos das mídias no currículo e relação com o livro 

didático. As mídias, assim, não foram propostas de serem inseridas em sala de aula de modo 

independente da cultura escolar, embora suas relações com a cultura e o cotidianos dos 

estudantes. 

Quando observamos estas percepções dos acadêmicos sobre o DVD e a hipermídia do doce 

de leite, bem como quando realizamos a descrição dessas mídias, verificamos uma estreita 

relação entre elas e os Novos Estudos do Letramento (NEL) que achamos interessante citar. 

Como apresentamos no capítulo “referencial teórico”, os NEL inauguram uma nova maneira 

de pensar os letramentos, ao enfatizar o uso social da leitura e escrita. Com estes estudos surgem 

os conceitos de “modelo autônomo” e “modelo ideológico”. No primeiro, a escrita é 

considerada autônoma, completa por si só, desvinculada dos contextos socioculturais de uso. E 

no segundo, a escrita é reconhecida como um aspecto das estruturas de poder, um sistema 

ideológico que pode ser questionado.  

    Além das imagens, vídeos, animações e texto escrito, as mídias trazem elementos da fala das 

pessoas da comunidade, indo ao encontro do “modelo ideológico” que não credita à escrita a 

superioridade, entendendo a escrita e a oralidade como parte do desenvolvimento linguístico 

das práticas letradas dos sujeitos.  

    O DVD e a hipermídia trazem os saberes científicos e da comunidade sobre o doce de leite. 

Como Barton e Hamilton (2004) afirmam, há práticas letradas que são moldadas pela sociedade 

e pela relação de poder, assim alguns letramentos são mais dominantes que os outros. O 

letramento científico, por exemplo, é mais valorizado e possui mais prestígio, por razões 

históricas, culturais, sociais e econômicas. Nas mídias em questão, percebemos a preocupação 
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em valorizar também o conhecimento da comunidade, reconhecendo sua relevância e 

importância para o aprendizado.  

    Compreendendo os elementos oferecidos pelo modelo dos cinco recursos do letramento 

digital crítico, pela hipermídia e o DVD, podemos perceber as inúmeras possibilidades de 

trabalhos envolvendo o letramento digital a partir deles. Novos eventos de letramento podem 

ser experimentados utilizando as mídias como um material digital para prática formativa e 

aprendizado de discentes no ensino básico e superior. O modelo também pode funcionar como 

uma estrutura inicial e basilar ou como um sistema avaliativo de atividades de letramento 

digital.  

   Apesar de perspectivas positivas a respeito de novas experiências de letramento digital e 

entendendo a sua importância, com base na prática formativa que desenvolvemos, acreditamos 

que estudos futuros podem propor investigações acerca do currículo no Ensino Superior. Seria 

importante pensar em uma estrutura que atrele o letramento digital em diálogo com as 

características dos acadêmicos, professores e cursos, utilizando a criticidade como elemento 

fundamental para as práticas educativas propostas para sala de aula e fora dela.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A- Questionário 

Solicito sua colaboração para obter informações sobre questões relacionadas ao uso de tecnologias digitais 

em seu cotidiano. Responda conforme as instruções de cada item. Agradeço por sua disposição em 

colaborar. 

Nome completo:  ________________________________________________________________________  

Idade: _______              Período (considere o número de semestres que está na Universidade): _______ 

1. Quais dispositivos tecnológicos de informação e comunicação você utiliza? (Pode marcar mais de um, se 

for o caso). 

□celular   □tablet   □laptop   □computador   □data show   □gps    □iphone   □smartphone  □netbook   

□ipad   □ipod   □reprodutor de CD ou DVD   □TV   □outros: 

    ____________________________________________________________________________________ 
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2. Por favor, ordene sua intensidade de uso desses dispositivos (do mais para o menos usado). 

3. Qual é a frequência diária de utilização do dispositivo mais usado? 

□menos do que 1 hora   □entre 1 e 2 horas   □entre 2 e 3 horas   □entre 3 e 4 horas   □entre 4 e 5 horas  

□entre 5 e 6 horas   □entre 6 e 10 horas   □entre 10 e 20 horas   □mais do que 20 horas   

4. Com qual finalidade você utiliza estes dispositivos? (Pode marcar mais de um, se for o caso). 

□trabalhos acadêmicos   □outro tipo de trabalho   □estudo   □entretenimento   □pesquisa   □comércio 

□compras ou trocas   □relacionamentos   □outras: 

     ____________________________________________________________________________________ 

5. Como avalia a sua facilidade para lidar com os dispositivos tecnológicos?  

6. Dentre os recursos tecnológicos abaixo, com quais você está mais familiarizado ou costuma usar mais? 

(Pode marcar mais de um, se for o caso). 

□Powerpoint   □Prezi   □editores de texto   □site   □blog   □vlog   □hipermídia   □simuladores 

□aplicativos   □podcasts    □vídeos   □jogos   □formulários   □webquest   □ferramentas de pesquisa 

□wiki   □outros:        

    _____________________________________________________________________________________ 

7. Por favor, ordene sua intensidade de uso desses recursos (do mais para o menos usado). 

8. Você teve experiência com esses recursos tecnológicos em sala de aula, como aluno ou professor? Conte 

sobre sua experiência. 

9. Como avalia a sua facilidade para lidar com os recursos tecnológicos? 

10. Como avalia a sua facilidade para interpretar e entender as informações dos meios digitais que você 

normalmente acessa? Como faz? 

11. Quais estratégias você utiliza para interpretar e entender as informações de mais difícil compreensão 

usando os meios digitais? 

12. Como avalia a sua capacidade para resolver os problemas que surgem ao realizar alguma atividade 

usando os meios digitais? 
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13. Como avalia a sua capacidade para julgar e selecionar o que você produz ou usa digitalmente?  

14. Você se considera uma pessoa “on-line”, ou seja, se identifica com os espaços digitais? Por quê? 

15. Você sabe o que é “letramento digital”? Se sim, explique, se não, o que você acha que é? 

16. Algum comentário, curiosidade, dúvida ou sugestão? 

Obrigada! 

 

APÊNDICE B - Apresentação em PowerPoint do modelo dos cinco recursos do letramento 

digital crítico 
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APÊNDICE C – Quadro criado para análise de dados 
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O
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Grupo 1: -Vai ter que chamar ela... Bianca 

não abriu (A8) [o DVD deveria abrir 

automaticamente ao ser colocado. Elas 

tentaram reproduzir, mas não deu- era 

necessário o login de Paulo] 

“-Precisa ejetar o DVD ou é só apertar? 

(A11)/-Acho que é só apertar (A7)” 

-É reproduzir? (A11) [pergunta para Bianca 

sobre a hipermídia] 

- “Qual a origem do doce de leite?”. Já 

mudou de hipermídia, ó (A8) [ao ler o 

 “-Aí a gente não conseguiu abrir (A10) [a 

hipermídia do polvilho que tinha no CD 

também] / -Tava travando (A14)” 

 

Grupo 1: “[lendo o recurso “Decodificação” 

em voz alta] -Acho que a gente decodificou 

bem. A gente não ficou perdido nela (A6). /-

Pois é (A7) /-A gente pode colocar que ficou 

bem decodificado (A11) /-eu acho que todos 

nós aqui, a gente teve contato com aquela 

hipermídia que a gente fez, ne. E é bem 

parecido. Por isso que eu acho que é por isso 

que a gente não perdeu (A7) /-eu acho que a 

gente usou bem confiante a hipermídia (A11) /-

eu também fiz aquela disciplina do Robson. É 

bom a gente colocar isso (A8) /-Uhum (A11) /-

-Então, a gente, acho que é importante a gente 

falar que a gente fez a disciplina de PRAE III. 

Eu não sei se nos outros grupos todo mundo 

fez, mas no nosso grupo todo mundo fez. 

Então, essa parte mesmo que, a parte de mexer 

na hipermídia, de...a gente anotou, acho que 

descodificação, decodificação, produção de 

significado e usos, que é mais o manuseio 

mesmo da hipermídia. A gente conseguiu fazer 

sem dificuldade nenhuma, porque a gente tinha 

feito isso também na disciplina de PRAE III. 
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último tópico de D. Mariinha era a mesma 

hipermídia] 

“-Tinha o do seu chico ne? (A8) /- tá 

voltando pra cá (A8) /-cê clicando não dá 

não (A11) /-esse é o menu já (A8) /-sai de 

novo (A11) /-saí, mas saí do aplicativo só 

aparece a foto? (A8) /-aparece mais igual da 

Mariinha (A11) /-sem apertar em nada vai 

no a Mariinha (A8) / -ah é verdade, então 

não tem como (A11) /-eles participaram. 

(A7) /- peraí que agora (A8) / -não tem não. 

/ (tentaram clicar na foto do seu Chico. Mas 

ao mexer descobriram que era apenas foto)” 

-Esse negócio deve ser muito pesado. Ele tá 

até humilhado, mas é uma gracinha.  Nossa, 

Cê é lindo. Você tem muita coisa da minha 

vida. Te amo. Pode xingar ele não vai que 

ele ouve (A8) 

“-engraçado, esse é o próprio. É o original 

mesmo do DVD e não... (Bianca)/ mas no 

meu apareceu que não tem aplicativo pra ler 

o vídeo (A8) / -Não tem o software que vai 

rodar o vídeo. (Paulo)/ -é eu não sei que 

software que roda. Mas apareceu que não 

aplicativo (A8) / -É só instalar o.. (Paulo) /-

Qualquer coisa lê ele, o Windows media 

tipo a gente teve aula, a gente já aprendeu já 

(A8) / 

-A gente mexeu na hipermídia (A11) /-Tá 

vendo a hipermídia sob uma ótica diferente, 

assim. A gente aprendeu pra ensinar o aluno. 

Numa perspectiva de professor (A8) /-Uma 

visão crítica, ne (A7) / 

(A11 estava escrevendo) - Pronto gente. (A11) 

/-então, não tem o que faria numa próxima, ne 

(A7) /-Eu acho que não. Eu coloquei ficou bem 

decodificado [leu o que escreveu] Acho que é 

mais ou menos assim (A11)” 

“-Upload é tipo quando carregar o arquivo no 

portal, você faz o upload do arquivo pra 

colocar. Tipo o contrário de download (A8) 

-Uhum (A7) /-a gente não teve que salvar e 

imprimir nada. Mas iniciar, desligar. (A11) /-a 

dificuldade foi o computador também que não 

ajudou, ne (A6) /-é (A11) /-não foi culpa nossa. 

Foi dele (A7) /-confiança no envolvimento 

novas ferramentas e aplicações” pra gente não 

é muito nova. De forma geral a gente... (A11) 

/-Dominou (A7) /-Dominou o modo 

operacional, ne. (A11)” 

-E tantos as palavras que tavam em destaque 

assim, diferente, a gente clicou nelas, pra ver 

Todo mundo do grupo já tinha feito. Então essa 

parte foi super tranquila (A8) 

-Essa parte de decodificação foi a parte que a 

gente praticamente não mudaria nada. Porque 

nessa questão de exploração mesmo, de 

explorar, a gente ficou bem atento. Eu acho que 

a gente conseguiu fazer de forma bem sucedida 

mesmo antes do modelo. Então, praticamente 

não houve avanço nenhum. Porque a gente já 

tinha explorado, a gente já tinha observado. A 

gente até foi seguindo a exploração de acordo 

com as questões das interrogações, e tal. A 

única coisa que a gente prestaria mais atenção, 

seria na estética. Porque isso não é uma coisa 

que a gente presta atenção de cara. A gente 

sempre pensa primeiro no conteúdo e a estética 

sempre fica meio de lado. Foi só isso, o restante 

a gente ia mantendo a mesma utilização que a 

gente fez no início (A5) 

“-Como ensinou como a gente ia fazer, já ia 

direto (A9) 

-Eu acho que sim. Porque abrir a hipermídia, 

por exemplo, tinha... a nossa estava travando. 

Cês tiveram que ensinar a gente como que abria 

certo, o jeito. Eu acho que sim. Tinha que clicar 
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player. (Bianca)/ -Mas não apareceu (A8) / 

-com o botão direito você tentou, não? 

(Paulo)/-Tentei. Não apareceu reproduzir, 

apareceu abrir só (A8) [tentativa de abrir o 

DVD]” 

Grupo 2: 

-deve passar três jeito De fazer (A15) (jeitos 

de fazer o doce no dvd) 

“-tem que instalar um trem, peraí. lembra 

que ela falou? (A10) /-lembro. Mas aquele 

ali instala sozinho (A13)” 

-Hipermídia doce e leite. Agora sim. E aí 

abertura (A10) 

“-volta. Sair. Cê clicou nela, por isso que 

foi aí (A15) [no menu da hipermídia] /-Não 

cliquei nela (A10) 

-foi direto (A13) /-Será gente? (A15)” 

“-peraí. Se colocar aqui vai pra algum 

lugar? (A13) [clica no link da substância] /-

ah volta. Clica na lacto... (A10) /-Olha! 

(Todos) (a estrutura da substância é 

mostrada quando se clica no link)” 

“- peraí. Vamos ver se dá pra clicar nele 

(A15) (tentando clicar na foto de seu chico) 

/-aqui ó! Seu chico. (Acharam que deu pra 

clicar) /-não foi não. Agora cê vai entrar vai 

se... porque a gente estava esperando que tinha 

alguma coisa (A7) 

-e até foi uma coisa que a gente falou na hora 

que a gente tava debatendo lá, era a respeito do 

tamanho das letras, quando perguntou se era 

para alunos do ensino médio se não era, que o 

tamanho as letras, que era grandes, tal. Acho 

que a gente conseguiu perceber isso bem (A8) 

 

-A gente mexeu muito com hipermídia na 

disciplina do semestre passado. Então, assim, a 

parte técnica mesmo, de mexer...a parte mesmo 

de mexer na hipermídia, a gente sabe, assim, a 

gente via, assim, ponto de interrogação, a gente 

clicava nele, a gente sabia como é que voltava, 

a gente não ficou assim tão perdido como a 

galera comentou que ficou na hipermídia, a 

gente conseguiu mexer nela direitinho (A8) 

“-A gente conseguiu ver o que a gente já fez e 

o que a gente pode melhorar, mas trouxe uma 

bagagem diferente, trouxe não (A7) /-(...) a 

gente ia prestar mais atenção na imagem 

pessoal, ne, na análise (A6) /-É meio que 

aquela história do saber cultural e do saber 

científico. A gente sabe fazer o doce de leite aí, 

só vieram e explicaram pra gente a base teórica 

com o botão direito pra abrir (A8)” [influência 

ao orientar como colocar as mídias] 
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nela. Qué vê  (A15) /-é só tem ela (A13)/ -

o delas também não passa escutou? 

[Referente ao outro grupo que também 

clicou em seu chico e viu que não tinha 

nada, era só uma foto]” 

-clica lá. Dá pra clicar. Vamo ver o que que 

é. Clica no zinabre (A13) [referente ao link 

no menu da dona Mariinha] 

-A gente tá no zinabre até agora. Nossa, 

então é muito grande, ne (A13) 

-dá para clicar em cada um desses trem aí 

(A13) [sobre os hiperlinks das substâncias] 

-se você clicar em cada um ali, vai dar para 

ver o que cada um está fazendo (A13) 

[hiperlinks mostrando o processo de em que 

evitam entornar o doce].  

“-como que abre aqui Bianca? (Bianca)/-

entra em abertura mesmo e aí você clica 

duas vezes.  Isso. (Bianca)/ [estavam 

abrindo a hipermídia]” 

 

- “Tá escuro esse CD (A14) /-é porque ele é 

regravável (A10) /-ah é. Fica assim? (A14) 

/-CD RW (A10) /-eu nem sabia (A14) /-

Como assim regravável? (A15) /-cê pode 

gravar por cima (A14) /-pode apagar o que 

disso. Porque isso tudo ...aí de outra forma, a 

gente fez (A8)” 

-Eu acho que a gente depois a gente pode até 

fazer um paragrafuzinho, falando o que a gente 

avançou. Eu acho que o que a gente avançou, 

principalmente é o olhar crítico, ne.  Que agora 

a gente tá olhando pra hipermídia no sentido de 

avaliar. E antes a gente tava olhando, tipo 

brincando. Agora a gente tá olhando com um 

olhar de quem tá avaliando (A8) 

-Então isso continua não se aplicando. 

Operação, a gente já estava bom. Na estética a 

gente já sabia.  Modalidades também, a gente 

já tava sabendo. Então essa parte primeira parte 

de “descodificação”, a gente pode escrever que 

o grupo desempenhou um bom... eu ia falar que 

“desempenhou um bom desempenho”. Que o 

grupo realizou um bom desempenho e que 

aprender essa coisa aí, não melhorou nós não. 

“Produção de significado”. A gente conseguiu 

ler direitinho, relacionar direitinho, expressar 

direitinho (A8) 

Grupo 2: -É porque assim, cê tem que ir 

clicando, ó. Cês querem mexer. Porque a gente 

já viu. Mexe pra cês vê se cês vão entender o 

que que faz. Vai contando história. Cada frase 
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tá nele e regravar por cima. CD é uma coisa 

tão antiga. Não é? Meu PC nem tem leitor 

(A13)” 

“-Tá tudo gravado. Eu vou ver tudo depois, 

tá. (Paulo)/-mas a gente tá conversando 

porque a gente já assistiu [o vídeo de 

Mariinha estava passando] (A14) /” 

 

 

que você clica abre um negócio (A14) [vira o 

laptop para A1 e A17 que não viram a 

hipermídia ainda] 

-Cada uma vai contando a historinha. Vamos 

ver o que vai acontecer. Nessas interrogações 

clica? (A17) 

“-é pra levantar. É o menu. Olha como é 

diferente os botões de menu (A1)/-tinha que ser 

igual (A14)/-podia estar escrito igual aqui, né 

(A17)/-Lá é o botão cinza naquele outro que a 

gente tava vendo aqui já é o botãozinho azul 

(A1)/-ele fala o que cada um... o modo que cada 

um faz pra... (A13) /-Pro leite não derramar. Tá, 

mas só que aquele ali também é voltar. (A1) /-

e no avançar? (A14)/ -cê vai de item e item 

(A13)/ -ah beleza, aí volta para o menu 

principal  (A1) /-Então, podia ter o título ali 

também, ne (A17) /- É o título seria bom (A13)/ 

-Ou aqui, voltar ao menu principal. (A1)/-

porque a gente não sabe que parte que cê tá 

(A14)/-foi só dando sequência, mas com 

relação aí isso aqui que tá aqui (A1)/-Volta. 

Onde cê tava? (A14)/ -Esse aí eu acho. (A1) 

[(navegação os tópicos de aprofundando os 

saberes]” 
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“-Então, mas eu acho que a gente tem que 

analisar cada subrequisito desse aqui dentro 

desse requisito. Um por um, entendeu? Tipo: 

“navegação”... “ser capaz de localizar-se 

espacialmente”. Esse aqui a gente não foi. “E 

operacionalmente”. Também mais ou menos, 

ne (A13) [leu o recurso] / -Mas depois. (...) não 

desenvolveu não (A17) / -Achei. Eu consegui 

mexer aqui agora. Mostrei procês botãozinho 

voltar pro menu. Mostrei pro cês que cada que 

clicava lá era um que tava como que não 

deixava derramar. Enfim, esse aqui pode 

colocar que é verdade (A13)” 
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 “-É porque tem que ficar voltando. Tipo o 

zinabre, aí cê clica entra e vê, aí tem que voltar 

(A14) 

-Isso aí já fez eu perder (A22)” 

-Só que... aí você está em determinado tópico. 

Aí você vai clicando naquilo, vai entrando, 

quando você assusta, cê tá assim: “por que que 

eu tô? O que eu tava lendo antes?”. Aí isso pode 

ter causado um pouco desse cansaço que o A22 

falou (A5) 

-Às vezes por isso que a gente não conseguiu 

traçar essa linha de raciocínio do processo 

Grupo 1: -Então... as escolhas informadas no 

domínio digital a gente teve. A gente sabia para 

aonde a gente ia. A gente clicava na letra, a 

gente sabia que teria alguma explicação. A 

gente só não teve capacidade de aplicar 

perspectivas por causa do direcionamento. 

(A7) 

Grupo 2: -olha esse aqui a gente pecou. A 

gente se perdeu no meio da navegação (A13) 

(vendo navegação) / -É mesmo (A14) /-

Conhecendo esse negócio aqui, a gente pode 

falar que a gente prestaria mais atenção aonde 

-Então, a gente encontrou, apesar de ser uma 

coisa assim, que parece uma coisa meio boba. 

A gente encontrou muita dificuldade de saber 

da ordem sequencial da..., se ia pra frente pra 

trás. A gente nem prestou atenção nisso. Tanto 

é que a gente começou a olhar a hipermídia de 

trás pra frente. A gente não tava entendendo 

nada. Aí que a gente foi olhar que a gente tava 

indo de trás pra frente. A gente começou lá no 

final. Então, agora a gente ia fazer assim, uma 

análise melhor, né. Ia prestar atenção nos 

ícones. O resto a gente teve facilidade. Foi isso 

mesmo (A17) 
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como um todo. Muita informação. Foi muita 

informação (A5) 

cada aba leva a gente, aonde cada hiperlink leva 

a gente (A13)” 

-A gente navegou mais as vezes não como 

deveria ter sido. Porque as vezes clicou em 

alguma coisa antes da hora. Sem saber como 

que era porque não tinha muita informação. 

Ficamos perdidos. Você só sabia o que estava 

lá quando você clicava. Reformula aí (A1) 

“-E o que que cês achou depois quando cês 

olhou de novo? (A15) /-Assim ó, fomos 

capazes de nos localizar espacialmente de 

maneira melhor? (A17) /-É pode ser (A13) /-De 

forma mais fácil? Mais... (A17) /-Mais fácil 

(A13)” 

“-A gente ia em qualquer lugar. (A15) /-Depois 

da mídia a gente prestou atenção (A13) /-

Vamos colocar que ficamos confusos, clicamos 

nos links que apareciam (A17) /-Eu acho que, 

assim, estética ficou muito bom. (A14)” 
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Grupo 1: -Gostei da musiquinha (A8) (da 

abertura da hipermídia) 

- ah que legal! Ah adorei! (A8) [gostaram 

da animação da limpeza do tacho]. 

-ah que negócio da hora [Animação] (A8) 

-Esse recurso de hipermídia que cê pode 

clicar numa palavra e ver o que que ela 

-Eu achei bem legal porque tinha algumas 

palavras, por exemplo, nome de algum tipo de 

componente químico que a gente não sabia. Cê 

podia clicar que aí ou te falava um pouquinho 

sobre ele, o que que era, ou te mostrava a 

estrutura. Aí eu achei bem legal, bem 

contextualizado, porque nas palavras que a 

Grupo 1: “-Dentro da hipermídia acho que 

teve bastante expressão, ne. Teve vídeo, teve 

questão, questionando. Acho que eles foram 

bem expressivos (A11)/ -As duas formas de 

linguagem (A7)/ -É. Acho que foram bem 

expressivos.  Talvez a gente, numa próxima vez 

poderia avaliar essa questão de expressão 

-Foi isso que a gente pensou. Tipo que a 

hipermídia, ela é composta por diferentes 

elementos, ferramentas, vídeos. Aí a gente faz 

uma análise que eles são independentes, mas 

complementares. Entendeu? O modelo 

permitiu a gente fazer uma análise crítica nesse 

sentido. Porque a gente... quando a gente 
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significa. É muito legal, é muito legal. 

Achei super bacana o jeito que eles 

colocaram. Tipo substância, aí cê clicava 

em substância e aparecia a substância que 

eles estavam falando, sabe? Até de maneira 

estrutural mesmo. Desenhando a estrutura. 

Achei super didático (A8) (ao serem 

perguntados pela linguagem) 

-Música animadinha (A11) 

Grupo 2:-a música. (A15) [música clássica 

do vídeo de Marly e o pires] 

-seu Chico tá bonitinho as imagens, mas 

parece que tem foto. não sei se é porque está 

travando (A14) 

 

gente não sabia o que significava era só apertar 

que abria uma nova página para a gente 

entender. Achei bem legal isso (A8) 

-Uma coisa que eu achei interessante é que todo 

mundo gostou muito dessa oportunidade tipo, 

de você clicar em certas palavras e poder ver 

estrutura, poder ver a função orgânica, 

explicação (A5) 

-Até porque tinha lá, igual cê falou, umas que a 

gente nem conhecia nem a molécula, nem nada 

e quando a gente abria estava grande (A9) 

- Muito didático. Tanto que a parte do zinabre, 

tem a animação que aí fica verde e quando 

limpa volta ao normal (A14) 

-Do Seu Chico não deu para perceber, porque 

era foto (A5) 

 

melhor. Se bem que, eu acho que pelo linguajar 

coloquial das pessoas, teve esse variados 

modos comunicativos (A11)/ -E não só a 

linguagem, ne. Teve vídeo, teve explicação 

(A7)/ -Eles conseguiram expressar 

digitalmente. (A8)” 

Grupo 2: -A gente não prestou atenção na 

estética. Depois do referencial, a gente 

começou a prestar atenção que as formas 

estruturais tavam todas desenhadas, os 

mecanismos de reação tavam representado. 

Esse tipo de coisa assim. Entendeu? (A13) / -A 

gente viu também (A15) /-Olha que ta sendo 

gravado. (Bianca)/-Eu não minto não (A13) / -

Eu acho que tá igual (A15) /-Coloca igual. 

Elabora uma resposta aí (A13) / -Eu acho que 

por ter sido um trabalho bem feito, a gente 

prestou atenção na estética. Tipo o tacho 

ficando verde. Olha só os pontinhos que 

gracinha, gente (A14) 

-Cê não tinha reparado nada disso (A13) / -É 

verdade, os pontos eu não tinha reparado não 

(A14) /-É mesmo. Isso é verdade. (A15) / -Ocê 

que ta mentindo (A13) /-Os pontos não, mas vai 

passando pra você ver, os mecanismos...a lá o 

analisa a gente vê como um todo. Aí quando 

você vê. Essa parte a gente focou mais na 

desconstrução. Você realmente, consegue fazer 

uma análise crítica de como eles são 

independentes mas complementares. Talvez se 

faltasse um deles... (A5) 

- Ó consigo ver ali a produção do doce de leite, 

eu consigo ver as etapas e tudo mais. Por 

exemplo o vídeo que não tem fala, a gente 

consegue ver as etapas, ponto, tem o vídeo, é 

independente. Aí você vai pra hipermídia, que 

aí tem todo...tem o texto, tem as falas e tudo 

mais. Se você pegasse e lesse o texto sem ver 

os vídeos, eu compreenderia o texto. Eu não 

precisaria dos vídeos. Mas o vídeo junto com o 

texto me...faz com que o conhecimento seja 

mais completo, então eles se complementam, 

na construção do conhecimento. Mas eles são 

independentes. Se eu assistir só o vídeo eu 

consigo ver as etapas de produção do doce de 

leite. Se eu ler só o texto da hipermídia sem 

assistir os vídeos eu também consigo 

compreender (A5) 

Então a gente colocou que a hipermídia foi 

capaz de expressar o propósito, né? E dentro 

desse propósito ela conseguiu utilizar 
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tacho eu tinha visto (A14) /-Estética, antes os 

elementos passavam despercebidos... (A17)” 

-Sim, porque o áudio a gente viu que era a 

mesma coisa do texto, da fala,  a gente clicava 

tinha um áudio dela falando. (A14) 

-mas a gente já fiz isso tudo antes. Acho que 

um a gente pode falar? Não conciliou. Já havia 

percebido (A14) 

diferentes formas de expressão que facilitou, 

que foi a linguagem um pouco coloquial, Às 

vezes imagens, vídeos, até mesmo algumas 

demonstrações químicas que eles colocaram, 

que iam mudando. Isso facilitou nossa leitura. 

(A11) 
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Grupo 1: -pelo menos a hipermídia deu pra 

gente ver. A gente olhou tudo direitinho 

(A8) 

“-Cês chegaram a explorar essa parte? Já ou 

não? Tudo. (Paulo)/ -Tudo. [Grupo todo] / 

-então cês já sabem tudo. (Paulo)/ -se for 

para explicar a gente que ver de novo (A7)” 

-A hipermídia a gente mexeu bem, ne? 

(A11) 

“-a gente vai colocar a hipermídia? (A8) /-

vocês que sabem pra gente não ficar à toa, 

ne? (A7)” 

Grupo 2:-agora a gente escolhe. Seu chico 

doce... (A15) [escolhendo no menu] 

[Conversaram sobre as disciplinas e sobre 

reprovação enquanto navegavam em 

aprofundando saberes]. 

-Talvez um pouco de prática. Não mexe com 

frequência talvez (A20) (ao ser perguntado se 

precisaria de mais tempo) 

-A gente clicou, porque tinha também a 

possibilidade de clicar. E a gente clicou. Só que 

a hora que a gente viu que era ficha técnica: 

“Ah fica técnica, não quero ver isso”. E 

voltamos pra a hipermídia. Mas a gente chegou 

a clicar pra ver o que era. Aí um monte de texto, 

monte de escrito, assim, a gente: “Ah isso aqui 

não preciso saber”. Voltamos (A8) 

-Eu acho que é porque os vídeos dependiam 

mais tempo também, eu acho, não? Porque, por 

exemplo, a gente leu a hipermídia toda, do 

mesmo jeito que a gente viu os vídeos todos. E 

demorou menos tempo ler tudo do que assistir 

(A8) 

Grupo 1:-Acho que a gente navegou super 

bem também. E a terceira, porque às vezes a 

gente consegue resumir (A11) 

-A gente não teve nada. Pra usar isso. A gente 

não teve acesso a internet, para, por exemplo, 

compartilhar. Gente não precisa comentar não. 

(A7) 

-A gente navegou para conhecer mais a 

hipermídia (A6). 

“- Esses três “gestão da reputação” e 

“participação”, pode escrever: critério não 

desenvolvido pelo grupo (A7) /-Vamos 

escrever melhor, então (A8) /-O que. Quero 

ficar à toa. O que a gente avançou? (A7) /-A 

gente tinha que voltar na hipermídia pra ver. 

(A8) / (passa rapidamente pela apresentação) -

acho que a visão crítica que avançou (A6) /-

Não tá aqui não. Precisava do CD, cê trouxe? 

-Acho que assim, a gente discutiu muito o que 

a gente viu aqui. Na hora que a gente foi 

interagir com a hipermídia foi muito 

superficial. Assim, acho que o modelo mostrou 

isso pra gente. Foi uma interação muito 

superficial. Eu acho que após conhecer o 

modelo a gente teria interagido de uma forma 

mais completa, assim, teria lido com mais 

atenção os conteúdos, as coisas assim. Porque 

foi muito superficial mesmo que a gente 

interagiu com a hipermídia. E a forma assim. 

não sei se a gente mudaria a forma de interagir, 

igual em relação a navegação a gente, ne, 

entrou em todos os links que tinha lá, todas as 

coisas. Não sei, acho que a gente não mudaria, 

mas... (A21) 

-A gente nem sabia que tinha (ponto de 

interrogação da hipermídia). E aí que a gente 
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“-se clicar na bolinha, faz o que? (A13) 

[botão de voltar ao menu de dona Mariinha] 

/-é onde eu vou clicar agora que não tem 

mais opção, ne (A10) /-é então. É o zinabre. 

Aquilo tudo era o zinabre. Clica em outro aí 

(A13) /-não era. A gente foi passando em 

tudo. A gente já viu tudo. (A15) [passaram 

por todos os links de dona Mariinha] /-eu 

quero seu chico (A14) /-a gente já viu tudo 

(A10) /-não, aprofundando...a gente só 

clicou no... (A13) /- ah esse é o de química. 

(A15) / -vou começar do começo (A10) 

(resolveram voltar no “aprofundando 

saberes”). /-geralmente de onde se começa 

(A13) /-geralmente (A15)” 

“-Vamos aproveitar que a gente viu tudo, 

volta lá no...sai daí. Sai. Vai lá hipermídia 

do polvilho azedo. Vamos ver o que que 

isso (A14) / (abriram a hipermídia do 

polvilho azedo.  Não conseguiram ver. 

Comentou para colocar o vídeo que A10 

apresentou. Tentaram acessar em partes a 

hipermídia. Começaram a conversar e ver 

outras coisas. )” 

“-Não tá rolando. Vamos ficar aqui no doce 

de leite mesmo (A13) / -cês querem ver o 

-Ah, eu acho que uma coisa puxou a outra. Eu 

não consigo falar por mim se eu gostei mais do 

vídeo ou do...acho que uma coisa completou a 

outra. Igual, a gente viu o vídeo depois a gente 

foi lá pra a hipermídia. A gente foi assim, 

lembrando do vídeo e associando. Aí depois 

hoje que a gente começou pela hipermídia, 

relembrando... a hora que a gente voltou pro 

vídeo, a gente foi de novo associando (A9) 

-Eu acho que ia faltar ilustração. Acho que a 

gente não ia entender o processo como um todo 

só que a hipermídia, eu acho ela está bem 

bacana do jeito que ela tá. Então, primeiro ela 

fala um pouquinho do saber popular pra depois 

explicar o científico. Que nem o que ela falou 

mesmo. Então, eu acho que se não tivesse vídeo 

ia dar para a gente ver o saber popular, ler, 

entender e ver a parte científica. Então, eu acho 

que a gente ia ter focado mais na parte 

científica por isso. Porque... mas ia faltar uma 

parte ilustrativa pra a gente entender o processo 

como um todo, mas olhando pedacinho por 

pedacinho dos processos, eu acho que lendo um 

pouquinho o que que acontece, ne no saber 

popular e um pouquinho do que acontece 

cientificamente ia dar para entender, assim. 

(A8) (procurando a hipermídia) /-Não. (A6) / -

Nem eu. Agora precisava fazer uma 

conclusãozinha, tipo assim, o que que a gente 

melhorou (A8)”  

Grupo 2: - o que a gente fez ué, como a gente 

faria. Como a gente analisou a hipermídia antes 

de conhecer esses critérios aqui. No caso da 

“navegação” (leu). Isso a gente fez, ué.  A gente 

clicou em tudo. Olhou tudo (A13) 

“-Tem o meu computador. Cês querem abrir a 

hipermídia? (A14) /-Pode (A13)” 

“-Então, como a gente fez antes de analisar? 

Como foi a compreensão dos procedimentos...? 

(A13) /-foi confuso (A14) /-Foi confuso, a 

gente não estava sabendo navegar direito (A13) 

/ -Eu sei que clicar aqui. Eu preciso mostrar. Se 

eu apertar aqui, volta. Agora se eu apertar aqui 

eu vou pro próximo link que seria esse aqui. 

(A13) (mostrando na hipermídia o que 

acontecia quando clicava nos links)” 

-Depois então a gente conseguiu avançar e 

voltar com mais naturalidade.  (A17) 

Grupo1: - Acho que o vídeo foi bem em cima 

da hipermídia. Então, acho que a gente 

compreendeu bem essas características. (A11) 

foi ver de novo o que tinha e acho que tinha 

outras coisas também, mas agora eu não 

lembrar. Mas realmente tinha coisa que a gente 

não tinha visto (A15) 

-Na medida que a gente via, a gente olhava pra 

muitas interrogações, aí a gente tentava buscar 

o conhecimento químico. A gente até tentou 

assim, mas às vezes a gente falava: “Ah não sei 

e na hora que a gente andava, ia navegando, que 

a gente ia descobriras respostas, que a gente 

pensava: “ah é isso mesmo” (A9) 

-A gente acaba se perdendo... (A9) 

-Eu sei que a exploração é livre. Mas assim, 

pelo menos quem tem, eu sou sempre 

convencional, pelo menos a minha tendência é 

sempre ficar no primeiro tópico e como tinha 

opção de próximo, eu ia no próximo (A5)” 

-É linear. Mas a gente tinha a opção de sair e ir 

para o conhecimento científico. Tipo ida e 

volta. Mas acaba que... (A5) 

-O Paulo falou que não queria influenciar a 

gente, mas ele acabou me influenciando. Eu 

realmente não tinha pensado nessa questão de 

que ninguém falou que tinha que começar na 

Mariinha. Eu podia começar do final. E o 

tempo inteiro eu fiquei achando que eu tinha 
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DVD então? (A13) / -coloca o vídeo que eu 

apresentei no Sid. (A10) (tinha um vídeo 

feito pela aluna no computador)” 

“-colocar o videozinho e deixar rolando 

(A13) (o DVD) /-deixa rolar (A10)” 

 

Parte por parte. Mas ia faltar um apanhado 

geral pra a gente entender o processo. Sabe, eu 

acho que...Que que cês acham gente? (A8) 

 

 

“-Mas se for pensar, se tem o escrito da fala da 

mulher, porque colocar o áudio? (A14) /-O 

áudio ajuda a gente a prestar mais atenção.  

(A17) / 

-Tem gente que gosta de ler, tem gente que 

gosta de escutar, ué (A13) /-Tem gente que 

gosta de ler várias vezes pra entender. E o áudio 

cê escuta uma vez só (...) (A17)”  

 

que começar no início lá e ver tudo assim, nessa 

ordem. Me veio isso na cabeça agora (A21) 

-Bom, nós tivemos uma visão mais geral, ne, 

mais superficial a respeito da hipermídia. Nós 

não buscamos aprofundar muito o 

conhecimento. Só passamos pra conhecer ela 

mesmo, então nossa navegação foi voltada 

nisso. Não tivemos o processo de pesquisar e 

nem de administrar o conhecimento. Ficamos 

mais preso também na parte mais popular. 

Conhecer como era feito o doce e não a química 

que tava por trás ali. E devido a familiaridade 

que já tínhamos com a hipermídia, nós tivemos 

um bom desempenho a respeito das mídias 

digitais (A6) 

-Quanto ao que avançaríamos nesse recurso, a 

gente achou que na questão de explorar de uma 

forma mais pontual (A19) 

-Isso. Do jeito como estava disposto para a 

gente analisar a hipermídia. Então, nessa parte, 

na segunda vez que a gente foi analisar, a gente 

achou que melhorou bastante. A gente 

questionou e a gente viu coisa que a gente não 

tinha visto. Acho que a gente não ficou tão 

preso assim só no visual, sabe? A gente não 

ficou tão valorizando tanto uma coisa só. 
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Parece que foi tudo foi um conjunto. Acho que 

dessa parte, acho que é só isso (A15) 

- Mas em questão de conseguir explorar mais, 

de maior confiança, a gente sentiu uma 

diferença. Acho que só (A15) 
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“-acho que esse ela vai pôr no forno? Ela 

fez uma bolinha (A15) (Marly coloca os 

doces em tabuleiro de alumínio) /-esse deve 

ser tipo aquele industrial. Mentira que ela 

vai pôr no forno (A14) / 

-nunca vi isso. Pra mim é novidade (A10) /-

Não gente. Ao em vez e cortar ela embolou 

(A14) / 

-Esse aí tem que ter uma consistência 

maior. Por isso que ela foi dividindo o 

negócio. Porque o primeiro podia ser mais 

mole, o segundo um pouco mais 

consistente, o outro.... (A15)” 

-essa aí não coloca o pires. (A15) 

“-sal? Não lava só com sabão? [Mariinha 

limpando o tacho no vídeo] (A14) /-que que 

ela vai fazer? (A15) /-no doce (A14) /-que 

que é aquilo que ela tá raspando? (A15) /-

ah não gente. Ela está limpando o tacho. 

Com limão e sal. (A14)” 

“E ocês ficaram mais fascinados pelo saber 

popular. Tô certo ou tô errado? (Paulo) 

- Tá certo (A22) [alguns outros alunos também 

concordaram]” 

-Acho que isso talvez me cansou um pouco. 

Como a gente já tava lendo muita coisa antes. 

A gente ficou muito tempo discutindo antes, 

lendo e parando. E na hora que chegou no 

finalzinho já, tava um pouco cansado de ler, de 

ficar sentado ali. Aí que foi na parte científica, 

a gente correu um pouco. Talvez se de repente 

a gente tivesse começado primeiro na outra a 

gente teria discutido mais (A9) 

- Então, o pessoal já conhecia, ne. Tavam até 

rindo aí de mim que eu não sabia que o polvilho 

vinha da mandioca. Mas eu realmente fiquei 

muito fascinada pelo vídeo. Porque eu nunca vi 

fazendo um doce de leite na minha vida. Eu não 

tinha ideia de como que começava um processo 

pra fabricar doce de leite. Então eu acho que às 

vezes eu gostei mais do vídeo por conta disso. 

Grupo 1:-A gente faria diferente, faria ne. Eu 

acho que a gente tinha que dar o enfoque maior 

no saber científico nesta parte. (A11) 

Grupo 2: -na verdade, eu acho que é pegar o 

conteúdo que a gente viu lá, e relacionou com 

o que a gente conhecia ou que a gente achava 

que conhecia, entendeu? A gente não fez isso 

de uma maneira, por exemplo, a gente sabia lá 

que o leite ferve, que que acontece com a nata, 

mas a gente não levou para o conhecimento 

químico mesmo. A gente não teve curiosidade 

direito de saber o que a acontece (A13) 

-Então tem que colocar que a gente só olhou o 

conhecimento popular, a gente não 

correlacionou os dois conhecimentos. A gente 

ficou só num (A15) 

-achei, mas igual ele falou, a gente levou mais 

pro saber popular, ne. (A14) 

Grupo 2:  o par de elétrons faz a dupla com o 

carbono, depois o par de elétron do nitrogênio, 

da lisina, ataca esse carbono aqui, que é 

-A gente relacionou bem. Só que no entanto a 

gente deu mais atenção, no caso, pro 

conhecimento popular do que pro 

conhecimento químico, ne. Mas houve uma 

boa relação sim. A gente conseguiu relacionar 

(A21) 

-Mais ou menos. Às vezes a gente (...) trazia um 

pouco pro científico sim (A22) 

-Com questão...relação, associar os 

conhecimentos, ne. No começo a gente 

associou muito pouco, ne, no químico, ficou 

mais no popular mesmo, depois a gente até 

associou um pouco mais, ne A14. Mas não... 

(A15) 

-Eu acho que o fato da gente ter ficado mais 

focado na produção do doce de leite sem o 

conhecimento químico, é justamente porque os 

três participantes do grupo, eles tinham esse 

diálogo com o conhecimento das famílias sabe, 

hereditário deles. Então, querendo ou não nossa 

discussão ficou muito voltada para isso. Então 
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“-ou, açúcar demais ne gente (A15) /-eu 

coloco a mesma medida. Não. Eu coloco 

menos. Porque aí não fica muito enjoativo, 

sei lá (A10) /-tanto de açúcar. Que isso? 

(A13) /-É muito açúcar. (A14, A10) /-

imagina cê comer um tanto desse doce, o 

tanto de açúcar que seria (A15) /-tem uma 

medida. Cê coloca um litro de leite e um 

quilo de açúcar (A14) /-1 quilo? (A15) /-ali 

ela colocou o mesmo tanto de leite, o 

mesmo tanto de açúcar. Cê viu ela falando? 

(A10) /-nossa senhora. Deve até fincar aqui. 

(A14) 

-eu coloco a metade (A10)” 

“-ó de pó Royal! (A10, A15, A14) /faz 

sentido (A14) /-não entendi (A10) /-pra não 

coalhar (A14) /-pó Royal pra não coalhar. 

Que que é pó Royal? (A10) /-pra crescer 

bolo (A15) /-fermento (A14) /-fermento 

químico (A13) /-pra não talhar o leite. Por 

que que não talharia? (A10) /-não sei 

(A14)” 

“-Que que ela colocou? (A14) / -o pires. 

(A10) / -também? (A14) / -ahan. (A10) / -

ah ela colocou também, mas ela fez muito 

Por que assim, conhecimento químico, a gente 

vê toda hora química. Já...sabe...era um doce de 

leite, um negócio legal, ele fazendo. Não sei. 

Eu achei legal, diferente, eu gostei de ver o 

doce de leite, a produção do doce de leite. 

Quando foi pra olhar a química, eu li a química, 

falei: “ah bacana, mas o doce de leite, olha que 

legal”. Não sei...me chamou mais atenção 

mesmo, porque eu nunca tinha visto (A8) 

-Não. Não tive interesse de saber como faz, 

mas o que tava ali por trás (A7) [interesse pela 

química] 

-Tanta vivência. De saber como é que é feito. 

Eu acho que a gente acabou influenciando 

porque ficou com vontade de comer e ficou só 

pensando naquele doce (A22) 

-Ah, eu acho que foi isso que aconteceu no 

nosso grupo. A gente... eu também nunca tinha 

tido contato com a fabricação do doce de leite. 

Então, a parte química, pelo menos do nosso 

grupo a gente foi passando, falando assim: “ah 

então é isso”, não se apegou naquilo. Leu mais 

superficialmente. “Ah realmente tem 

explicação”, mas não se apegou naquilo pra 

ligar, ne, os dois processos. Tanto o método 

científico de explicação quanto o método 

eletrofílico. Aí, esse oxigênio vai ficar 

eletronegativo e vai capturar um H daqui. Tá 

vendo. NH ataca um carbono OH (A13) 

Grupo 2: -Aqui é química [Tópico 

Aprofundando saberes] (A14)  

 

 

houve muito produção do conhecimento em 

torno disso. Então, acho que depois do modelo, 

a gente, de acordo com os outros grupos, a 

gente voltaria mais atenção pra hipermídia 

como um todo, discutindo tanto a parte química 

quanto a parte da produção (A5) 

-Eu acho. É, porque a gente ficou muito tempo 

no saber popular. E aí a gente foi pro científico, 

claro, a gente achou legal, mas a gente tava 

mais cansada mesmo. Se a gente tivesse vendo 

um e outro o mesmo tempo. Acho que teria sido 

mais interessante a exploração (A8) 

-Quanto a relação, a gente no início, a gente só 

relacionava com nosso dia a dia, assim. Por 

exemplo, a A2 falava como ela fazia, a mãe 

dela fazia. A gente foi relacionando com o 

nosso cotidiano e após o recurso a gente ia 

buscar pro lado químico mesmo (A19) 
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diferente, ne. Esse trem de fermento. (A15) 

/ -ela colocou a manteiga (A10)” 

“-desculpa gente. Ela vai partir. Melhorou a 

imagem (A10) / -ah esse doce ficou igual 

aquele que a gente compra no 

supermercado, de quadradinho (A14) / -ela 

coloca espera esfriar e depois parte (A15) 

-não pode esperar esfriar muito, não. Se não 

dá pra partir. Aí quebra (A10) /-tem que 

esfriar no ponto certo (A15) /-só um 

pouquinho. Aí cê corta aí depois deixa 

esfriar tudo separadinho (A10) /-esse deu 

vontade de comer mais que o outro. (A13) 

/-deu mesmo. Agora deu (A14)” 

 

-agora é coisa de química (A15) (em 

aprofundando saberes) 

 

“-tacho de cobre. E pra tirar o zinabre. Era 

pra limpar mesmo. Da vomito na pessoa. 

(A15) (comenta ao ler) /-Se deixar o doce 

lá. Por causa do cobre (A14) /-ela falou que 

não pode lavar com agua e sabão tem que 

lavar com limão e sal também (A15) /-fazia 

muita comida pra receber folia de reis, ó 

(A15) 

popular. Então, eu acho que a gente realmente 

se apegou mais nas explicações que elas tinham 

pra aquilo do que no método científico. Passou 

mais batido.  A gente achou interessante ter 

uma explicação científica para o que elas 

estavam fazendo, mas foi muito superficial. 

Pelo menos no nosso grupo foi assim (A5) 

-Eu acho que tá muito pobre nossa vivência. Aí 

eu acho que quando tem uma coisa que tá na 

aplicação acho que a gente interessa mais. 

Porque...é a mesma coisa, chamar a gente pra ir 

pra uma indústria vê. A gente acaba não 

focando na parte química mas quer conhecer o 

local porque a gente não quer ter aquela 

vivência (A22) 

-Uma coisa que a gente ficou discutindo foi 

justamente isso, tipo como que ela chegou 

nessa conclusão: “Ah, vou adicionar pó 

Royal”. Então assim, isso já vem de tempos, ne 

(A5) 

-Sim, mas aí entra, por exemplo, durante os 

processos de reação a gente foi olhando. “Ah, 

Que reação que teve aqui? Que troca que teve?”  

Foi o tempo que a gente parou, cês lembram? 

O mecanismo da reação. A gente tentou 

entender ele. É uma coisa interessante. “Ah tá, 
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-aí foi assim... (Leu o que estava escrito) 

(A15) /-por causa do tacho? (A14) /-é diz 

ela que na folia de reis o povo ia lá. E a 

comida esfriou (A15) /-que dó (A14) /-diz 

ela que foi lá fazer comida pro povo. Que 

era muita gente. A comida esfriou e eles 

esquentou no tacho e comeu sem lavar o 

tacho. Só esquentou e comeu. Aí todo muno 

passou mal, que engraçado. Foram 

correndo pro mato. Ah não. Depois que o 

tacho... (A15) (continuou lendo) /-A gente 

tá no zinabre até agora. Nossa, então é 

muito grande, ne. (A13)” 

“-Aqui ó. Adiciona o fogo e adiciona leite. 

É a mesma medida de açúcar.  Igual cê 

falou. Ela usa a mesma medida. (A15) 

(continua lendo em voz alta) /-Também 

coloca farinha de trigo? (A14) / -É.  Farinha 

de trigo. Ela falou que coloca duas colher. 

Que ela dissolve no leite (A15) /-Deve ser a 

mesma coisa pra engrossar. (A13) / -só por 

isso que usa colher de pau (A15) (ao ler que 

é uma tradição)” 

“-também tem essa preocupação, seu chico 

também se preocupa com isso. (A15) [lendo 

sobre a limpeza do tacho m aprofundando 

o mecanismo apareceu assim, assim...” É um 

ponto pro cê entrar e dar a matéria orgânica. 

“Gente, o mecanismo de adição, de...sei lá...” 

(A10) 

-Já que era pra ver o vídeo sem... livre, a gente 

não tinha objetivo específico. A gente foi ver o 

que era mais fácil, assim, o que era mais 

comum. O que era mais... Sabe... (A8) 

“Por que cês estão cansados de química? 

(Paulo)/ -Sim...Sim...Com certeza. Sem 

dúvidas. (A10) (alguns alunos concordaram)” 

- Acho que também. Acho interessante, porque 

primeiro vem uma parte, ne, falando sobre a 

explicação popular e depois o científico. Então 

cê já fica, parece que já te induz a ir primeiro 

no popular pra você se certificar de tudo o que 

você viu no vídeo, para depois você relacionar 

com o científico. (A5)  

- Para não talhar. (Alguns alunos) (sobre o uso 

do pó Royal) 

“-Tipo assim, se eu perguntar o que acontece 

quimicamente quando vai fazer o doce de leite. 

Quem sabe responder? (Paulo) 

-Complexo (A5) 

-Cristalização, (...) processos (A14 

-Tá, mas basicamente acontece o que? (Paulo) 



117 
 

os saberes] /-olha o zinabre aí ó (A13) /-

Azinhabre. Cabornato básico de cobre. Isso 

fica quando cê usa o tacho, ne de cobre. 

Quando cê esquenta ele. Será que qualquer 

coisa que cê vai fazer? É né? (A10) /-ah 

deve ser (A13) (continuaram a ler) /- ah lá. 

O esverdeado é por causa do cobre. Cobre 

2 (A13) /-mas cê já viu esses anéis do 

Paraguai? Esses anel de camelô. Esses trem. 

Se ocê ficar com ele, seu dedo fica verde 

(A14) /-boto fé. O cobre dois é verde (A13) 

/-tipo assim, esse do tacho, deve que só de 

cê deixar o tacho assim, já tem já. Cê tem 

que limpar toda vez que cê for usar. Porque 

já tá ali (A15) /-E deve dar dor de barriga 

mesmo, ne. Porque cobre ne gente. (A10) / 

-dióxido de cobre 2. (A15) (lendo)/-eles 

nem sabe o que que é isso. Eles dá outros 

nome pros negócio, olha que gracinha. 

(A15) / (sobre os nomes dados pelo saber 

popular). /-é isso mesmo. Volta por favor 

rapidinho. (A13) / -eu tô curiosa pra saber 

do sal. Limão, beleza, ácido. E o sal? (A10) 

/ 

-Nossa. O cobre é muito muito tóxico (A10) 

[lendo sobre o elemento] /-Que isso. Olha 

-Desnaturação das enzimas (A22) 

-A água evapora (A9) 

-É das proteínas. Das proteínas do leite. 

Desnaturação das proteínas do leite (A5) 

-E vai pra borda (...) (A22) 

-A cor marrom vem da onde? (Paulo) 

-Cristalização do açúcar. (A9) 

-Nota zero para eles Bianca. (Paulo)” 

“- Como é que chama isso na química? Tem um 

nome. Como chama na química isso? (Paulo) 

- Não sei. Fica pulando (A10)” 

“-O aumento de temperatura aumenta a energia 

cinética faz aumentar a movimentação das 

partículas e fazendo com que o pires se 

movimente, não? (A8) 

-falta alguma coisa aí nesse meio da explicação 

(Paulo) 

-porque tá pulando (A10)” 
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só! A gente achando que era só dor de 

barriga. Bem que ela falou que podia matar 

(A15)” 

“-como assim abrasão? (A15) /-cê colocar 

areia ou sal é a mesma coisa (A10) /-pra dar 

fricção, saca? (A13) /-a tá (A15) /-esse aqui 

foi o que a gente ler, não foi? (A15) /-não 

(A15) /-filtro de barro cê só lava com 

açúcar, porque ela mais grossa (A14) /-

então, o caramelizar que dá a cor mais 

escura. Cê usar mais açúcar mais escuro ele 

fica. Quanto mais açúcar cê coloca mais 

escuro o doce fica. Se cê usar pouco açúcar, 

ele fica clarinho (A10) /-Aquela outra só 

deixa mais no fogo e fica mais escuro 

(A15)” 

“-Agora vai falar o pires com certeza. Seu 

Chico, olha só tadinho. A gente nem 

percebeu a diferença dos pires (A15) /-

nossa, mas aqueles desenho horrível, não dá 

nem pra ver (A14) /-então, seu chico a gente 

nem viu, ne (A13) /-Ele retira a camada de 

nata. Olha que inteligente (A15)” 

“-misturou na minha cabeça já, o que que 

tem, que é responsável pela cor (A15) /-

cervejinha (A14) (vendo os outros 
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alimentos que escurecem) /-hum que bife 

bonito (A15) /-eu gostei da cerveja. (A14) 

-eu gostei da cerveja também (A13) /-eu 

achei que esse é o açúcar caramelizando 

(A10) /-ah é os outros negócio. A formação 

dos outros negócio (A15) [vendo os outros 

compostos formados na caramelização] /-

Tá vendo aquele composto ali. 125 carbono 

(A13) /-nu 188 hidrogênios (A14) /-viu é 

por causa do açúcar, ne (A15) /-fazer uma 

rmn disso aqui (A10) /- nó, o tanto e pico 

que vai dá, imagina (A13) /-nossa gente é 

muito chato (A10) /-doce e leite pastoso 

(A15) (lendo a tabela dos componentes do 

leite) /-(...)doce de leite e a gente pensando 

em fazer análise (A10) /-Olha procê vê, 

gordura tem muito mais lactose. Outras 

açúcares. Cinzas que isso? (A15) /-uai, do 

fogão. Deve ser (A14)” 

-gente, a lá que arrumadinho (A14) [a venda 

de seu Chico que aparece nas fotos] 

-Que gracinha dele. Pena que não mostrou 

vídeo dele fazendo. Ah lá, ele corta os 

doces. Mas assim, não mostrou muito o 

jeito de como ele faz, igual das outras. 

Mostrou mais assim, ó. Não dá pra gente 
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saber. Eu acho que devia ter mostrado mais 

(A15) (fotoetnografia de seu chico) 

-aquilo é açúcar? (A14) (açúcar que seu 

Chico coloca no tacho) 

“-a gente já não viu tudo? (A10) /-é pra 

gente tipo relembrar um pouco, pra gente 

discutir depois (A10) /-olha como é que é o 

nome do negócio aí, gente (A14) /-então 

nós vamos olhar agora. (A13) /-como que 

chama que fica no tacho de cobre? (A14) /-

aquele negócio que faz mal? Que tem que 

limpar antes que faz mal (A13) /-Zulame. 

Zalume. (A10) /-não. Né isso não. (A14) /-

não (A13) / -Que a moça chama é de 

zalume. (A10) /-zalume? (A13) /-né não 

(A14) /-é gente. Zarume.  É zarume gente 

(A10) /-né não (A14) /-é zarume não é? 

(A10) [para Bianca] /-não vou falar não. 

(Bianca)” 

“-zinabre gente. (A14) (lê na hipermídia) /-

zarume é a mesma coisa. (A10) /-nossa 

idêntico. (A14) /-igualzinho (A13)” 

“-nossa gente zinabre, que vergonha. (A14) 

/-tira com limão e sal. (...)(A15) /-colocava 

o pires, colocava pó Royal. (A14) /-uma 

coloca o pires porá baixo e outro pra 
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cima.eu não lembro qual que era pra baixo 

e pra cima. (A15) /-uma colocava o pó 

Royal. Não era a Mariinha. A Mariinha não 

colocava pó Royal. A outra colocava o pó 

Royal (A15)” 

:-Põe pó Royal pra não talhar será? Que 

engraçado (A11) [já viram essa informação 

no primeiro momento] 
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Grupo 1: -Vocês já tomaram o doce e leite, 

tomaram...comeram o doce de leite no 

ponto assim tipo de leite mesmo bem 

quente? (A11) 

-Meu pai faz [Doce de leite] (A11)  

“- Meu pai não aceita fazer no fogão e gás 

não. Ele gosta e fazer n o fogão de lenha 

(A11) / -Tem outro gosto. Nó, muda muito 

(A8)” 

-é.. porque ele faz e só ele mexe ninguém 

mais pode mexer, diz ele que tem a 

velocidade, o ponto, se não passa do ponto. 

(A11) 

“-acho que tem a ver com diferença de 

temperatura. Sei lá, uma coisa fria e desce, 

mas eu já tentei várias vezes lá em casa. 

Minha mãe ferve leite por causa da minha 

irmã. Não vasa (A8)” 

-O Pontello lembrou de quando ele ordenhou 

vaca (A14) 

-Muito criativo. Porque assim, lá na minha 

roça, na minha cidade ninguém usa o pires. 

Todo mundo fica misturando a via inteira 

aquele negócio lá e dá muito trabalho ficar 

misturando (A10) 

- Eu acho as adições de alguns componentes. 

Que assim: “Esse é pra dar esse toque de não 

sei o quê”. Igual o caso...o Pó Royal. Até 

comentei com o Paulo que a minha vó faz. Ela 

adiciona só bicabornato. Aí ela fala para deixar 

ele mais escuro e lisinho. Assim, cada um 

utiliza uma coisinha, tipo um toquisinho, que é 

diferente, pra poder dar tal coisa (A9) 

-É igual o pires. Minha vó também usa o pires, 

e aí eu comentei com ela: “Mas pra que o 

pires?” Ela falou assim: “´É para não entornar 

Grupo 1: -É...eu acho que isso aqui a gente 

teve bem. Porque a gente fez comentário sobre 

as nossas vivências também, a linguagem 

(A11) 

-Esse a gente fez muito bem. Toda hora a gente 

ficava lembrando de alguma coisa. A gente 

conseguiu bem linkar nossa vida com o que a 

gente tava vendo. O que dirá o grupo de lá (A8). 

“- “dialogo com experiência...”. Então, a gente 

teve tudo, ne. A gente avaliou o diálogo entre... 

(A11) /-A gente compreendeu o diálogo e 

interpretou (A7)” 

“-isso a gente fez. Que quando a gente viu o 

vídeo, depois a gente viu a explicação química. 

A gente ficou: “que isso” a A8 ainda parou para 

analisar o quadro. Pra entender (A7) /-então eu 

acho que a gente, por mais que não tenha ficado 

explicito. Eu acho que a gente teve bem esse 

“-Teve um diálogo com a experiência, 

conhecimento prévio tanto, tanto da A9, quanto 

da...esqueci, da A12 e do A18 em que os três 

tem essa experiência de, dos avós... (A5) 

-Mas não conhecimento químico (A9) 

-Isso. Já haviam conhecimento prévios... (A5)” 
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- na outra disciplina eu a gente fez do Paulo, 

a gente mexeu na da Marcela, cê fez? Que 

foi do cabelo, das mexas. A da Marcela foi 

meio que uma hipermídia assim também e 

aí depois a gente respondeu um 

questionário pra ela. Mas foi assim também, 

ela procurando saber os saberes populares, 

de um cabeleireiro, da química (A11) 

- no semestre passado a gente descobriu que 

esse tipo de tecnologia. Ela que pode dar 

errado mesmo (A8) (referente os problemas 

que tiveram para abrir os materiais) 

Grupo 2: 

-mas nem é tacho de cobre, olha só. Seu 

chico às vezes era cobre. Tem uns que é 

tacho de cobre (A10) 

“-que que isso que ela tá fazendo? (A15) /-

açúcar (A14) /-doce de leite. São só leite e 

açúcar (A10) / 

-muito açúcar. Muito (A14) /-é mesmo. Eu 

já vi minha vó...quer dizer, eu nunca fiquei 

lá porque demora muito. Ela começa a fazer 

e eu vou embora. Eu volto só quando tá 

pronto (A15) /-Demora o dia inteiro. Se 

você fizer ele molinho, ne, demora menos 

tempo. Agora se você fazer ele pra cortar, 

o leite”. Mas ela não sabe o eu que ele faz lá 

dentro que não entorna o leite (A9) 

-O pires eu achei bem interessante. A minha 

avó, as minhas tias, elas colocam uma colher 

dentro (...) (A21) 

 

diálogo entre conhecimento novo e existente 

(A11)” 
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uma vida (A10) /-tem que ser em fogão a 

lenha se não cê não vence (A15) /-Pra não 

o quê? Ah é verdade, coloca pires. Isso é 

química gente (A14) /-pra quê? (A13) /-pra 

não ferver o leite (A14) /-ah é tipo as 

bolinhas de vidro (A13) /-eu não coloco 

isso não. Eu fico misturando igual trouxa 

(A10) /-e o pires fica lá dentro agora? Aí 

não ferve (A15) /-aí não tem que ficar 

misturando. Nossa, vou ensinar isso pra 

minha vó. (A10) /-ela não vai aceitar não. 

Tá doida. Ela faz o trem há 50 anos. Aí cê 

falar isso... (A15) 

-deu até vontade (A14) /- de quê? De fazer 

ou de comer? (A13) /-de fazer eu não tenho 

vontade nenhuma (A10) /-Nunca vi fazer 

um doce de leite. Cê acredita? (A13) /-

Mentira. Nunca comeu doce leite feito 

assim?  (A14) /-Feito assim provavelmente, 

ne (A13) /-fazendo assim e cê ir lá passar a 

colher assim do lado e comer, do fogão. 

(A14) /-Não (A13) /-você não teve infância. 

(A14) 

-cê é menino da cidade (A10) /-passar a 

colher na panela eu também nunca passei 

não. (A15) /-Ih nó...meu pai gostava de me 
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fazer de escravinha. Ele adorava comer 

doce e leite mas não gostava de fazer não. 

Aí: vai lá fazer, vai fazer! Criança trouxa, 

ne (A10) /-minha vó vai pra igreja, e deixa 

fazendo. Fogão de gás ainda, na cidade. Aí 

vai pra igreja e deixa lá ligado. (A14) /-

minha vó não faz não. (A15) 

-minha avó tem um fogão a lenha na casa 

dela só pra fazer doce de leite. Tem o a 

lenha dentro da cozinha pra fazer comida. E 

na área assim fora pra fazer o doce de leite 

(A10) /-minha avó não faz essas coisas 

mais, gente. Não faz doce, não faz bolo. 

(A15)” 

“-por que que ela separou? (A14) /-

consistência diferentes (A13) /-eu não sei 

porque ela separou não (A15) /aquele ali vai 

ficar mais durinho ó, que tá ficando mais 

tempo no forno (A10) 

-a lá na água você já sabia? (A14) /-que que 

isso? Pra quê isso? (A15) /-isso eu faço 

também. Pode fazer com brigadeiro 

também (A10) /-quando vai ficando assim é 

porque eu o ponto? (A13) 

-huhum...cê pode amassar ele. Cê só esfria. 

Cê pode amassar ele pra ver, igual 
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brigadeiro. Brigadeiro como cê vai enrolar, 

cê amassa. O doce de leite não, como cê vai 

cortar. Aí cê pode só olhar.  (A10) 

-Gente, nossa, melhor coisa a vida. 

Lembrança da minha infância: é sentar no 

rabo do fogão assim, e raspar esse tacho. 

Quente ainda (A14) /-da sua vó é de cobre 

(A13) /-não é assim (A14) /-da minha vó é 

de cobre. É bem velho, tipo assim, muito 

muito velho, o tacho tá quase naquela 

última finura (A10) /-a lá só é tem duas 

texturas mesmo, uma para cortar (A14) /-

uma tá até mais escurinho. É só deixar mais 

tempo (A15) /-se deixar mais tempo fica 

mais escurinho (A10) /-tem uns de colher 

mesmo que fica escurão, eu acho que é 

porque queima o açúcar. (A14) /-pode 

queimar o açúcar ou então colocar canela 

(A10) /-Canela? (A13) /-nossa fica bom 

demais (A10)” 

“-o que que ela fez? (A14) /-ela tá fazendo 

duas panelas, lembra? (A10) / -porque que 

ela voltou? (A14) /-porque essa panela...não 

sei. Deve ser que ela gosta de misturar uma 

na outra. Essas panelas bunitinha... A gente 

não gosta de colocar essas panelas bonitas 
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no fogão a lenha. Sua vó tem dessas coisas 

(A10) /-fica preto (A13) /-minha mãe na 

roça só faz com panela de pedra (A14) /-é 

panela de pedra e de cobre (A10)” 

“-A minha vó pra atrapalhar a fervura, ela 

colocava uma colher de metal. (A15) /-

minha mãe faz assim pra fritar as coisas. 

Em cima, assim, ne? (A14) /-não. Minha vó 

colocava dentro do leite (A10)” 

“-ordenhar não sô (A13) /-eu não gosto 

tanto de leite assim. eu tomava quando eu 

era criança (A14) 

-só cê por Nescau e colocar a caneca lá 

(A15) /-eu tomava com açúcar mascavo. 

Ficava uma delícia (A14) /-eu tentei apertar 

não saia leite direito (A15) /-é difícil, não é 

fácil não (A13) /-cê tem que empurrar e 

puxar.  (A15) /-tem que puxar e fazer o 

movimento com a mão. (A13) /-que isso, eu 

vi meu tio tirar e era um jatão, assim. De 

uma vez. Credo (A15) /-gente, depois cês 

fica me chamando da roça. Todo mundo fez 

isso. (A14) /-eu nunca te chamei da roça 

(A13)” 
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Grupo 1: Leitura individual silenciosa ou 

algumas vezes uma pessoa do grupo lia em 

voz alta 

“- será que a gente abriu isso aqui tudo. 

(A8) [ao voltar ao menu de “aprofundando 

saberes”] /-a gente não precisa ler tudo. 

(A11)” 

-Vocês querem ler? Acabou (A7) (estavam 

passando aparentemente sem ler com muita 

atenção, já era o segundo contato com a 

hipermídia, fecharam “aprofundando 

saberes”, tiraram a hipermídia e ficaram 

conversando) 

 

-algumas partes sim. Quase todas. (A8) 

(referindo-se ao que leram na hipermídia) 

Grupo 2:-A gente não mudou tanto, mas 

depois a gente analisou melhor, mas a gente fez 

(A15) 

 

-Se for assim, a leitura foi uma boa leitura, a 

gente flui bem (A21) 

-É, mas não foi uma coisa que a gente gravou, 

né? (A21) 

-Mas a leitura foi fluindo. Só que tipo não é 

aquela leitura que a gente fala que é uma leitura 

de aprendizado, sabe, uma leitura que a gente 

fica bem mesmo superficial (A22) 

-É, na produção de significados, a gente 

colocou que a gente teve um bom 

entendimento, ne, uma interpretação sobre o 

texto. Porém não foi uma interpretação 

científica, aprofundada. E na leitura, é fluidez, 

a gente teve fluidez, a gente não teve problema 

com relação a ir e voltar às vezes numa 

pergunta que tava. Então a gente teve uma 

leitura bem dinâmica. Porém não fomos 

capazes de criar uma narrativa. A gente foi 

simplesmente acompanhando o que estava 

sendo dado para a gente. (A11) 

- Bom é... em relação a leitura, a gente não 

achou que flui muito bem no começo. A gente 

achou que não teve fluidez. Depois do modelo, 

ne, a gente achou que foi mais fácil, foi melhor. 

Acho que talvez por causa do direcionamento 

(A15)  
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-Mas aí, a gente também percebeu, a gente 

colocou o que que a gente sentiu também. A 

gente achou que houve um aumento de 

interesse da nossa parte depois que a gente viu 

o modelo. Em questão de mexer na hipermídia, 

sabe, procurar. E acho que é isso.  (A15) 

-Quanto a leitura a gente achou que foi (...)que 

teve fluidez. A gente olhou mais pro lado do 

(...) que a gente tava analisando. Por exemplo, 

as falas (...) como a gente leu aquilo, a gente 

logo percebeu que era por causa, transmitindo 

das pessoas que estavam fazendo o doce 

através do áudio. Então, a gente levou mais pra 

esse lado. Depois do modelo a gente observaria 

isso com mais detalhes e por exemplo a leitura 

mesmo geral, como a gente poderia fazer, de 

uma outra forma. (A19) 

“-Vou falar de forma geral sobre produção de 

significado, pode ser? Então, a nossa leitura 

também fluiu. Embora tenha sido, como os 

outros grupos, superficial. Uma leitura leve. A 

gente não leu com aquela intenção de... (A5) 

-Preocupação. (Bianca) 

-Isso, preocupação de aprendizado. Foi uma 

leitura que fluiu. Mas superficial... (A5) 

-A gente foi entendo tudo e discutindo (A9)” 
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-Teve sim, mas... O modelo mostrou para a 

gente que não é só ir lá. Igual a gente fez, olhou 

todos os textos e tal e pronto. E aí? A gente fez 

só isso, ne. Acho que a gente deveria avançar 

em relação a isso. Não só ler o texto, então, 

relacionar, igual cê falou do outro, relacionar 

com o conhecimento com a questão da 

produção de significados. Conhecimento que 

eu tive lá quando eu fiz inorgânica. A questão 

assim... Acho que o uso foi bem assim, é, igual, 

a gente usou, ne, questão da leitura, os vídeos. 

A gente viu tudo, mas não teve uma associação, 

assim (A21) 
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 - Pensei ele está com letras grandes. Ele tá 

colorido. Na hora que eu vi aquela entradinha 

com os lápis de colorir, eu: “Ah que bonitinho”. 

Tá muito cara de... pros meninos verem, sabe? 

Eu vi meus alunos abrindo ali, gostando (A10) 

- Só que eu não usaria porque eu trabalho com 

cursinho, não cabe. A gente tem o tempo muito 

pequeno pra dar um... infelizmente, um 

conteúdo muito grande e eu sou cobrada de 

todos os lados. Não tem como. É um local que 

eu não colocaria. Agora no ensino médio, cê 

tem, tá... cê também tem o tempo curto falando 

em estado, mas já dá pra você trabalhar outras 

 -De ensino médio eu não sei. Porque se eu achei 

complexo, eles achariam bastante, eu acho. 

Não sei se o modelo no ensino médio caberia, 

mas na graduação acho que sim. (A21) 

-Acho que tinha que fazer teste, pelo menos pra 

ver (...) acho que é muito difícil (...) não sei 

porque cê tem muita variedade de alunos. É 

uma coisa meio que tipo (...) (A22) 

-Essa questão do uso. Eu concordo muito com 

o que a A8 colocou. A gente viu na disciplina. 

Mas eu acho que depois do modelo, a gente não 

avançaria tanto, porque essa questão do uso foi 

ok. A gente não teve dificuldade nessa questão. 
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coisas. Os alunos tão ali querendo que você 

pegue a atenção deles. Estão dispersos ainda. 

Agora no cursinho eu tenho aluno muito mais 

velho que eu, então, ele já tá muito focado. Ele 

vai olhar para aquilo. Não vai atrair ele tanto. 

Ele vai querer matéria, ele quer exercício (A10) 

-Mas acho que aí o professor tem um papel 

muito importante. Porque não é só dá a mídia 

para o aluno mexer e pesquisar. Então, às vezes 

na hora que o aluno tava lendo, ele pode ser 

igual eu que nunca viu nada sobre o doce de 

leite e ficar muito instigado, muito estimulado, 

pelo vídeo, pela produção, mais pra parte do 

saber popular. Só que quando o professor, 

depois dos alunos terem contato com isso, volta 

com a matéria, o aluno vai prestar mais 

atenção, porque ele já viu a parte do saber 

popular, já interessou ele. Mas quando o 

professor vem voltando, ensinando pra ele, a 

química que tem por trás daquilo. Eu acho que 

a gente vai ter conquistado muito mais o aluno. 

Acho que a probabilidade do aluno aprender a 

química através disso é muito grande. Às vezes 

num primeiro contato mesmo, o aluno sozinho, 

ele pode se interessar pelo popular, mas aí o 

A gente não teve nenhum problema na 

utilização (A5) 

 -Foi questão de interpretação, porque a gente 

não pensou tipo assim, numa forma de usar. A 

gente pensou que era pra analisar a forma que 

a gente tinha usado. E aqui na nossa sala. A 

gente...Em questão de exploração mesmo. A 

gente usou adequadamente. A gente explorou 

adequadamente. A gente não pensou que era 

para falar como usaria, tipo... (A8) 

-Então, a gente não falou porque...a gente não 

falou porque nosso entendimento não era 

atividade para fazer. Por exemplo, na hora que 

nosso computador não funcionou. A gente 

falou várias vezes: “Nossa se fosse em sala de 

aula, ne”. A gente até lembrou: “Nó, aí a gente 

podia formar dupla”. Que foi o que ela falou 

agora, que a gente lembrou. Então, em vários 

momentos a gente pensou isso em sala de aula 

sim. Mas a gente não achou que era pra anotar 

isso. A gente achou que é só uma análise do que 

a gente tinha feito. Foi uma diferença no 

entender do que que era para fazer a atividade. 

(A8) 

-Não que não seja legal. Mas acho sim que, o 

ano inteiro, igual o aluno de ensino médio, o 
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papel do professor é importante nisso, de trazer 

a química depois dessa aula de exposição. (A8) 

-Então, a gente tratou com funções orgânicas 

(em uma disciplina). Então, dentro de funções 

orgânicas a gente trouxe o conteúdo, e aí, eles 

navegaram. Sem a gente direcionar. Depois a 

gente distribui o questionário, direcionando 

eles, pra eles navegarem direcionados dentro da 

hipermídia, relacionando com o conteúdo que a 

gente já tinha abordado. (A11) 

-Eu deixaria eles olhando livremente, durante 

uns 20 a 30 minutos, depois começaria dando 

funções orgânicas ou mecanismo de reação, 

algo assim, se fosse o caso. Mecanismo não 

tem muito no ensino médio, ne? Na verdade. 

Tem mais só a reação mesmo. Eles não 

trabalham com mecanismos. Pelo menos não 

no ensino público. (A10) 

-Eu acho que poderia dar a hipermídia entrar 

com aula e os alunos sem casa ver. Porque 

assim cê ganha tempo (A22) 

-Mas aí depende da escola que cê tá 

trabalhando também. Porque pode ser que os 

alunos não tem acesso. (A10) 

- Eu acho que entrar em assunto de tempo é um 

assunto complexo. Que vai muito da escola que 

ano inteiro naquilo, chega lá no final, ele não 

está achando legal não. Chega um ponto que ele 

já tá cansado. Você trazer uma coisa diferente. 

Aí ele já pensa...já traz assim... (A21) 

-Foi um ponto que a gente teve mais 

dificuldade. Até a gente colocou que não foi um 

critério desenvolvido pelo grupo. É porque 

gente fez a análise com relação ao grupo com a 

hipermídia. Não pensou nos usos, ne ou em 

questões que a gente poderia utilizar a 

hipermídia. A gente não desenvolveu quase 

nenhum critério a respeito de imagens pessoais. 

(A6) 

-Na gestão de reputação. A gente até chegou a 

falar, ne. Como você já disse mesmo. Em 

relação a levar a hipermídia, assim. A gente 

como professor levar para a sala de aula. 

Porque isso traria uma reputação pro professor, 

o professor seria considerado um professor 

legal. Porque aquela coisa, só o quadro, com 

exercícios. (A21) 

-Eu acho que na questão da desconstrução a 

gente pensou que... a gente (...)a questão do 

vídeo foi com a hipermídia e tal, é... Igual a 

gente até comentou se aplicasse só os vídeos, 

sem a hipermídia, talvez não teria o mesmo 
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a gente tá trabalhando e da formação do 

professor. Porque se a gente tiver tratando, 

ensinado o aluno para ser um bom cidadão. Que 

é o objetivo do ensino médio. Aí tem que ver o 

que que compensa. Porque às vezes é melhor 

cê deixar ele ali explorando e aprendendo o 

saber popular que ele vai levar pro resto da 

vida, ne? De uma maneira que cê vai demorar 

mais um pouquinho mais de tempo, mas cê vai 

conseguir fazer com que o aluno guarde isso 

para a vida. Ou se você tá trabalhando na escola 

que cê tá formando o aluno pro vestibular. 

Porque aí cê precisa realmente. Tem pouco 

tempo, cê tem que dar aquela matéria toda, 

porque no final do ano o menino vai fazer o 

ENEM, ele precisa saber a matéria inteira. Só 

que se a gente tiver trabalhando no objetivo do 

ensino médio, não é bem assim. A gente tem 

que pensar aí na realidade, do que...que 

realidade que a gente tá tratando. Como que o 

professor foi formado? ... (A8) 

- E quanto mais...pensando na escola pública 

tem uma diversidade é muito grande. Tem 

menino que quer prestar vestibular, tem menino 

que quer ser pedreiro, tem menino que tá ali 

obrigado. É complicado. É muito difícil acho 

sentido, assim. Os dois tem que tá juntos para 

ser um...pra ser uma atividade legal, digamos 

assim...é... (A21) 
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assim, falar como vai ser sua aula sem cê ter 

uma turma focada. “Ah vai ser naquela turma. 

Aquela turma tem essa característica”. (A10) 

-ô Paulo, eu tava discutindo com as meninas 

aqui. Eu não sei se eu aplicaria...eu não se eu 

aplicaria essa hipermídia no ensino médio. Eu 

achei o conteúdo teórico pesado pra alunos do 

ensino médio. Mas frente ao ensino médio que 

eu tive. Na área e orgânica, eu aprendi funções 

orgânicas básicas e reações orgânicas básicas. 

Então, não sei até que ponto que eu encaixaria 

a hipermídia nas aulas. Por ter muitas questões 

bioquímicas e eu não aprendi bioquímica no 

ensino médio. Eu não tinha essa 

interdisciplinaridade da química com as outras 

disciplinas (A5) 

-Era mais a prática. Eles fizeram o bolo. E 

depois nós explicamos a química por traz do 

bolo. Então eu acho isso muito mais 

interessante, porque eles iam entender no 

mesmo tempo em que estava acontecendo. 

Porque nós aplicamos no primeiro, segundo e 

terceiro ano. O segundo ano quando vê 

termoquímica, vê cinética. Eles interessaram 

muito mais pela explicação do que os alunos no 

primeiro ano, do terceiro ano. Eu acho que isso 
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ia funcionar de uma forma bem melhor. (Na 

escola do estágio) (A19) 

-A gente tava discutindo aqui quando a A5 

falou. Se pra gente na hora que a gente abria, 

por exemplo, uns nomes lá, as estruturas, já via 

aquelas coisas gigantes e falava: “Nossa! Isso 

tudo!”. Se pra gente já deu um susto. Imagina 

pra eles que não tem muita noção do que que é 

(A9) 

- Ô Paulo, eu aplicaria, mas eu acho que tem 

que direcionar. Porque eu acho que se não 

direcionar, vai acontecer o que aconteceu com 

a gente. A gente vai ver e tal, mas na hora de 

ler, na hora de fixar o conhecimento ali. Talvez 

se tivesse um quiz. Alguma coisa do tipo, 

alguma coisa mais descontraída a galera, 

buscaria mais fixar o conhecimento químico. 

Acho que como deixou solto, a gente ficou 

mais preso no vídeo, por causa do... da falta de 

direcionamento. Por causa, de sei lá... (A13) 

- Eu posso fazer um comentário? É porque, eu 

acho a ideia legal o que os meninos falaram de 

achar que tá muita bioquímica, a gente não 

aprendeu isso no ensino médio, etc. Eu achei 

legal. Em partes eu concordo, tem uns nomes 

muitos difíceis mesmo, umas estruturam que 
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assustam até a gente, tipo assim: “gente, que 

estrutura!”. Só que eu penso na hipermídia 

como uma forma de introduzir o assunto. A 

gente não ia tratar da forma que tá lá. A gente 

não ia usar... tipo não ia ficar falando do doce 

de leite. Mas é uma forma do aluno ver que tem 

aquela química orgânica naquele doce de leite. 

Quando a gente fosse explicar no quadro e 

retomar o assunto com o aluno, a gente ia fazer 

isso de uma maneira, com umas reações mais 

tranquilas, do jeito que a gente aprende no 

ensino médio. Era só uma forma de ligar aquilo 

que a gente tava aprendendo de uma maneira 

bem básica com aquelas reações complexas do 

doce de leite. Eu também acho que é difícil 

aquilo lá. Não tem como a gente ensinar aquilo 

pro aluno (A8) 

-Mas acontece que às vezes para eles, iam ficar: 

“E aquilo lá?” Eles iam às vezes querer saber 

mais (A9) 

-Não. Eu concordo. Mas acho que tudo tem 

ligação. A gente ia conseguir explicar aquilo lá 

sem usar aquelas reações gigantescas (A8) 

-Dá um exemplo de reação parecido com uma 

molécula mais simples, por exemplo, 

entendeu? (A13) 
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- É, isso que eu quis dizer. Eu acho que é 

bacana sim.  Mas eu concordo com o A13 

também. Também acho que sem 

direcionamento, eu acho que o aluno não ia 

conseguir olhar e se interessar pela química e 

ficar focado naquilo (A8) 

-É. Perguntaria se aquilo que é aquele processo. 

Depois eu explicaria o conteúdo e levaria com 

a hipermídia pra eles saberem o conteúdo que 

eu tinha explicado com o vídeo de introdução 

tinha nexo (A7) 

-Eu acho que eu não mostraria todos os vídeos. 

Porque eu acho que vai demandar muito tempo, 

muito tempo. Eu mostraria só o vídeo dois, que 

aquele que a gente achou que a imagem tá 

melhor. Porque acho que já dá para ilustrar o 

processo de fabricação do doce de leite (A8) 

-Poderia mostrar só mesmo que existe os três. 

As três formas de fazer. (...) Se alguém quiser 

se interessar pra ver os outros (A7) 

-Aí eu faria que nem a A7. Em outra aula eu ia 

trazer a hipermídia pros meninos olharem e 

mexerem e ia explicar o conteúdo químico. E 

aí, mas assim, tudo isso com umas duas aulas 

introdutórias pra um assunto que já tem 

ligação, sabe, assim, que já tem algum 
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conteúdo do livro didático deles mesmo. 

Depois ia começar explicar sobre...não sei...não 

sei o que um aluno do ensino médio estuda 

disso. Eu teria que pegar o vídeo e pesquisar e 

olhar qual que o conteúdo que eu poderia 

interligar. Mas um conteúdo químico mesmo 

assim, de orgânica (A8) 

-Eu também pensaria nisso. A primeira vista eu 

utilizaria a limpeza do tacho, porque acho que 

assim, ia acontecer com eles a mesma coisa que 

aconteceu com muitos aqui, eles iam ficar 

muito presos em como que faz, qual que é a 

receita do doce de leite. Acho que ia perder 

muito tempo, mas não sei, igual a A8 falou. 

Tem que ser muito bem estudado para a gente 

ver o que que a gente vai interligar ali (A14) 

- Eu dividiria o tempo. Pegaria uma metade do 

conhecimento popular e a outra metade do 

conhecimento científico. Ia ficar alguns 

minutos só no conhecimento e na outra aula, eu 

daria a matéria (A6) 

-Acho que talvez propor algumas questões pra 

quando eles fossem abordar a hipermídia. (...) 

(A3) 

-Eu acho que pensando em ensino médio. Eu 

acho que eu começaria perguntando eles, por 
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exemplo, qual é a química...se eles acham que 

tem química no doce. Porque aluno de ensino 

médio não tem muito esse negócio de ver no 

que que eles usam a química. Eu acho que só 

dele saber, tipo, mostrar pra eles o vídeo do 

doce de leite e perguntar para eles se tem 

química ali, eu acho que já dá pra eles se 

direcionarem, olhando com essa mentalidade 

perto da (...) hipermídia tranquilamente (A18) 

-Só de perguntar os pais eles mesmo já 

conseguem. A hipermídia ficou bem feita 

(A18) 

-Acho que depende porque se eu recebesse 

aquele material como professora, sabendo que 

era um material pra eu aplicar em sala de aula, 

eu teria olhado com outros olhos pro material. 

Eu tive um primeiro contato com o material, 

então eu fui ter um contato de pessoa que teve 

o primeiro contato com o material. Então, eu 

fui ver, achei legal, fui ver os vídeos. Agora, se 

eu soubesse que aquilo era pra uma aula que eu 

deveria preparar, assim pra eu poder usar, eu ia 

olhar com outros olhos. Já ia prestar muito mais 

atenção na parte química, vê o que que dava pra 

explorar, o que que dava pra eu dar pros alunos, 

o que que não dava. Eu acho que assim, muda 
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pelo jeito que a gente pegou o material, assim. 

A forma como a gente chegou no material (A8) 
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Grupo 1: -vocês precisam ver a tela no 

computador. Porque eu tenho o computador 

na mochila (A8) 

 Grupo 1: “-Se quiser (...) o computador deu 

pau (...) é resolução de problemas. Pegamos o 

notebook (A7) /-Fomos bem prestativos (A11) 

/-Fala que a gente já foi inserido neste meio, de 

ter um problema (A8) /-dentro da hipermídia 

(A7) /-é dentro da hipermídia, ne. Às vezes não 

passar como passou aqui. Alguma coisa assim. 

“resolução de problemas”. Acho que a gente 

saberia lidar com esses problemas (A11) / 

-Porque a gente conseguiu assistir, ne, senão a 

gente não teria assistido (A7)” 

- “Uso” a gente conseguiu também, aplicar, 

resolver o problema gente foi super bacana pra 

resolver o problema do computador aí ó. 

“Criação” a gente não sabia, continua não 

sabendo. A análise e o outro, a gente... então 

vamos escrever (A8) 

 

Até mesmo tivemos dificuldade de abrir a 

hipermídia. Tivemos ali que arrumar um jeito 

pra tentar solucionar o problema. A gente teve 

bastante confiança em explorar o material e não 

exploramos nenhuma inovação assim, por ser 

algo que não tínhamos conhecimento ainda 

(A6) 

-Olha, nessa parte, essa questão de resolução de 

problemas, a gente usou, porque como a gente 

começou de trás pra frente, a gente não tava 

entendo o quê que a gente estava fazendo. A 

gente tava achando que tava tudo sem sentido. 

A gente parou, pensou e avaliou qual que seria 

a melhor sequência para a gente. A gente 

resolveu a dificuldade que a gente tava. (A19) 
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 - o do Chico eu queria que tivesse vídeo, mas 

só tinha imagem (A15) 

-Sabe o que eu acho que faltou pra gente 

compreender e ter uma visão do processo como 

todo? Acho que podia ter um tópico final de 

tipo uma conclusão mesmo. Porque a gente foi 

vendo parte por parte e foi entrando, se 

perdendo, mas não teve uma parte de voltar, 

tipo um resumo, tipo uma visão geral, sabe, pra 

concluir para fechar o que a gente tava vendo. 

Porque a gente foi vendo aos pouquinhos, 

faltou tipo fechar assim, concluir o tudo que a 

gente viu (A8) 

-A gente não...Eu não pensei em momento 

nenhum: “nossa vou parar, deixa eu entender e 

fazer isso sozinho”. Não. Mas às vezes poderia 

ter tido algum tipo de ilustração, uma linha do 

tempo mostrando os processos. Às vezes ia 

fazer com que o aluno fechasse o raciocínio. 

Não sei (A8) 

-Paulo, sabe o que poderia ter? um jogo. Iguais 

aqueles que a gente fez em “Natureza da 

ciência”. Porque aí tem...tinha várias tabelas 

que você relacionava o popular com a 

fundamentação teórica. Tipo, esse termo 

significa aqui na teoria. Aí às vezes acho que a 

 -Eu um...eu só queria falar da hipermídia, que 

foi de forma geral, todo mundo teve essa 

dificuldade. Que quase ninguém prestou tanta 

atenção no conhecimento científico. Acho, que 

se eu pudesse reformular a hipermídia, eu 

colocaria conhecimento, ne popular e 

científico, lado a lado, porque às vezes, a gente 

via o conhecimento popular quando a gente 

clicava naquela interrogações a gente tinha 

curiosidade, mas aí passava, logo tinha outra 

curiosidade, a gente ia ver tudo lá no final. 

Então, lá no final ficou cansativo. A gente ia 

lendo: “é isso, é isso, é isso”. Mas a curiosidade 

vinha logo de início, mas aí passava e também 

tinha outra curiosidade e não ia sendo 

respondida aos poucos. Era respondido de 

forma direta no final. Então assim, acabou que 

a gente, foi feita uma leitura superficial no 

final, por ser muita informação, muito 

conteúdo de uma vez só. Sendo que ali poderia 

ser picado, tipo: “nossa! Tive essa 

curiosidade!”. Aí volta depois na hipermídia 

responde a curiosidade do que foi, ne, e que a 

pessoa teve dentro do conhecimento popular. E 

assim, acho que ia ser de mais fácil 

compreensão (A5) 
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gente ia fazer esse tipo de atividade e ia 

conseguir ir interligando. Eu acho que ia ser 

interessante. Porque assim, a gente ia trabalhar 

a mente pra isso. “Não, realmente, esse termo 

popular tem toda uma fundamentação teórica 

por trás dele”. “O que que é?”. Aí a gente fazia 

esse trabalho e com certeza ia conseguir 

interligar melhor (A5) 

-Eu não sei qual que é o jogo que a A5 falou, 

mas qualquer tipo de jogo ia forçar também o 

grupo a discutir. Sabe, acho que ia dá uma ideia 

de coletividade na gente. A gente foi lendo e 

vendo. A gente não parou para discutir. Se 

tivesse um jogo, a gente ia ser obrigado a parar 

e falara daquilo, sabe, assim. Ia levar o aluno 

para esse tipo de atividade (A8) 

- Entre aspas. Porque a pergunta (da 

hipermídia) que tá lá, tá respondida. Então a 

gente via a pergunta e a resposta tava lá. Então, 

a gente via a resposta. Sabe assim, “ah que 

legal, não, bacana. Gostei da explicação”. Mas 

não era um negócio tipo, uma pergunta 

diferente que a gente não tinha a resposta, a 

gente tinha que pensar. Sabe? Um jogo que a 

gente tinha que interagir com o colega pra 

poder chegar e resolver a questão do jogo (A8) 

“-Eu acho, porque querendo ou não, a gente 

podia ter feito isso. Questionou? Sai da parte do 

conhecimento popular e acessa o conhecimento 

químico. Mas o formato da hipermídia, de você 

ir seguindo primeiro todo o conhecimento 

popular, e depois todo o conhecimento 

científico. A gente foi... (A5) 
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-A A5 falou. Tem uma linguagem rebuscada. 

Talvez não daria pra tá aplicando na escola. 

Talvez se fizesse uma transposição didática ali 

com um linguajar talvez um pouco menos 

rebuscado. Ou até mesmo com outros tipos de 

ilustrações. Talvez seria possível traduzir 

(A20) 
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Grupo 1: -Massa! Contextualizando outras 

coisas também não ficou só no doce e leite, 

gostei (A8) (último tópico de aprofundando 

saberes, sobre o escurecimento) 

-A pesquisa que o professor fez pra essa 

hipermídia foi bacana também, ne (A11) 

“-sim. Nó muito bacana (A8) / -gostamos.  

(A7) [ao serem perguntados pelo professor 

sobre a hipermídia]” 

“-Quem fez Paulo? (A8) (a hipermídia) / -

pega aqui pra mim Bianca, por favor. 

(Bianca)/ -Foi aluno seu? (A8) / -Foi um 

projeto de 2009 que envolveu duas alunas 

do curso de química e um aluno do curso de 

física. (Paulo)/ -nó muito bacana (A8)” 

- “Nó... eles souberam explicar direitinho 

na hipermídia o que que tá acontecendo. Eu 

achei super legal (A8) /-Como assim? 

-Muito bem criado (A7)  

-Ficou péssimo [efeito de cartoon no vídeo de 

Dona Mariinha] (A14) 

-não dava para ver se aquilo ela tava pondo na 

água. O que que ela tava pondo para esfriar o 

negócio. Ficou bem ruim (A8)  

-Mas o resto (exceto o vídeo 3 do DVD) ficou 

legal (A14) 

- Acho que é o jeito [de produzir o doce] que 

elas fazem. Cada um tem um jeito. [O que acha 

mais interessante] (A15) 

-Acho que a gente gostou mais do segundo que 

é o que ela faz três tipos. Faz uma travessa 

mais... (A15) (o que mais gostaram) 

-Eu gostei mais da hipermídia que teve a 

explicação química. O vídeo nem me 

interessou muito, mas a explicação eu achei 

muito... foi lúdico, sabe? (A7) 

 

Grupo 1:-Acho que todo mundo teve uma 

visão bem crítica, ne (A11) 

“-A gente só analisou bem superficial, ne. (A7) 

/-A gente pode colocar isso (A11) /- A gente 

pode colocar, o que a gente melhoraria é 

analisar, interagir com as mídias digitais de 

uma maneira mais profunda, mais crítica. (A8) 

/-Mas no caso os alunos talvez não iriam fazer 

isso (A6) /-Não iriam. Porque não tivemos um 

direcionamento (A7)” 

-Agora tem que saber por trás o que é “legais e 

de usabilidade”. Acho que no nosso caso, pode 

ser mais critérios éticos e de usabilidade, ne, 

porque a gente fez uma análise crítica mas que 

não feriu a ética, ne. Usou de forma crítica 

(A11). 

-Não tivemos estas perspectiva crítica, críticas 

não, críticas a gente teve... estéticas e éticas. 

(A11) 

-Agora a parte de seleção, a gente falou que a 

gente não teve essa imagem de julgar se é ideal 

ou não. Depois a gente colocou que porém (...) 

a gente poderia julgar (A22) 

-A gente poderia ter um outro olhar em relação 

ao que a gente tinha feito (A21) 

- Interrogação...no começo a gente não 

conseguiu organizar no primeiro contato. Após 

a análise talvez a gente teria uma análise 

diferente (A22) 

-A gente tá em duas etapas. Essa primeira parte, 

que é a parte mais física, de mexer, de clicar, de 

voltar, é uma parte que a gente já sabia. 

Organizou o nosso conhecimento, mas a gente 

já sabia mais ou menos. Agora a gente chegou 

na parte de análise. Nessa parte o modelo foi 

muito importante. Porque a gente antes tinha 

feito uma análise muito superficial. A gente 

tinha passado pela hipermídia sem ter uma 
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(Paulo)/-Na parte química explicando 

que...porque que lavaram o tacho... (A8)” 

“-nó muito legal (A8) / - Mas foi muito 

didático, ne a explicação (A7) /-muito. 

(A8)” (sobre a hipermídia) 

“- Por que eles colocaram a imagem assim? 

Não ficou boa não (A11) (vídeo da 

Mariinha) /-Eu tava pensando nisso agora. 

(A7) /-Será que a imagem é assim mesmo? 

(A11) /-Parece aqueles efeito (A8) /-

Bianca, a imagem é assim mesmo? (A11) /-

eles colocaram um estilo tipo cartoon. 

(Bianca)”  

“-adorei esse aqui (A7) /-animação, ne? 

(A11) /-pra criar foi um custo, ne? (A11) /-

Essa parte é muito legal. (A8)” 

Grupo 2:-eu gostei a imagenzinha eu achei 

bem pedagógico. Todo colorido (A10) 

-muito ruim. Nada a ver com esse desenho 

[efeito do vídeo de Mariinha]. A gente nem 

vê tudo direito, véi (A14)  

“-gente, por que que pôs um filme, um 

vídeo assim [vídeo de dona Mariinha], pelo 

amor de Deus (A14) /-não á pra ver direito, 

ne. Não dá pra ver nada. Parecendo um 

“-Nossa a gente foi muito seletivo...acho que a 

gente foi bastante seletivo, bastante 

interrogativo (A8) /-eu acho que a gente 

conseguiu julgar e avaliar. A gente falou que o 

vídeo tava ruim. O que tava bom, o que tava 

ruim, o que a gente usaria em sala de aula, o 

que a gente não usaria. A gente teve essa. (A8) 

/Foi uma ótima seleção (A7) /-então, a gente 

avaliou, julgou, rejeitou (A11)” 

“-eu acho que aqui a gente não teve tanto este 

debate. Mas lá a gente bem teve essa visão 

crítica, de analisar. Eu acho que para analisar a 

hipermídia, acho que agora depois da 

discussão, a gente analisaria melhor, as vezes. 

(A11) /-eu acho que as vezes, a gente fez uma 

análise meio silenciosa, sabe. Tipo assim, eu 

tava olhando e eu estava pensando na minha 

cabeça. Mas, a gente poderia ter discutido mais. 

Um ponto que a gente podia ter melhorado, é 

ter externado estes pensamentos, tipo (A8) / -

faltou a gente falar, ne (A11) /-Porque se a 

gente falou lá na sala, quer dizer que a gente, 

tipo, que a gente estava com esse pensamento a 

gente só não divulgou, não externou (A8) /-A 

gente estava tímido, né. A primeira vez… 

(A7)” 

análise crítica, sem um olhar crítico pra análise, 

ne. Sem criticar ela, a hipermídia. Então eu 

acho, que aí agora acho que a gente começou a 

ter um grande avanço trazido pelo modelo (A8) 

-Bom, nessa parte assim, de julgar a hipermídia 

igual, acaba que uma coisa vai 

complementando a outra. E a gente fica um 

pouco depois meio repetitivo. Igual já foi 

falado. Esse olhar crítico a gente não olhou no 

momento, a gente ficou bem preso bastante na 

parte mais visual. Acho talvez por isso a gente 

ficou tão preso no saber popular. Porque era 

uma coisa conhecida e a gente se identificou. E 

a gente não tinha analisado a hipermídia, assim, 

olhando o que cada coisa tinha contribuído com 

aquilo, sabe. “Ah se não tivesse isso, como 

seria se isso fosse melhor, no que ajudaria”. 

Então a gente ainda não tinha olhado com esse 

olhar de julgar, o que cada coisa estava 

contribuindo, o que estava de importante (A15) 

Aí, em questão de resolução problemas e de 

criação, a gente não sentiu muita mudança não, 

tipo assim, pelo menos não da minha parte, não 

sei se pelo jeito que a gente olhou, o jeito que a 

gente analisou, o jeito de responder, mas... Não 

sei, talvez a gente devesse ter olhado com um 
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desenho (A15) /-não dá pra ver bosta 

nenhuma (A14)” 

-não dá nem pra ver a cor do doce, esse 

desenho horroroso. (A14) 

-Tá muito devagar. O da outra tava muito 

mais prático [vídeo de dona Mariinha 

comparado ao de Marly]. E a gente não vai 

ver se chiquinho...chico. Como é que é? 

(A14)  

-eu tô achando péssimo. Foi horrível essa 

ideia dessa pessoa. Fazer um desenho (A14) 

-Se seu Chico fosse outro dia. Da outra foi 

muito bom (A14) (vídeo da Marly) 

“-olha eu tenho uma crítica fundamental a 

fazer. Aquele desenho daquela mulher. 

(A14)/-da Mariinha, ne? (A15)/-jesus 

cristo. (A14)/-da Mariinha tava muito ruim 

para ver. (A15)” 

-Olhar crítico em relação ao conteúdo, devido 

a superficialidade que a gente passou ne (A7) 

-vai colocar isso? Devido a forma superficial, 

ne, que analisamos (A7) 

Grupo 2: “ficou bem feitinho, ne. Quem fez 

esse [animação]? (A1) /-não sei (A14) -agora 

eu fiquei curiosa. (A1)” 

“-Não sei gente. Como a gente se expressou, 

ne? (A14) / -Acho que ele quer saber se a 

hipermídia mostrou isso para gente? 

Apresentou uma ideia pra gente? Mas qual era 

o propósito da hipermídia? (A15) /-Levar o 

conhecimento científico segundo o saber 

popular (A17) -Então, quando cês viram ela 

assim, cês achou isso? (A15) /-achei, mas igual 

ele falou, a gente levou mais pro saber popular, 

ne (A14) /-mas a gente entendeu o propósito 

dela. Acho que é isso. Acho que expressou sim 

(A15)” 

-A gente pode falar que antes de ter contato 

com esse negócio, nós analisamos com o olhar 

mais superficial, depois nós começamos a 

observar com um olhar mais crítico.  (A13) 

-Escreve aí: ficamos limitados aos recursos 

visuais Pode ser, só. No segundo momento, 

olhar ainda mais crítico do que a gente tinha 

olhado (A15) 

-Ser mais crítico na leitura que a gente tava 

fazendo. Pra que que serve, para que que 

deixou de servir, a fala que que tem a ver. Então 

assim, é isso nessa parte que a gente avançaria 

(A19) 
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podemos interagir com a hipermídia com o 

olhar mais crítico (A13) 
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Grupo 1: “-Eu queria saber fazer esse 

negócio essa hipermídia (A11) /-Eu não 

tenho nem noção de como é que começa. 

(A7) /- deve ser muito da informática (A8)” 

 

Grupo 2:-ele tá muito branco (A13) /-

depende (A14) /-tem uns que é branco 

(A15) /-com mais leite (A10) /-depende, 

aquele mais escuro. Acho que você tem que 

queimar açúcar. (A14) / -ó A14 sabe das 

coisas. O da minha avó fica branquinho. 

(A15) (falando sobre o doce) 

“-gente ta filmando? [Olhando para a 

câmera] (A10) /-e vocês falando palavrão. 

Vai ter que cortar aqui Paulo (A13) /-tá não 

gente, a luzinha não ta acessa (A10) /-não 

tem problema, pode falar palavrão. Tem 

que ser bem espontâneo. (Paulo)/-mais? 

(A13) /-não ta gravando? (Paulo)/-acho que 

não. Não tem luzinha vermelha. Tá sim. Ah 

que vergonha (A10)” 

 

-Eu só não tinha visto o da manteiga. Isso eu 

num... O resto eu já vi. Pó Royal. Farinha de 

trigo. A Maisena. Agora a manteiga não, a 

manteiga não... (A1) 

- Pires é de lei (A9) 

- Nossa! Eu sou muito leigo nisso. Eu não sabia 

de nada disso. Eu nem sabia como fazia doce 

de leite. Não sabia o que era zinabre. Não sabia 

nada (A20) 

-Eu compartilho da opinião do A20, eu também 

não sabia de nada. E eu achei legal a 

preocupação deles em lavar o negócio para 

não...todos eles se preocupam em lavar aquele 

tacho para não dar, o zinabre? (A8) 

-Nossa gente eu só muito da roça (A14) (sabia 

da origem do polvilho) 

-A gente também descobriu que o polvilho vem 

da mandioca (A10) 

 

Grupo 1: “Interpretou. Gente, a gente está indo 

muito bem (A11) /-A gente só não é cientista 

em potencial. (A7)” 

“-Mas acho que a gente não foi inovador, a 

gente não fez nada (...) (A8) /-A gente só seguiu 

(A7) /-É... mas a gente explorou bem, tipo...  

(A8) / -A gente experimentou (A7)” 

“-acho que a gente foi participante. Ah que 

legal essa hora não sei o quê...mas... (A11) / -

não nos se remeteu a nada (A6) /-eu acho que a 

gente desenvolveu o papel de um participante 

confiante. (A11) / -só que a gente poderia ter 

mais sensibilidade para material. (A7)” 

“-É acho que a gente não pensou não (A11) 

(“gestão da reputação” / -Tanto que a gente 

tava só assistindo. Agora se fosse para colocar 

em sala de aula a gente se pensaria se não vai 

acabar com a reputação de alguém, com o 

emprego (A7)” 

-a gente só criticou mesmo. Pronto. Será que 

eles vão passar isso no portal? (A7) 

-Tipo assim, porque tá falando é... meio que on-

line. “Protocolo de comunicação, ética, 

-Não assim, a gente... é porque eu acho que a 

gente fez a análise agora que a gente tá 

discutindo, a gente analisou de maneira errada. 

Porque o que a gente fez foi olhar...olhar pra a 

nossa análise anterior e pensar se a gente tinha 

analisado a análise pessoais na nossa forma de 

interagir anteriormente. Foi isso que a gente 

fez. E aí a gente viu que não tinha feito análise 

pessoal. Mas o modelo acrescentou pra gente. 

Ele mostrou que a gente poderia ter feito. Que 

é uma forma de analisar. Que é legal a gente 

pensar por essa perspectiva de olhar o 

desenvolvimento da identidade a gestão da 

reputação e tal, e que a gente não tinha feito. 

Tanto que a gente anotou foi assim: “Ah, o 

grupo não analisou imagens pessoais”. Porque 

a gente achou que era pra gente fazer isso. 

Olhar o que o grupo tinha feito. A gente não 

tinha feito. Mas aí a partir do modelo, a gente 

começou a olhar, a gente viu que tinha essa 

possibilidade de olhar pra essa questão de 

imagens pessoais que a gente não tinha olhado 
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privacidade, compartilhamento, segurança, 

proteção, produção”. A gente não participou 

desse processo criativo, tipo de produzir.  E a 

gente nem participou de um processo on-line. 

Tipo, nossa TIC...ah deixa não se aplica então. 

(A8) 

-Essa de imagem pessoal e de análise, a gente 

que a gente foi pouco analista, a gente analisou 

ruim. Mas no sentido de “descodificar” e de 

entender a hipermídia, de saber mexer e de 

interagir mesmo com a hipermídia, a gente 

achou que foi bem. (A8) 

“-Mas de certo modo acrescentou, porque a 

gente viu o que a gente tava fazendo e alisando 

do jeito que a gente tava fazendo tava do jeito 

certo (A8) /-Então reforçou o conhecimento 

que a gente tinha (A7) /-Então, eu ia completar 

a frase só, trazendo confiança ao retornar pra 

hipermídia, mas não precisa falar nada, vamos 

para o próximo, ponto. (A8)” 

“-percebemos o não conhecimento? O 

desconhecimento, ne? O desconhecimento... 

diante...diante as características? Diante das 

características apresentadas. Sendo o modelo, o 

viés que nos trouxe esse conhecimento, não sei. 

O que a gente coloca? (A7) /-Tô pensando (...). 

anteriormente. O modelo trouxe avanços sim 

(A8) 

-Nessa parte, a gente pensou em várias coisas 

também. Primeiro a gente pensou na nossa 

identidade no que a gente tinha vivido e como 

a gente poderia aplicar esse novo conhecimento 

no meio cultural que a gente vai dar aula, pra 

ajudar na identidade do aluno, sabe? Aí a gente 

foi pensando nisso. (A15) 

-É, a gente pensou nisso. Realmente até foi 

legal, minha avó sempre fez doce, mas eu 

nunca tinha reparado, eu fui perguntar pra ela, 

como ela como ela fazia o doce. Se ela punha o 

pires. A gente ficou conversando um tempão 

(A15) 

-Esse aspecto a gente não...acho que não 

avançamos em nada. A gente só acha que a 

questão, a gente pensou muito na questão da 

reputação, a gente pensou nos personagens. A 

gente pensou...por exemplo, igual, o Seu 

Chico, ele não deixar gravar. Ele proteger a sua 

reputação. Então assim, a gente não pensou em 

relação a gente, a identidades, e sim na dele 

(A19) 

- A gente também não tem nada a declarar. A 

gente não sabia que diante da utilização da 
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A gente não olhou nenhum critério de análise 

presente nesse tópico. É e que após a inserção 

desse modelo. Quando a gente teve o 

conhecimento teórico do modelo. A gente pode 

olhar com a hipermídia com um novo olhar. 

Entendeu? A gente pode perceber, porque aí a 

gente começou a pensar, tipo...  (A8)” 

Grupo 2: -Acho que faltou, muita falta, teve 

muita falta de interesse (...). Mas a gente não 

vai falar isso. (A14) /-Pode ser falado mas de 

outra maneira, aliviando um pouco a nossa 

culpa, claro. (A13) / (estão cochichando) (A14 

olha para a câmera) /-O interesse principal 

deles é saber o que a gente tá falando. (A13) /-

Misericórdia. (A1) / (continuam cochichando)” 

-pra mim, não sei. Depois a gente ficou mais 

interessado, não ficou? Depois a gente ficou 

mais interessado, mas só isso. (A15) 

 

-Tipo assim, isso contribui para a identidade de 

vocês? Cê se identificou com o negócio? (A15) 

/-Muita coisa (A14) /-Então cê identificou com 

o assunto. Cê tem que falar. Você se identificou 

com o assunto? (A15) /-Eu achei interessante, 

mas muita coisa eu já sabia. (A14) /-Mudou seu 

pensamento tradicional? (A15) /-não (A14) /-

hipermídia que poderia associar no caso esse 

tópico de imagens pessoais. Esse modelo fez a 

gente ver que existe esse tipo de conhecimento. 

Existe mesmo essa questão de avaliar esse 

desenvolvimento da identidades, a questão da 

reputação, em cima da hipermídia. A gente não 

tinha conhecimento disso (A5) 
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Mudou. Cê falou que nunca tinha usado 

manteiga. Com que não mudou? (A15) /-Ah é 

manteiga, Pó Royal. É verdade. (A14)” 

-Acho que antes cê pode colocar que a antes a 

gente não analisou isso pensando que isso ia 

contribuir, sabe, para nossa vida. (A15) 

 

R

e

l

a

ç

ã

o

 

e

n

t

r

e

 

o

s 

 

P

a

Grupo 1: “-Eles sabem que ta filmando. 

Eles não sabem não (A8) [estavam rindo do 

outro grupo] / -eles não sabem não. (A7)” 

Grupo 2: “-ah a luz vermelha fica lá em 

cima. Por isso que não tava vendo aquele 

dia. Descobriu o Brasil também (A10) /-cê 

pode saber que filmou tudo que a gente 

falou aquele dia (A13) /-me deixa triste não. 

Vamos falar de coisa boa. (A10)” 

 

- Não, acho que a gente não discutiu não. A 

gente só foi lendo (A22) 

 

Grupo 1: “-Por que que eles estão mexendo na 

hipermídia de novo? (A8) (referindo-se ao 

outro grupo) /-Perdendo tempo, ou gastando 

tempo que tem a mais, ne? (A7)” 

-Imagina sem câmera…eles tão bem soltos [o 

outro grupo], ne (A7)  

 

- Que nem a gente tava falando aqui. A gente 

ficou bem superficial em quase tudo. Até a 

gente tava discutindo, muitas vezes foi a forma 

que separou o grupo. Tipo, eu tenho um 

problema sério, ela também, tipo assim, com 

pessoas. A gente tá com algumas pessoas aí fica 

mais fácil pra gente trabalhar. Pra gente poder 

fluir. “Convenção, peraí, deixa eu ver isso aqui 

melhor?”. Aí às vezes pode ter sido um 

probleminha assim também. Por isso que muito 

das coisas que a gente falou aqui, a leitura, 

tudo, ficou bem meio que superficial mesmo, 

porque a gente ficava muito tenso com as 

pessoas do grupo (A22) 

-Agora que você comentou isso aí. Acho que 

deu uma ideia. Acho que no nosso caso 

erramos, porque a gente não tinha afinidade, a 

gente fazia travado com a hipermídia. A gente 

ficava assim tipo sem conseguir, porque a gente 
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não sabia como tava o outro. Como a gente não 

conseguia ter esse diálogo eu acho que a gente 

acabou não avançando. Agora eu não sei se 

depois do modelo. Acho que com o grupo, 

agora, acho que ia fluir. Mas por causa, duma 

questão é mais de afinidade (A22) 

 

 


