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RESUMO
A presente dissertação configurou-se como uma pesquisa-ação dentro de uma abordagem
qualitativa e buscou compreender de que maneira a aproximação docente das TDIC pode
oportunizar a revisão e transição de determinadas crenças pedagógicas acerca do uso destes
dispositivos na educação. A pesquisa foi realizada em uma turma dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental da Escola Estadual Tomé Portes del-Rei da cidade de São João del-Rei em
Minas Gerais e teve como apoio para a realização das atividades com as TDIC o Projeto Byte
Maluquinho. A pesquisa-ação empreendida envolveu a cibercultura e seus desdobramentos à
educação, tendo em vista a apropriação social das TDIC. As ações de construção de dados
sucederam nos espaços tradicionais de lugar (sala de aula) e no ciberespaço, se fundaram com
base em observações, acompanhamento de produções virtualizadas e uma entrevista
semiestruturada com uma professora. Para sistematizar os dados empíricos foi utilizado o
software Atlas.ti, que auxiliou no processo de tratamento, relacionamento e inferências que
compuseram a Análise de Conteúdo desenvolvida. As contribuições da professora,
categorizadas por intermédio da Análise de Conteúdo, indicaram que existem poucas Políticas
Públicas Educacionais voltadas para a inclusão das tecnologias digitais na escola. Nesse
sentido, constatou-se também o precário suporte de infraestrutura e a inexistência de suporte
pedagógico que orientem os docentes em atividades com as TDIC. O trabalho empreendido
com a professora e seus alunos ocasionou impacto cultural docente frente às TDIC e
possibilitou a reconfiguração da ação discente frente à aprendizagem. Outro indício
significativo foi que as ações empreendidas em conjunto, sugeriram uma possível reflexão e
transição das crenças pedagógicas acerca do ensino tradicional e do uso das TDIC como
dispositivo pedagógico.
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ABSTRACT
The present dissertation was set up as an action research within a qualitative approach and
sought to understand how the teaching approach of the TDICs may allow the revision and
transition of certain pedagogical beliefs about the use of these devices in education. The
research was carried out in a group of the Initial Years of Elementary School of the Tomé
Portes del Rei State School of the city of São João del-Rei in Minas Gerais and had as support
for the accomplishment of the activities with the TDIC Project Byte Maluquinho. The action
research undertaken involved cyberculture and its developments in education, with a view to
the social appropriation of TDICs. The actions of data construction succeeded in the
traditional spaces of place (classroom) and in cyberspace, were based on observations,
monitoring of virtualized productions and a semi-structured interview with a teacher. In order
to systematize the empirical data, Atlas.ti software was used, which assisted in the treatment
process, relationship and inferences that made up the Content Analysis developed. The
teacher's contributions, categorized through Content Analysis, indicated that there are few
Educational Public Policies aimed at the inclusion of digital technologies in the school. In this
sense, it was also verified the precarious support of infrastructure and the lack of pedagogical
support that orient the teachers in activities with the TDIC. The work undertaken with the
teacher and her students has had a cultural impact on teachers in relation to the TDIC and
enabled the reconfiguration of the student action towards learning. Another significant
indication was that the actions undertaken jointly suggested a possible reflection and
transition of teaching beliefs about traditional teaching and the use of TDIC as a pedagogical
device.
Keywords: Cyberculture. Education. Digital Information and Communication Technologies.
Pedagogical beliefs.
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INTRODUÇÃO
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)1 sempre me
despertaram curiosidade. Kenski (2012, p. 33) nos explica brevemente as funções das TDIC:
Por meio das tecnologias digitais é possível representar e processar
qualquer tipo de informação. Nos ambientes digitais reúnem-se a
computação (a informática e suas aplicações, as comunicações
(transmissão e recepção de dados, imagens, sons, etc.) e os mais
diversos tipos, formas e suportes em que estão disponíveis os
conteúdos (livros, filmes, fotos, músicas e textos)). É possível articular
telefones celulares, computadores, televisores, satélites, e por eles,
fazer circular as mais diferenciadas formas de informação. Também é
possível a comunicação em tempo real, ou seja, a comunicação
simultânea, entre pessoas que estejam distantes, em outras cidades, em
outros países ou mesmo viajando no espaço.

A comunicação em tempo real foi possível graças ao surgimento da internet, o que
configurou a existência das chamadas TDIC. Em 1995 foi o marco da liberação da internet no
Brasil para a sociedade. “Antes disso a Internet era de uso restrito. Licenças de uso eram
fornecidas a uns poucos funcionários do governo e para algumas instituições acadêmicas que,
em caráter experimental, utilizavam a Internet em pesquisas” (KENSKI, 2015, p. 134).
Naquele momento, foi lançado o Windows 95 (1995) e com “a chegada da web (www) houve
necessidade de adequação das infraestruturas telemáticas para atender a toda a demanda
brasileira emergente na época” (KENSKI, 2015, p. 135).
Desde então, percebemos uma reconfiguração nas formas de se comunicar à distância
da sociedade, esta não é feita necessariamente por telefone, mas também pelo computador,
celular, tablet etc. No decorrer dos anos, as TDIC foram se inovando e se tornando mais
acessíveis à população. Parte desta apropriou-se das TDIC, inserindo-as em seu cotidiano.
Para alguns, os novos caminhos possibilitados por estes dispositivos são vistos de forma
negativa, por esse motivo a recusa, inclusive daqueles que estão à frente da educação.
O fato é que a maioria das crianças e jovens deste século tem interesse pelas TDIC e,
por vezes, a escola as nega. Isso faz com que o âmbito educacional não seja coerente com a
cultura digital que a sociedade criou. Alguns professores as veem como algo irrelevante e não
acreditam no potencial didático que possuem. Por isso, preferem a forma tradicional2 de
lecionar.

1

Ressaltamos que, optamos por abordar neste trabalho a sigla TDIC, pois consideramos esta definição mais
adequada para o contexto da pesquisa.
2
Entendemos como forma tradicional de ensino aquela que o professor transmite os saberes referencias –
majoritariamente por intermédio de aulas expositivas – tendo como base o livro didático, e o aluno – que
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Durante os estágios realizados em meu percurso universitário, pude perceber a
resistência dos professores com o uso das TDIC. Algumas escolas recolhiam os celulares no
início da aula e devolviam somente no fim. Não ir para o laboratório de informática era uma
forma de castigo para aqueles julgados como “não disciplinados”. Na universidade, alguns
professores também proibiam o uso do celular na sala de aula. Esta questão passou a me
incomodar e de certa maneira, me fazia sentir estranha naquele lugar, como se eu tivesse de
abandonar a minha realidade cotidiana para viver outra dentro da sala de aula.
Essas reflexões sobre as TDIC na educação e o envolvimento com o tema surgiram no
ano de 2015. Sou pedagoga, formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
(2013-2017) e durante a trajetória universitária tive interesse em realizar pesquisas sobre o
assunto. Participei de uma prova de seleção para um trabalho de Iniciação Científica e a
questão abordada se referia às TDIC na educação. Fui selecionada e ingressei no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal de São João del-Rei
(PIBIC/UFSJ), do qual participei, de março/2016 à janeiro/2017, como bolsista da Fundação
de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig).
A admissão no programa possibilitou-me estudar um tema pouco visto na graduação
em Pedagogia3, abrindo outras possibilidades e novos olhares. A partir do trabalho realizado
na Iniciação Científica, emergiram algumas reflexões acerca da relação professor – TDIC, as
quais me fizeram buscar o Mestrado em Educação a fim de prosseguir com os estudos acerca
das TDIC na educação. No ano de 2017 ingressei no Mestrado movida pela tentativa de
colaborar com a aproximação4 docente das TDIC e analisar quais implicações pedagógicas
decorreram dessa ação.
O contexto geral deste trabalho envolve a educação na cultura contemporânea,
fortemente influenciada pela presença e apropriação social das TDIC. É neste contexto que,
em nossa pesquisa, o projeto Byte Maluquinho foi o campo escolhido para investigar os
objetivos propostos nesta pesquisa, já que desenvolvia atividades que usavam as TDIC na
educação. Este projeto tinha como cenário a cidade de São João del-Rei (MG) e suas ações
eram realizadas exclusivamente na Escola Estadual Tomé Portes del-Rei.

raramente assume uma postura reflexiva/questionadora – absorve o conteúdo, memorizando-o e repetindo-o em
exercícios e avaliações visando registro e classificação.
3
Segundo as pesquisas do Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e da Comunicação (CETIC,
2017), 57% dos professores não cursaram disciplina específica sobre como usar computador e internet em
atividades com alunos.
4
A pesquisa teve a intenção de aproximar a docente das TDIC, com o intuito de abrir novos olhares acerca da
potencialidade pedagógica deste dispositivo.
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A Escola Estadual Tomé Portes del-Rei (EETPDR) foi idealizada pelo professor Iago
Pimentel e fundada em 1946 no bairro Matosinhos. A escolha do nome foi em homenagem ao
fundador da cidade de São João del-Rei, Tomé Portes.

A escola atendia o Ensino

Fundamental dos Anos Iniciais e Finais e contava com cinquenta funcionários. Também
oferecia Educação Integral, dispondo de oficinas diferenciadas e contextualizadas para os
alunos que optavam por este ensino. Os discentes que frequentavam o âmbito escolar eram
residentes do bairro da escola e adjacentes.
O projeto Byte Maluquinho foi concebido pela professora Eva5, em 1997. Em um
primeiro momento, o objetivo era possibilitar aulas de informática na antiga Escola de
Comércio Tiradentes, que possuía uma sala de informática. Somente alguns anos depois, com
a admissão na diretoria da EETPDR da fundadora do projeto, é que este foi transferido para o
local. Seu propósito era promover a inclusão digital dos alunos do Ensino Fundamental I e II
da EETPDR por intermédio de aulas no laboratório de informática. Todos os discentes da
escola eram atendidos pelo projeto e tinham a oportunidade de conhecer as funções do
computador e da internet.
Naquele cenário, a questão-problema que conduziu a pesquisa foi a seguinte: o
trabalho com as TDIC no âmbito educacional promove ou auxilia na superação, por parte dos
docentes, de crenças pedagógicas pautadas na retórica e na hierarquia de inteligências? Para
isto, foram feitas observações e desenvolvidas diversas atividades em conjunto com o projeto
Byte Maluquinho, envolvendo a professora regente da sala de aula investigada e seus alunos.
As dinâmicas foram pensadas por todos os atores participantes e estão descritas no capítulo II.
A sociedade apropriou-se das TDIC e, é importante para a escola, como parte desta,
compreender as transformações e evoluções humanas. A apropriação social das TDIC é
definida por Lévy (1999, p. 17) como “cibercultura”, que é: “o conjunto de técnicas (materiais
e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se
desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”, que por sua vez, ainda segundo
Lévy (1999, p. 17), é um
[...] novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial
dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de
informação que ela abriga, assim como os seres humanos que
navegam e alimentam esse universo.

5

Todos os nomes dos sujeitos de pesquisa utilizados neste trabalho são fictícios a fim de preservar suas
identidades. Eva colaborou com a pesquisa, nos relatando como surgiu o projeto Byte Maluquinho e quais eram
seus objetivos.
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O final do século XX foi marcado por expressivo avanço científico-tecnológico e,
fundamentalmente, pelo surgimento das TDIC, as quais passaram a instrumentalizar a ação
humana revelando mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas (LIMA, 2015). Com a
evolução tecnológica, a sociedade se modifica, indicando que o social e o tecnológico estão
intimamente ligados. A escola faz parte do social e, por isso, é fundamental acompanhar as
mudanças socioculturais, tornando-se significativa para os alunos.
Junto a estas transformações e inovações, nasceu a população Polegarzinha, “nome
código” para todos aqueles que habitam o mundo virtual e nele transitam, sejam eles, “a
estudante, o paciente, o operário, a funcionária, o administrador, o viajante, a leitora, o sênior
ou o adolescente” (SERRES, 2013, p. 75). A Polegarzinha, nos esclarece Serres (2013), é este
novo ser humano que nasceu em um curto espaço de tempo, com o advento da era da
informática. Eles vivem de outra forma, não têm o mesmo corpo, nem a mesma expectativa
de vida. Se comunicam de outra maneira, não habitam mais o mesmo espaço. É de outro jeito
que eles conhecem, escrevem e falam.
A população Polegarzinha não é o futuro que está por vir, mas que nasceu no fim do
século XX e que, desde então, não para de crescer6. Esta população habita as escolas de hoje e
nos faz refletir acerca do perfil dos professores, como estes lidam com o novo ser humano que
“não quer ler nem ouvir o escrito recitado” (SERRES, 2013, p. 44). As jovens Polegarzinhas,
por terem acesso a todas as informações, aos saberes que antes encontravam somente na sala
de aula, bibliotecas, laboratórios e que hoje se situam distribuídos por todo lugar e podem ser
acessados até em sua própria casa, fazem com que o professor não seja mais considerado o
detentor do saber.
O professor que não está integrado com as TDIC, que opta pelo modo tradicional de
ensino e tem de lecionar para alunos que circulam pela web pode sofrer um impacto em suas
crenças pedagógicas, devido às suas práticas docentes. Isso porque a população Polegarzinha
habita o virtual e neste ciberespaço não há um centro polarizador. Nele, a comunicação pode
se estabelecer numa dinâmica em que todos os participantes podem emitir mensagens.

6

É fato que ainda há milhares de pessoas no mundo que não possuem acesso à internet. Segundo a Internet

World Stats (2018) a América Latina possui população estimada em 647.604.645 de habitantes, dos quais
404.269.163 são usuários de internet (62,42%). Assim, notamos que 37,58% dessa população está fora do
ciberespaço. À medida que a escola oportuniza o uso destes dispositivos para seus discentes, ela promove a
inclusão daqueles que não têm acesso a ela.
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Em outras palavras, não há somente uma pessoa que diz/emite a mensagem e outra
que ouve/recebe o comunicado, todos os internautas, sem exceção, possuem o direito de se
manifestar. Ao chegar à escola, onde a dinâmica de ensino exige do aluno uma postura
distinta daquela em que ocupa nas redes virtuais, este não sabe lidar com o adestramento
imposto pela escola, que acredita em uma didática pautada na hierarquia de inteligências. Tal
comportamento discente pode ocasionar um impacto nas crenças docentes pautadas no
método tradicional de ensino.
A ideia do docente como detentor do conhecimento é culturalmente adquirida, por
isso, provavelmente, iremos lecionar da mesma maneira que nossos professores. Como
explica Sandholtz (1997, p. 30):
O conjunto de crenças em torno da instrução foi incutido em nós
durante toda nossa vida como alunos. À medida que nos preparamos
para sermos professores, estas crenças são reforçadas pela pedagogia
dominada pela aula expositiva das universidades. Quando chegamos
em nosso primeiro trabalho como professores, estas crenças são
formalmente sancionadas pelos administradores através de práticas de
avaliação e informalmente na sala dos professores por outros
professores. No final das contas, nós provavelmente acabaremos
lecionando da forma que aprendemos.

A instrução tem sua importância, porém seu uso exclusivo empobrece o processo de
ensino e aprendizagem. O uso das TDIC pode colaborar para o ensino mais participativo e
interativo, devido à possibilidade que o ciberespaço oferece aos internautas de se comunicar.
Ao negar estes novos dispositivos que estão inseridos na realidade das Polegarzinhas, a récita
do docente torna-se cada vez menos interessante e isso pode gerar a crise das crenças7
pedagógicas frente a essa população, devido ao desencontro entre as gerações, no caso, a
geração dos professores com a população Polegarzinha, que habita o virtual desde seu
nascimento.
Além de possibilitar a interação entre aluno/aluno e professor/aluno o uso das TDIC
também pode ser uma forma de aproximação entre o docente e a população Polegarzinha,
tornando o ensino mais significativo para os discentes e efetivo para os docentes.

É

importante a educação se compatibilizar com o tempo vivido pelos alunos, pois as evoluções
aconteceram e ainda ocorrem, interferindo no modo de viver, pensar e agir dos sujeitos.
Porém, a educação é pautada em paradigmas que não acompanham as transformações sociais,
não consideram a cultura dos alunos, não dão direito à voz dos mesmos e não instigam o

7

O termo “crença” é utilizado com o sentido de assumir ações pedagógicas como paradigmas e, portanto, pouco
suscetíveis a transformações.
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pensamento crítico/reflexivo acerca dos acontecimentos mundiais (FREIRE, 2006). Segregam
o conhecimento escolar da percepção e dos episódios da sociedade, como se existissem dois
mundos e dois seres, um que habita a escola e outro que habita a sociedade.
Questão de Pesquisa
A questão a ser trabalhada nesta pesquisa foi fruto de indagações que surgiram das
análises do trabalho de Iniciação Científica. Acreditamos que existe a possibilidade de
transições das crenças pedagógicas acerca das TDIC por intermédio da aproximação docente
destes dispositivos. Esta pressuposição tem como principais referências os autores Barcelos
(2007), Kudiess (2005) e Richards; Gallo; Renandya (2001), pois registram que as crenças são
passiveis de mudanças.
Assim, pretendemos desenvolver o seguinte questionamento: De que maneira a
aproximação docente das TDIC pode possibilitar a revisão e transição de determinadas
crenças pedagógicas? Para tanto, os principais referencias teóricos são Michel Serres e
Pierre Lévy, autores que dedicam seus estudos às TDIC, Ana Maria Barcelos e Elisabeth
Kudiess que estudam as crenças docentes, além de Jacques Rancière e Walter Kohan, que
embora não abordem as TDIC, contribuem grandemente para a reflexão sobre a educação
escolar.
Objetivo Geral
Compreender de que maneira a aproximação docente das TDIC pode oportunizar a revisão e
transição de determinadas crenças pedagógicas.
Objetivos Específicos
a) Possibilitar formação continuada ao docente e aos pesquisadores;
b) Aproximar a docente das TDIC, para que esta conheça, de forma participativa, as
possibilidades que o dispositivo oferece para o processo de ensino e aprendizagem;
c) Criar junto a uma professora um planejamento pedagógico utilizando as TDIC, que
possibilite ao discente desenvolver autoria, colaboração e socialização do
conhecimento;
d) Implementar o planejamento, buscando viabilizar à docente um processo de reflexões
acerca da ação e identificar eventuais ressignificações no processo de crenças
pedagógicas acerca das TDIC.
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Percurso Metodológico
O trabalho de pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa. Segundo Bogdan; Biklen
(1994, p. 16),
Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo
genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham
determinadas características. Os dados recolhidos são designados por
qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos
relativamente a pessoas, locais e conversas.
(...)
O investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende
estudar, tenta conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança,
elaborando um registo escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e
observa.

A pesquisa qualitativa permite ao pesquisador trilhar por diversos caminhos, ou seja,
concede possibilidades para o uso de métodos diferenciados. Ao adentrar no campo de
investigação, percorremos o caminho de uma pesquisa interventiva, esta metodologia é
definida por Thiollent (1986) como pesquisa-ação. Podemos dizer que empreendemos uma
pesquisa-ação dentro de uma abordagem qualitativa. Segundo Thiollent (1986, p. 14)
Entre as diversas definições possíveis, daremos a seguinte: a pesquisaação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida
e realizada em estreita associação com urna ação ou com a resolução
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo
cooperativo ou participativo.

A pesquisa-ação permite ao pesquisador, por intermédio de observações, conversas,
fotografias, gravações etc. identificar problemas junto ao grupo pesquisado e buscar possíveis
soluções para o mesmo, de maneira a representar e favorecer o coletivo. A Figura 1 busca
sintetizar uma compreensão para a pesquisa-ação:
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Figura 1 – Síntese da Pesquisa-Ação
AÇÃO
AGIR para implantar a
melhora planejada
PLANEJAR uma
melhora da prática

Monitorar e DESCREVER os
efeitos da ação

AVALIAR os resultados
da ação
INVESTIGAÇÃO
Fonte: Tripp, 2005

A pesquisa-ação percebe a voz do sujeito pesquisado. Sua opinião, pensamento e
reflexão fazem parte da organização da metodologia da investigação, “nesse caso, a
metodologia não se faz por meio das etapas de um método, mas se organiza pelas situações
relevantes que emergem do processo” (FRANCO, 2005, p. 486). O caminho a ser percorrido
não é imutável e linear, situações adversas podem surgir e o grupo precisa estar atento em
perceber estes contrapontos e reformular as diretrizes para que os objetivos sejam atingidos
com a participação de todos no processo.
Especificamente neste estudo, a pesquisa-ação teve a intenção de oportunizar a
transição do preconceito docente acerca do uso das TDIC na educação. Após realizar todas as
atividades no campo de pesquisa, notamos que percorremos o caminho de uma pesquisa-ação,
pois acompanhamos, interferimos e planejamos as ações em conjunto, além disso, o sujeito
pesquisado pôde perceber as mudanças que ocorreram com as intervenções. Segundo Franco
(2005, p. 486), na pesquisa-ação, é importante o sujeito
(...) tomar consciência das transformações que vão ocorrendo em si
próprio e no processo. É também por isso que tal metodologia assume
o caráter emancipatório, pois mediante a participação consciente, os
sujeitos da pesquisa passam a ter oportunidade de se libertar de mitos
e preconceitos que organizam suas defesas à mudança e reorganizam a
sua autoconcepção de sujeitos histórico.

A escolha dessa metodologia ocorreu devido à necessidade de superar a lacuna entre
teoria e prática, a pesquisa-ação pareceu uma metodologia adequada para explorar a questão
proposta. A intenção foi aproximar os participantes da pesquisa das TDIC, para isso
elaboramos atividades, que ocorreram no ciberespaço e, também, nos espaços tradicionais de
ensino. Destacamos que o foco da pesquisa é a docente e suas ações pedagógicas. Entretanto,
foi por intermédio das dinâmicas produzidas pelos/com os alunos, que se deu a tentativa de
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aproximar a professora das tecnologias digitais. Assim sendo, tanto a docente quanto os
discentes participaram das ações empreendidas.
Ao adentrarmos no campo de pesquisa, primeiramente realizamos observações,
acompanhamos o cotidiano da docente e de seus alunos, suas práticas pedagógicas e as aulas
do projeto Byte Maluquinho. Para fazer o registro das dinâmicas, utilizamos o diário de
campo, este é oriundo do campo da Antropologia para registrar as observações do pesquisador
no campo de estudo, Weber (2009, p. 157) define diário de campo como “[...] uma técnica
que tem por base o exercício da observação direta dos comportamentos culturais de um grupo
social [...]”. Para Lima; Mioto; Keli Prá (2007, p. 95-96) o diário de campo é
[...] um documento que apresenta tanto um “caráter descritivoanalítico”, como também um caráter “investigativo e de sínteses cada
vez mais provisórias e reflexivas”, ou seja, consiste em “uma fonte
inesgotável de construção, desconstrução e reconstrução do
conhecimento profissional e do agir através de registros quantitativos
e qualitativos”.

Essa ferramenta foi utilizada para registrar as experiências pessoais e os
acontecimentos do campo de pesquisa, organizando-os cronologicamente para conseguinte
retomar as anotações e refletir sobre. Os registros seguiram o formato de uma escrita livre. Foi
descrito a rotina da turma, as atividades realizadas, os comentários dos alunos e da docente.
Conteve também os acontecimentos cotidianos, a arquitetura escolar e as atividades culturais
que foram desenvolvidas na escola durante o período em que estivemos presente.
Feitas estas observações, junto à professora, formulamos um plano de intervenção
utilizando as TDIC como dispositivo pedagógico, tal como descrito no capítulo II. Para
complementar a coleta de dados foi desenvolvida uma entrevista semiestruturada para ser
realizada com a professora pesquisada. Esta etapa foi indispensável, pois a partir dela que
tivemos acesso às reflexões da professora acerca do trabalho desempenhado. O processo
perdurou por quatro meses, iniciou no mês de Agosto/2017 e finalizou em Dezembro/2017.
As informações construídas na entrevista foram transcritas e constituíram a base
empírica para a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). “O ponto de partida da Análise de
Conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa,
documental, ou diretamente provocada” (FRANCO, 2008, p. 12). A partir dessa entrevista os
dados foram transcritos e a análise foi orientada pelos objetivos da pesquisa. Segundo Bardin
(1997, p. 38),
A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto de
técnicas de análises de comunicação, que utiliza procedimentos
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sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. A
intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção e de recepção das mensagens,
inferência esta que ocorre a indicadores (quantitativos, ou não).

A Análise de Conteúdo foi composta por observações, fotografias, gravações
audiovisuais e somente áudio, atividade interventiva e relatos de alunos. Esta coleta, como
dito, foi de caráter qualitativo e todos os processos emitiram uma mensagem, seja ela verbal
ou não. A fala humana permite uma extensa exploração de significados e interpretações.
Neste sentido, Franco (2008, p. 27) nos chama atenção para a riqueza da fala,
(...) é dela que se deve partir e não falar “por meio dela”, para evitar a
possível condição de efetuar uma análise baseada, apenas, em um
exercício equivocado e que pode redundar na situação de uma mera
projeção subjetiva. Os resultados da análise de conteúdo devem
refletir os objetivos da pesquisa e ter como apoio indícios manifestos e
capturáveis no âmbito das comunicações emitidas.

Todo o conteúdo manifestado, construído e analisado foi interpretado de acordo com
os objetivos da pesquisa, o contexto em que a fala foi produzida e pressupostos teóricos.
Assim a teoria, construção, análise e interpretação de dados se interligaram na busca da
tentativa de compreender o problema de pesquisa exposto.
De acordo com Bardin (1997), o processo da Análise de Conteúdo se constitui das
seguintes etapas: o pesquisador deve escolher os documentos que serão submetidos à análise,
estudar os elementos, levantar hipóteses para o registro e fundamentar estas suposições,
baseadas nas observações e referenciais teóricos.

Definidos os documentos que serão

analisados, o pesquisador opta pela forma como será a categorização do material.
“A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um
conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de
critérios definidos” (FRANCO, 2008, p. 57). Nesta pesquisa foi escolhido para a
categorização o critério semântico, que permite ao pesquisador criar temáticas para agrupar os
dados. A criação das categorias foi baseada nos objetivos da pesquisa na tentativa de buscar
indicadores para a questão-problema, este processo abrangeu as falas, fotografias e
observações do campo de pesquisa.
As categorias foram criadas posteriormente à construção de dados, ou seja, não foram
pré-definidas, mas emergiram das atividades empreendidas e das falas do sujeito pesquisado.
Em síntese, a metodologia seguiu uma abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), a
atividade em campo percorreu o caminho de uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986) e a
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construção de dados foi realizada e consolidada no software Atlas.ti por intermédio da
Análise de Conteúdo (FRANCO, 2008).
O Capítulo I deste trabalho explica a expansão das TDIC e as mudanças que o
dispositivo ocasionou nos âmbitos sociais, econômicos, políticos, educacionais etc.
Contextualiza a cibercultura e a importância da escola se integrar aos dispositivos culturais
contemporâneos, tais como celular, computador, notebook e tablet. Também é exposto a
relevância do uso das tecnologias digitais na educação e seus desdobramentos na atuação dos
docentes. Por fim, trata da incorporação das TDIC na educação, seus desdobramentos na
relação professor/aluno/conhecimento e no processo de revisão de crenças pedagógicas
O capítulo II relata as atividades empreendidas na EETPDR. Apresenta brevemente a
arquitetura escolar e o sujeito de pesquisa, além de relatar o processo de aproximação da
instituição, desde a solicitação de autorização para a realização da pesquisa até a execução do
planejamento do projeto. São expostas algumas produções discentes produzidas no
ciberespaço, bem como indícios do surgimento de uma perspectiva educacional baseada no
diálogo, igualdade de inteligências, produção e autoria mediada no ciberespaço.
O capítulo III é destinado à análise dos dados construídos durante a entrevista com o
sujeito de pesquisa. Por fim, em nossas considerações finais apresentamos uma síntese das
nossas ações, seus resultados e possíveis contribuições da pesquisa para a educação.
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1

INTEGRAÇÃO TDIC-EDUCAÇÃO: UMA POSSIBILIDADE DE REVISÃO

DAS CRENÇAS PEDAGÓGICAS
A apropriação, pela sociedade, das TDIC, tais como celular, computador, notebook e
tablet, ocasionou mudanças em diversos âmbitos: social, econômico, político, educacional etc.
Este capítulo tem o intuito de contextualizar o surgimento das TDIC, sua disseminação e
apropriação pela sociedade. Apresenta discussões sobre as implicações da incorporação das
TDIC na educação, seus desdobramentos na relação professor/aluno/conhecimento e no
processo de revisão de crenças pedagógicas.
1.1 Tecnologias e suas evoluções
A presença e o uso significativo das diferentes tecnologias nas atividades sociais não é
uma novidade. Elas são utilizadas desde que o homem passou a criar objetos que ampliassem
seu poder de ação no mundo. É comum ouvir que “hoje se vive na sociedade tecnológica”,
isso aguça a imaginação da população que tem como referência de sociedade tecnológica os
filmes de ficção científica. “Essa visão redutora sobre o conceito de tecnologia como algo
negativo, ameaçador e perigoso deixa aflorar um sentimento de medo” (KENSKI, 2006, p.
15), alguns temem que robôs apoderem dos postos ocupados pelos humanos e que a
civilização seja dominada pelas tecnologias de inteligência.
A tecnologia, no entanto, não representa somente equipamentos sofisticados. Ela
surgiu desde quando o homem descobriu o fogo e sua criação riscando pedras, porém muitos
equipamentos não são notados como tal. É utilizada diariamente por toda a população, como
por exemplo, talheres, geladeira, alimentos industrializados e todos os equipamentos que
garantem a sobrevivência do ser humano. O termo “tecnologia” não se refere apenas aos
equipamentos, mas também às chamadas “tecnologias da inteligência” (Lévy, 1993), que são
as linguagens oral, escrita e digital.
As tecnologias da inteligência são definidas por Kenski (2006, p. 18) como:
construções internalizadas nos espaços da memória das pessoas e que
foram criadas pelos homens para avançar no conhecimento e aprender
mais. A linguagem oral, a escrita e a linguagem digital (dos
computadores) são exemplos paradigmáticos desse tipo de tecnologia.

Em outra expressão, as chamadas “tecnologias da inteligência” se referem aos sentidos
cognitivos, ao conhecimento e capacidade do humano. O conhecimento se articula de três
maneiras diferentes. Ele pode ser expresso pela linguagem oral, escrita e mais recentemente,
pela linguagem digital. Essas formas se originaram em épocas distintas e uma não substitui a
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outra, elas coexistem na sociedade atual. Historicamente, a linguagem oral é a mais antiga e a
mais utilizada pelos homens, por intermédio dela o indivíduo pode comunicar, conversar,
expressar etc. Segundo Kenski (2006, p. 28)
No início da civilização, nas sociedades orais, a localização
fisicamente próxima dos homens que utilizavam a mesma “fala”
definia o espaço da tribo e da cultura. A oralidade primária requeria a
presença e a proximidade entre seus interlocutores. Incorporada aos
seus próprios sistemas físico-corporais, a linguagem falada limitava o
homem ao espaço circunscrito do seu grupo, onde ele circulava e se
comunicava.

A expressão falada está intrínseca nas relações entre os indivíduos e mídias de
informação, como rádio e televisão, que propagam suas informações utilizando a oralidade. A
linguagem oral deu origem à escrita, “a sociedade da escrita surge em um outro momento da
civilização, quando os homens ocupam um determinado espaço, onde praticam a agricultura”
(KENSKI, 2006, p. 29). A partir da escrita, não há mais a necessidade presencial do
comunicador, a oralidade pode ser registrada e acessada a qualquer tempo, mas não em todo o
lugar.
Os livros de poesia, contos, História, política, revoluções ficavam armazenados nas
bibliotecas das cidades ou das escolas. Para lê-los, as pessoas precisavam se deslocar a esses
âmbitos e acessar por tempo restrito e determinado o conhecimento descrito nas obras. Muitas
informações ainda eram armazenadas no intelecto do individuo devido a essa restrição. Com o
surgimento dos microcomputadores e da internet, nasceu a terceira forma de apropriação do
conhecimento, a linguagem digital. Interligadas às tecnologias de inteligência, as TDIC
servem de infraestrutura para as mídias virtualizadas e para o uso da sociedade que circula
pela web.
O surgimento da linguagem digital é associado à existência do microcomputador, este
artefato foi apropriado pela sociedade e configurou o que se chama de Era Digital (PENIN,
VIEIRA, MACHADO, 2001). Porém, a Era Digital teve dois precedentes, a Era Agrícola e a
Industrial. Para Penin, Vieira e Machado (2001), essas três Eras representam três períodos da
humanidade, que são classificados de acordo com o modo de produção e economia de cada
época. Conforme a sociedade fazia descobertas, mudava seus hábitos, suas formas de
sobrevivência, produção, interação e comunicação, novas tecnologias de inteligência e fases
surgiam.
A primeira fase perdurou até o século XVIII, o trabalho dos homens e o sustento da
vida baseava-se na agricultura. Os homens manuseavam o plantio e garantiam a sustentação
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da população, sem utilizar instrumentos de alta tecnologia. Naquele período, a riqueza estava
concentrada nas mãos dos donos de grandes hectares de terra, “possuir grande quantidade de
terra era um indicador fundamental de riqueza e de poder de uns homens sobre os outros”
(PENIN, VIEIRA, MACHADO, 2001, p. 47). Dadas essas características, esta fase foi
denominada de Era Agrícola.
A segunda fase da humanidade iniciou com a Revolução Industrial, teve seu marco na
segunda metade do século XVIII, com a máquina a vapor criada pelos irmãos Watt. A
Revolução Industrial exigiu dos trabalhadores novas aprendizagens. Eles precisavam
manusear as máquinas para realizar a produção. As máquinas foram inventadas com o
propósito de poupar o tempo do trabalho humano e aumentar a produtividade. Esta Era foi
denominada como Industrial e ficou marcada pelo surgimento de novas máquinas, fontes de
energia, materiais e métodos de trabalho.
A terceira fase teve início na segunda metade do século XX e perdura até hoje. O
marco dessa fase está na evolução das tecnologias, no surgimento de novos meios de
comunicação, do microcomputador e da rede de internet. Devido à facilidade de comunicação
e informação foi caracterizada como Era da Informática. Em um momento foi definida
também por cibercultura (LÉVY, 1999). Mais uma vez, os modos de produção e de trabalho
foram alterados. Por exemplo, determinadas atividades de uma empresa podem ser
solucionadas utilizando os meios tecnológicos de comunicação e informação, sem exigir a
presença física no local. Porém, é importante ressaltar que:
O aspecto dominante de um modo de produção em um determinado
período não acaba com os modos de produção antecedentes, mas os
influencia. Assim, a agricultura e a indústria continuam a existir, mas
têm sua tecnologia influenciada pela tecnologia da informação e pelos
meios de comunicação hoje dominantes (PENIN, VIEIRA,
MACHADO, 2001, p. 48).

Com isso, percebemos que as criações tecnológicas, tanto as de inteligência, quanto as
associadas aos dispositivos, foram amplificadas no decorrer dos séculos e trouxeram
mudanças para a sociedade. Essas dinâmicas revelam um movimento sociotécnico não de
substituição (LÉVY, 1999), mas de constantes reconfigurações e aprimoramentos do fazer
humano. A evolução técnica traz uma sensação de estranheza para aqueles que não a
acompanham e pode ser um fator “ameaçador” para os mesmos, pois este grupo de pessoas
acredita que as máquinas podem tomar o seu lugar no mercado de trabalho. As tecnologias
foram e ainda são criadas com o intuito de cooperar com as atividades humanas,
potencializando-as e não provocando sua extinção.
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Especificamente em relação às TDIC, esta forma de interação não irá substituir a
comunicação feita pelo contato físico, é apenas um facilitador. De igual natureza, o cinema
não eliminou o teatro, a fotografia não eliminou a pintura e nem a escrita eliminou a língua
oral (LÉVY, 1999). Em Lima (2015, p. 44) notamos que “a cibercultura constitui um
momento da história da humanidade em que o uso das TDIC redefine as formas de produção e
socialização do conhecimento e as formas de relacionamento social”. Podemos dizer que as
tecnologias expandiram não somente o poder mecânico, como também a cognição humana,
suas formas de expressão e comunicação, ressignificando espaços de vida.
As TDIC tiveram sua expansão com um de seus maiores ícones, o computador
pessoal, que foi desenvolvido no século passado e permitiu o surgimento da microinformática.
Os primeiros computadores surgiram em 1945 na Inglaterra e nos Estados Unidos, eram
reservados aos militares para cálculos científicos. Somente em 1960 que seu uso civil foi
difundido, mas eram usados somente para cálculos, estatísticas e gerenciamentos, eram grandes,
pesados e reservados em uma sala refrigerada. Em 1970 houve o desenvolvimento e a
comercialização dos microcomputadores.
Desde então, a busca sistemática de ganhos de produtividade por meios
de várias formas de uso de aparelhos eletrônicos, computadores e redes
de comunicação de dados aos poucos foi tomando conta do conjunto das
atividades econômicas. Esta tendência continua em nossos dias (LÉVY,
1999, p. 31).

A comercialização na década de 70 dos microcomputadores tornou esta ferramenta mais
acessível às empresas, mas não à população. O dispositivo ainda se mantinha como objeto de
difícil acesso para a sociedade. Diante disso, surgiu um movimento na Califórnia chamado
“contracultura”, este movimento apossou das novas técnicas e inventou o computador pessoal.
Deste modo, esta ferramenta pertenceria a todos e não somente às grandes empresas. Este
movimento fez do computador um instrumento de criação de textos, planilhas, programas para
pesquisa, organização de dados, imagens, jogos, música.
Como consequência desta evolução, os anos 80 foram marcados pela produção e
gravação de música, a informática foi deixando de ter um perfil somente empresarial e iniciou
um processo de fusão com as telecomunicações, cinema e televisão. Fim dos anos 80 e início dos
anos 90, as redes que havia surgido desde 1970 se uniram e o número de pessoas que as
utilizavam cresceu significativamente, fazendo nascer um espaço de comunicação, socialização,
organização, até então desconhecido e também um novo mercado de informação e
conhecimento.
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Como dito, o movimento de “contracultura” permitiu que a década de 1970 fosse
marcada pelo advento do microprocessador que – em constante aprimoramento – propiciou a
introdução em 12 de agosto de 1981 do IBM PC (Industrial Business Machines Personal
Computer). Seu lançamento e difusão inaugurou a popularização dos computadores, que antes
só eram acessíveis às grandes empresas e órgãos governamentais (LIMA, 2009).

Todavia,

somente nas décadas de 1980 e 1990, os microcomputadores deixaram de ser usados
isoladamente e passaram a fazer parte de uma interconexão mundial de computadores.
A aproximação do microcomputador às redes telemáticas resultou na estruturação de
uma rede mundial de computadores que ficou designada como internet (CASTELLS, 1999).
Neste movimento e evolução contínua das TDIC, a relação do homem com os campos social,
cultural, econômico e artístico mudaram e ainda se transformam. Assim, é importante que a
escola se atente para essas mudanças que ocorrem na sociedade, com o intuito de buscar uma
pedagogia mais significativa para os educandos.
Sabemos que, juntamente às ações políticas e econômicas, a escola tem o desafio de
inserir as TDIC em suas práticas, com o efeito de se aproximar da realidade dos educandos e
promover a inclusão digital dos alunos que hoje ainda não possuem acesso à rede de internet.
Segundo Kenski (2006, p. 22)
(...) a democratização do acesso a esses produtos tecnológicos – e a
consequente possibilidade de utilizá-los para a obtenção de
informações – é um grande desafio para a sociedade atual e demanda
esforços e mudanças nas esferas econômicas e educacionais de forma
ampla.

Estas esferas precisam estar em constante movimento, em estado permanente de
aprendizagem para acompanharem a evolução social, suas novas formas de produção de
conhecimento, comunicação, informação etc. Inserir as TDIC na escola não é o suficiente, é
importante haver transformação nos processos de ensino que colocam professor e aluno em
uma pirâmide de hierarquia de inteligências. Reforçamos aqui nossa proposição de que o uso
das TDIC pode contribuir para superar este modelo de ensino pautado na transmissão e
memorização de conteúdos.
1.2 A introdução do computador na educação
O ensino por intermédio da informática tem suas raízes na educação que utilizava
máquinas. Esta ideia foi usada por Dr. Sidney Pressey em 1924 que inventou um equipamento
para corrigir testes de múltipla escolha (VALENTE, 1993). Posteriormente, no ano de 1950,
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esse aparato foi reelaborado por B.F. Skinner que propôs uma máquina para ensinar usando o
conceito de instrução programada.
A instrução programada consiste em dividir o material a ser ensinado
em pequenos segmentos logicamente encadeados e denominados
módulos. Cada fato ou conceito é apresentado em módulos
sequenciais. Cada módulo termina com uma questão que o aluno deve
responder preenchendo espaços em branco ou escolhendo a resposta
certa entre diversas alternativas apresentadas. O estudante deve ler o
fato ou conceito e é imediatamente questionado. Se a resposta está
correta o aluno pode passar para o próximo módulo. Se a resposta é
errada, a resposta certa pode ser fornecida pelo programa ou, o aluno é
convidado a rever módulos anteriores ou, ainda, a realizar outros
módulos, cujo objetivo é remediar o processo de ensino (VALENTE,
1993, p. 4).

A princípio a instrução programada era impressa e distribuída aos alunos para
resolução. Porém, esta criação não se popularizou devido à dificuldade de produzir o material
de instrução e a inexistência de uma norma ou padrão. Esses fatores foram complicadores e
impediram sua disseminação. Posteriormente, no início dos anos 60, com o advento dos
computadores, percebeu-se que os módulos poderiam ser reproduzidos pelas novas máquinas.
Desta forma, a instrução programada foi instalada no computador, “nascia a instrução
auxiliada por computador ou "computer-aided instruction", também conhecida como CAI. Na
versão brasileira estes programas são conhecidos como PEC (Programas Educacionais por
Computador)” (VALENTE, 1993, p. 4).
A ideia dessa instrução era revolucionar a educação. Ela teve um grande investimento
do governo americano na década de 60.
A disseminação do CAI nas escolas somente aconteceu com os
microcomputadores. Isto permitiu uma enorme produção de cursos e
uma diversificação de tipos de CAI, como tutoriais, programas de
demonstração, exercício-e-prática, avaliação do aprendizado, jogos
educacionais e simulação. Além da diversidade de CAIs a ideia de
ensino pelo computador permitiu a elaboração de outras abordagens,
onde o computador é usado como ferramenta no auxílio de resolução
de problemas, na produção de textos, manipulação de banco de dados
e controle de processos em tempo real (VALENTE, 1993, p. 5).

Percebemos que o uso do computador na educação neste período seguiu a abordagem
da educação tradicional. Neste trabalho, entendemos por educação tradicional, o ensino
pautado na transmissão de conhecimentos e memorização de conteúdos. Na aula tradicional o
professor transmite os saberes referencias – majoritariamente por intermédio de aulas
expositivas – tendo como base o livro didático, e o aluno – que raramente assume uma postura
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reflexiva/questionadora – absorve o conteúdo, memorizando-o e repetindo-o em exercícios e
avaliações visando classificação. O processo está caricaturado na Figura 2:
Figura 2 – Caricatura do paradigma tradicional de ensino

Fonte: Harper, 1980, p. 48

Com o surgimento dos microcomputadores e suas novas modalidades apresentadas
pelo CAIs, alguns estudiosos despertaram sua atenção para o potencial desta máquina,
notando que o aparato tecnológico poderia oferecer algo além da mera manipulação de dados
e reprodução das aulas tradicionais. Assim, o uso das máquinas na educação passou a seguir
outras abordagens,
o computador passa a ser uma ferramenta educacional, uma
ferramenta de complementação, de aperfeiçoamento e de possível
mudança na qualidade do ensino. Isto tem acontecido pela própria
mudança na nossa condição de vida e pelo fato de a natureza do
conhecimento ter mudado (VALENTE, 1993, p. 6).

Papert (1980) questionou este método de utilização da tecnologia, pois a ideia daquela
máquina era a reconfiguração do processo educacional e não a reprodução de um modelo de
instrução (LIMA; LEAL, 2010). Como afirma Lévy (1999, p. 172):
Não se trata aqui apenas de usar a qualquer preço as tecnologias, mas
acompanhar conscientemente e deliberadamente uma mudança de
civilização que recoloca profundamente em causa as formas
institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educativos
tradicionais e notadamente os papéis de professor e aluno.

A ideia do aparato tecnológico seria deixar de ser uma máquina que ensina para
tornar-se um dispositivo educacional que colabora com o processo de aprendizagem. Assim,
percebemos que as formas de adquirir o conhecimento ganharam novos segmentos,
da mesma maneira que a pedagogia foi inventada pelos gregos
(paidéia), no momento da invenção e da propagação da escrita, e
assim como ela se transformou ao emergir a imprensa, no
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Renascimento, a pedagogia muda completamente com as novas
tecnologias (SERRES, 2013, p. 27).

Martín-Barbero (1997) também nos alerta para o fato de que, quando se muda a
tecnicidade, as formas de produção e recepção de conteúdos se transformam. Por exemplo,
com o surgimento dos rádios, os analfabetos passaram a ter acesso às informações que antes
eram restritas à escrita, isso porque “o rádio não requer qualquer capacidade além da audição”
(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 251). Porém, o autor critica o fato de o receptor ser passivo e
apenas absorver informações e cita-os como “receptores-dominados”, que consumem
informações de forma alienada, “decifrada na imanência de uma mensagem-texto nunca
atravessada por conflitos e contradições” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 279).
O surgimento das TDIC e seus avanços tecnológicos possibilitaram o exercício da
produção àqueles que antes eram apenas "receptores-dominados". Porém, emitir informações,
reproduzindo o discurso homogêneo e as formas de ser e pensar, não significa que o receptor
deixou de ser dominado, é importante “ultrapassar o meio e trabalhar o campo das
experiências do receptor” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 235). Isto poderia acontecer na
educação que utiliza as TDIC como dispositivo pedagógico, estimular as experiências
discentes e capacidades criativas, cognitivas etc. por intermédio destas tecnologias que os
permitem também serem produtores/emissores.
Todo este movimento interfere na cultura da sociedade, que está acostumada a
absorver informações ingenuamente do sistema capitalista que apenas instiga o consumismo
de produtos e informações. A intenção quanto ao uso das TDIC na educação vai para além
desta perspectiva de consumos materiais e informacionais, temos o propósito de, por meio
destas, permitir ao receptor tornar-se um crítico em relação a essas informações e a partir de
sua criticidade, inventividade, autenticidade, produzir informações que possam contribuir com
sua realidade.
Esta ideia está em consonância com Freire (2011, p. 14), crítico da educação pautada
na transferência de conteúdos. Para ele é “tão fundamental conhecer o conhecimento existente
quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente”.
Além disso, Freire (2011, p. 28) nos diz que aprender transpassa a ideia de transmissão e mera
recepção de conteúdos, “aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais
rico do que meramente repetir a lição dada”.
Compreendemos a necessidade de o professor deixar de ser somente transmissor de
conteúdo e passar a ser também mediador de ambientes de aprendizagem contribuindo para o
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processo de desenvolvimento intelectual do aluno. Esta dinâmica pedagógica pode utilizar as
TDIC como dispositivo que auxilia, desenvolve e potencializa o ensino e aprendizagem.
1.3 Relação entre professor/aluno/conhecimento
A função da escola, desde seus primórdios, foi de transmitir às novas gerações o
conhecimento sistematizado necessário a cada época. A figura do professor era deter e
repassar o conhecimento adquirido nos livros da biblioteca para seus alunos. O discente, por
sua vez, deveria ouvir atentamente aos ensinamentos do mestre e replicar todos os seus
dizeres. Com o surgimento do livro didático, o professor tornou-se explicador, somente ele
era capaz de compreender o que o livro informava e o aluno tinha o papel de reproduzir as
ideias do autor do livro. Serres (2013, p. 25) explica a evolução dos pilares do conhecimento:
O saber tinha como suporte o corpo do erudito. Bibliotecas vivas: esse
era o corpo docente do pedagogo. Pouco a pouco o saber se objetivou:
primeiro em rolos, suportes da escrita. Depois, a partir do
Renascimento, em livros de papel, suporte da imprensa. E hoje,
concluindo, na internet, suporte de mensagem e de informação.

Com o advento das TDIC, os conhecimentos sistematizados somente nas bibliotecas e
nos livros didáticos excederam o espaço da sala de aula, podem ser acessados em qualquer
lugar e a todo o momento por intermédio de dispositivos como tablet, notebook,
microcomputador, smarthphone etc. Estes dispositivos quando conectados à rede de internet
permitem ao internauta flutuar8 por diversos textos, imagens, vídeos, informações, lugares,
lojas, bancos, bibliotecas, obras de arte etc. Há diversos ambientes no ciberespaço que nos
permitem realizar inúmeras atividades, inclusive estudar e buscar conhecimentos.
A informação circula pela rede de internet e pode ser acessada por qualquer pessoa.
Este advento exige uma reconfiguração da figura do professor frente à população
Polegarzinha, ele, antes de ensinar qualquer coisa a seus alunos, precisa saber quem são os
discentes e compreender as características da Polegarzinha. Em Serres (2013) entendemos
como população Polegarzinha todos aqueles que nasceram no fim do século XX e que estão
em contato com o mundo virtual desde o seu nascimento. Serres (2013, p. 83) explica que
O nome de minha heroína não indica “alguém de sua geração”, “um
adolescente de hoje”, que são expressões de menosprezo. Não. Não se
trata de tirar um elemento x de um conjunto A, como se diz em teoria.
Única, a Polegarzinha existe como indivíduo, como pessoa e não
abstração.
8

O termo flutuar é utilizado devido ao fato de que, hoje as informações que circulam pela web, são armazenadas
nas nuvens.
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O código Polegarzinha refere-se a essa população que utiliza cotidianamente o
telefone celular e controla, com os polegares, as teclas do aparelho. Há um questionamento
considerável: Por que não nomear o código de Polegarzinhos e sim Polegarzinhas? Com o
advento da internet, os cidadãos experimentaram uma nova fase que trouxe transformações
para a sociedade, permitindo que o acesso à informação deixasse de ser exclusivo a certos
grupos de estudiosos e também às bibliotecas e se popularizasse. Diante dessa
contextualização, Serres (2013, p. 78) explica a razão de sua escolha quanto ao nome
Polegarzinha,
O citado reviramento acontece também no que se refere aos sexos,
pois as últimas décadas assistiram à vitória das mulheres, mais
esforçadas e sérias na escola, no hospital, na empresa... do que os
machos dominantes, arrogantes e fracotes. Por isso o título desse livro:
Polegarzinha.

Polegarzinha não é uma população do futuro, de modo igual a cibercultura não é a
cultura do futuro, mas o presente em si, vivenciado em sua dinâmica de renovações frente ao
devir digital (LIMA, 2015). Podemos encontrar esta população no interior das escolas
públicas e privadas e os alunos que habitam os espaços escolares de hoje, são de um tempo
diferente de seus professores. Eles têm acesso aos meios comunicacionais e informacionais
que seus educadores não tinham,
enquanto as gerações anteriores assistiam às aulas em sala ou
auditórios universitários homogêneos culturalmente, eles estudam em
uma coletividade em que agora convivem várias religiões, línguas,
origens e costumes. Para eles e para os professores, o
multiculturalismo é a regra (SERRES, 2013, p. 16).

A criança que antes chegava à escola esperando aprender com o seu professor
informações que somente ele detinha não é mais a mesma de hoje, que pode obtê-las por
outras fontes. Em consequência, a récita do docente tornou-se cada vez mais desinteressante
para o aluno, pois aqueles conhecimentos estão à sua disposição nas redes virtuais e para,
além disso, esse saber pode ser carregado no bolso da Polegarzinha. Desta forma podemos
pensar:
Por que a Polegarzinha se interessa cada vez menos pelo que diz o
porta-voz? Porque, diante da crescente oferta de saber num imenso
fluxo, por todo lugar e constantemente disponível, a oferta pontual e
singular se torna derrisória. A questão se colocava de forma cruel
quando era preciso se deslocar para ouvir um saber raro e secreto.
Agora acessível, esse saber sobeja, inclusive em objetos de pequenas
dimensões, que a Polegarzinha carrega no bolso junto ao lenço. A
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onda de acesso aos saberes sobe tão alto quanto a da tagarelice.
(SERRES, 2013, p. 46)

É possível questionar, assim como Serres (2013), o que transmitir para estes alunos?
Eles têm acesso ao conhecimento e não mais necessitam do professor para acessar os saberes.
Então, qual o papel do professor? O professor existe para mediar e instigar os educandos no
desenvolvimento cognitivo, artístico, na emancipação social, política, ética e intelectual. O
professor pode estimular a emancipação dos alunos, instigá-los a pensar criticamente,
reconhecer e desenvolver suas capacidades humanas (FREIRE, 2006).
Uma das possibilidades para o professor assumir o papel de emancipador seria: rever a
ligação com o mundo que tinha e reconfigurar sua associação com a figura de detentor do
conhecimento, reconhecendo que os educandos também são capazes de realizar o exercício do
pensar, de aprender sem explicação e de compartilhar esses conhecimentos, pois “não há
ignorante que não saiba uma infinidade de coisas, e é sobre este saber, sobre esta capacidade
em ato que todo ensino deve se fundar” (RANCIÈRE, 2002, p. 11).
Segundo Rancière (2002, p. 26) “o ato de aprender pode ser reproduzido segundo
quatro determinações diversamente combinadas: por um mestre emancipador ou por um
mestre embrutecedor; por um mestre sábio ou por um mestre ignorante”. Para Rancière, o
mestre embrutecedor
não é o velho mestre obtuso que entope a cabeça de seus alunos de
conhecimentos indigestos, nem o ser maléfico que pratica a dupla
verdade, para assegurar seu poder e a ordem social. Ao contrário, é
exatamente por ser culto, esclarecido e de boa-fé que ele é mais eficaz.
Mais ele é culto, mais se mostra evidente a ele a distância que vai de
seu saber à ignorância dos ignorantes (RANCIÈRE, 2002, p. 20).

O mestre embrutecedor, também é chamado de sábio e explicador, pois submete seus
alunos ao mundo da hierarquia das inteligências, por julgar saber em grau superior que os
demais e o único competente para explicar algo a alguém. A desigualdade de inteligências se
impõe de um indivíduo para outro. O sábio faz com que o outro entenda que ele só aprenderá
se houver alguém que o explique, ou seja, “aquele, contudo, que foi explicado investirá sua
inteligência em um trabalho do luto: compreender significa, para ele, compreender que nada
compreenderá, a menos que lhe expliquem” (RANCIÈRE, 2002, p. 21). Para o mestre
embrutecedor
Há, [...], uma inteligência inferior e uma inteligência superior. A
primeira registra as percepções ao acaso, retém, interpreta e repete
empiricamente, no estreito círculo dos hábitos e das necessidades. É a
inteligência da criancinha e do homem do povo. A segunda conhece as
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coisas por suas razões, procede por método, do simples ao complexo,
da parte ao todo. É ela que permite ao mestre transmitir seus
conhecimentos, adaptando-os às capacidades intelectuais do aluno, e
verificar se o aluno entendeu o que acabou de aprender. Tal é o
princípio da explicação. Tal será, a partir daí, o princípio do
embrutecimento. (RANCIÈRE, 2002, p. 20)

Rejeitamos a ideia de que é o aluno que necessita da explicação, ao contrário, é o
explicador que por julgar o outro incapaz de compreender por si só que precisa do
incapacitado. “Explicar alguma coisa a alguém é, antes de mais nada, demonstrar-lhe que não
pode compreendê-la por si só” (RANCIÈRE, 2002, p. 20). A explicação é uma mitologia da
licenciatura e que faz reafirmar “a parábola de um mundo dividido em espíritos sábios e
espíritos ignorantes, espíritos maduros e imaturos, capazes e incapazes, inteligentes e bobos”
(RANCIÈRE, 2002, p. 20).
O fator explicador faz do professor um ser superior ao aluno e sugere que só aprenderá
quem se submeter e compreender o discurso do proeminente. O mestre embrutecedor aplica
sua retórica com o intuito de instruir o receptor a alcançar o conhecimento que, sem a sua
instrução e explicação, estaria inapto a atingir o saber. Diante de tais reflexões, ressaltamos
que a instrução não pode ser considerada plenamente como negativa. Segundo Rancière
(2002, p. 11), tanto o mestre embrutecedor quanto o emancipador buscam instruir. Porém,
Instruir pode [...] significar duas coisas absolutamente opostas:
confirmar uma incapacidade pelo próprio ato que pretende reduzi-la
ou, inversamente, forçar uma capacidade que se ignora ou se denega a
se reconhecer e a desenvolver todas as consequências desse
reconhecimento. O primeiro ato chama-se embrutecimento e o
segundo, emancipação.

Contradizendo esta ideia de que uma inteligência necessita da instrução da outra,
Rancière (2002) nos remete a Joseph Jacotot, que era professor e ensinou aos seus alunos uma
nova Língua, sem nada explicar-lhes. O mestre permitiu que os alunos por si só buscassem
entender o que estava escrito, mesmo sem conhecer a linguagem utilizada no livro. “Eles
haviam aprendido sem mestre explicador, mas não sem mestre. Antes, não sabiam e, agora,
sim. Logo, Jacotot havia lhes ensinado algo. No entanto, ele nada lhes havia comunicado de
sua ciência” (RANCIÈRE, 2002, p. 25).
Joseph Jacotot é considerado um mestre emancipador. Isso porque assumiu a postura
de ignorar o que já estava incutido na cultura educacional, desconsiderou o mito da
pedagogia, que é a explicação e também as razões das desigualdades da inteligência. Por
perpassar essas determinações e compreender que não existe a dualidade entre inteligência
inferior e superior, autorizou seus alunos a viajarem por um mundo desconhecido em que eles
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próprios seriam o condutor do itinerário, em outras palavras, os discentes buscaram o
conhecimento recorrendo à própria inteligência, sem que houvesse explicações do mestre.
Acreditamos, assim como o mestre Joseph Jacotot, que todos têm a capacidade de
compreender por si, compartilhar o conhecimento e adquirir novos saberes. Entretanto,
somente o mestre ignorante permite ao aluno buscar seu próprio conhecimento. O mestre
ignorante tem ciência de que o discente por si só pode alcançar seu caminho, não será o
mestre que irá transferir todo o saber. Este mestre, por se reconhecer ignorante e agir de tal
maneira, é também um mestre emancipador.
Seria necessário o professor refletir sobre a dependência que tem de explicar,
situando-se como mediador entre o aluno e os processos de aprendizagem. O docente poderia
estimular a autonomia, o pensar crítico e a busca individual pela inteligência, com o intuito de
emancipar aqueles que se consideram desprovidos de intelectualidade. Criar circunstâncias
para incitar capacidades que, por falta de estímulo, estão retidas. Existe, nesse momento, uma
relação de vontade por parte do professor e do aluno, ambos necessitam ter ânsia para
construir a relação de igualdade, o docente ao conceder ao aluno a oportunidade de buscar o
saber espera que este discente se empenhe e realize a tarefa, este e aquele sentem a vontade da
emancipação.
“No ato de ensinar e de aprender, há duas vontades e duas inteligências” (RANCIÈRE,
2002, p. 25), o docente precisa acreditar que o aluno pode e o faz usar sua capacidade. Nisso
consiste a emancipação, pois somente há emancipação quando uma inteligência não é
subordinada a outra e ao confiar na capacidade do aluno, o professor está declarando que não
existe hierarquia de inteligência. Porém, os alunos estão habituados com a cultura da
explicação e por isso, esperaram que o professor tenha incessantemente algo a discursar,
explicar e esclarecer.
A igualdade que se busca não é institucionalizada, ela acontece de indivíduo para
indivíduo, entre inteligências. Podemos afirmar que “não há homem sobre a Terra que não
tenha aprendido alguma coisa por si mesmo e sem mestre explicador” (RANCIÈRE, 2002, p.
28). Assim sendo, todos possuem a capacidade de compreender por si só, isso invalida a
necessidade da explicação e da dualidade de inteligências. A verdadeira face da emancipação
está em permitir a cada indivíduo reconhecer o seu potencial e operar sua inteligência,
superando a concepção de que ele nunca atingirá o saber do mestre explicador.
O profundo incômodo está no fato de que a maioria dos âmbitos educacionais é pobre
em recursos que estimulam a busca de cada indivíduo por sua inteligência, a pedagogia é
baseada ainda no ensino tradicional, onde o professor produz e transmite o conhecimento e os
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alunos memorizam e repetem as informações, sem que haja diálogo ou pensamento crítico
sobre os conteúdos. Se o docente reconhecer o potencial do aluno e fizer da sala de aula um
ambiente de trocas de conhecimento, onde não há hierarquia de inteligência, há possibilidades
de mudanças.
Esta ideia de âmbito escolar como espaço para interagir e trocar conhecimentos
também é defendida por Rancière (2002). Ele faz críticas à postura do professor como ator
principal e os alunos como meros espectadores passivos. Rancière (2002, p. 8) explica que ser
espectador é “estar separado ao mesmo tempo da capacidade de conhecer e do poder de agir”
e é esta posição que o aluno ocupa no ensino tradicional, ele apenas recebe as informações e
as reproduz. O professor, por sua vez, é o ator principal, aquele que detém o conhecimento e é
o responsável por transmitir o mesmo. Além disso, é também o único autorizado para falar,
refletir, questionar e criar. O docente executa sua peça teatral e aos alunos, cabe espectar a
ação. Para Rancière (2012, p. 19) “a separação entre palco e plateia é um estado que deve ser
superado”.
Com o acontecimento da inter-relação entre o palco e plateia devido ao fato de se
reconhecerem como iguais no quesito inteligência, o professor deixa de ser o ator principal e
os alunos espectadores passivos. A sala de aula pode se tornar um espaço em que todos são
atores, ou ainda, inter-atores, pois não só é o bastante criar, produzir, mas também trocar os
conhecimentos adquiridos, desenvolvendo assim a interação entre todos os atores. As TDIC
podem ser um dispositivo que colabora com este processo, pois o ciberespaço não possui um
centro polarizador, a comunicação nele mediada pode se estabelecer numa dinâmica em que
todos os participantes podem emitir mensagens.
A democratização da produção/emissão de conteúdo no ciberespaço se deu graças à
evolução da Web. “Na Web 1.0 não existia a possibilidade de interação do usuário com a
página, esta era somente para leitura, e apenas o Programador ou Webmaster poderia realizar
alterações e atualizações na página” (GEWEHR, 2016, p. 28). Posteriormente, a Web passa
por evoluções, “comunidades e redes sociais nascem com as ferramentas da Web 2.0” (LÉVY;
LEMOS, 2010, p. 23), os internautas deixam de ser apenas consumidores de informações, eles
podem criar, interagir e conduzir comunidades. O usuário está no controle.
A Web 2.0 “está passando por novas transformações, e está se projetando uma nova
Web” (GEWEHR, 2016, p. 29), que podemos chamar de “Web da inteligência”. O termo Web
3.0 foi empregado pelo jornalista John Markoff, em um artigo do The New York Times,
refere-se a “um tipo de Web que, por exemplo, se baseia numa maior capacidade do software
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em interpretar os conteúdos, a partir das pesquisas realizadas pelos usuários, gerando
resultados mais objetivos e personalizados” (p. 29).
Ao conectar os dispositivos digitais em rede, todas as pessoas passam a estar
interligadas e podem trocar informações e conhecimentos em diferentes tempos e espaços.
Isso porque não há mais um polo centralizador (Figura 3) que emite/detém o saber e o
espectador que recebe/assimila a mensagem/conteúdo, seguindo uma lógica unidirecional. A
cibercultura instaurou o principio da “liberação da emissão” e com ele, a comunicação foi
reconfigurada passando a seguir um esquema “todos para todos” (Figura 4) (LEMOS; LÉVY,
2010).
Figura 3 – Diagrama da comunicação no esquema “um para todos”

Fonte: Lima, 2015

Figura 4 – Diagrama da comunicação no esquema “todos para todos”

Fonte: Lima, 2015
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Dessa forma, percebemos na mediação pedagógica com as TDIC uma oportunidade de
reconfiguração do processo de ensino pautado na educação tradicional. Porém, para superá-la
e utilizar as TDIC de forma significativa, é importante o docente (re)pensar a sua prática,
adequando-a ao contexto sociocultural contemporâneo. Buscar utilizar as TDIC como
possibilidade para ultrapassar a prática de embrutecimento e atingir a emancipação
intelectual, que é “a comprovação da igualdade das inteligências. Esta não significa igual
valor de todas as manifestações da inteligência, mas a igualdade em si da inteligência em
todas as suas manifestações” (RANCIÈRE, 2002, p. 14).
Com o surgimento dos microcomputadores e sua inserção na educação, a inter-relação
professor/aluno/conhecimento demandou à educação refletir sobre suas metodologias. É
fundamental repensa-las de acordo com a evolução social, buscando atender os anseios das
crianças e jovens que coabitam a escola e o virtual. Diante de tais considerações, a presente
pesquisa buscou contribuir com a tríade professor/aluno/conhecimento utilizando as TDIC
como dispositivo pedagógico. A intenção foi oportunizar reflexões das crenças pedagógicas
acerca das TDIC e aproximar o professor e o aluno das tecnologias, para que, por intermédio
destas, pudessem produzir o conhecimento de maneira que o professor ocupasse o papel de
mediador entre aluno e conhecimento.
Ressaltamos que estas mudanças podem ocorrer sem, necessariamente, utilizar as
TDIC como recurso, porém é importante o professor considerar a cultura do aluno,
compreender

que

este

carrega

consigo

conhecimentos

adquiridos

na

sociedade.

Especificamente em referência à população Polegarzinha, considerar também as práticas
(modos de comunicar, pensar, adquirir informações etc.) que se desenvolvem juntamente com
as TDIC. Como afirma Paulino (1998, p. 88), a escola
(...) não é a única instituição que os estudantes aprendem, é uma a
mais. (...). A instituição de educação não é melhor que as outras e nem
vai ser. Tem que aprender a conviver, porque a escola esteve
acostumada a ser a única, agora tem irmãos. Então, a irmã mais velha
tem que saber que já não é a única, tem que compartilhar e ter algo
interessante para dizer, porque, caso contrário, ninguém vai escutá-la.

Além de reconhecer que a instituição escolar não é o âmbito de ensino excepcional,
seria imprescindível ao professor atentar-se para os outros meios aos quais seus alunos se
dirigem, buscam informações, comunicam e realizam suas atividades cotidianas. As TDIC
podem ser uma alternativa para os docentes se aproximarem da população Polegarzinha,
conciliando a pedagogia à realidade social, pois escola é uma extensão da comunidade e por
isso é essencial integrar em seu cotidiano a realidade vivida pelos atores que nela atuam. O
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uso das tecnologias como dispositivo pedagógico exigirá do professor viajar por outras
culturas, línguas e conhecimentos para que ele possa repensar suas práticas e crenças
pedagógicas frente às Polegarzinhas.
A busca pela novidade e o uso das TDIC na educação é com o intuito de tentar superar
a hierarquia e submissão de inteligência, problematizar a figura do professor como detentor
do conhecimento, incentivar/instigar a criação, a invenção, o pensamento livre e crítico e
aproximar a escola da realidade social. Isso porque os alunos que possuem acesso à internet
estão acostumados a emitir mensagens, interagir, criar, pesquisar, descobrir curiosidades e
outras mais atividades das quais a ciberespaço dispõe. Quando estes chegam à sala de aula e
são obrigados a se manterem em silêncio, sem interagir e expor suas ideias, começam a ficar
entediados, dispersos, sonolentos e desinteressados pelos conteúdos.
Serres (2013) compara a sala de aula tradicional a um veículo, “em que os passageiros
sentados em fileiras no vagão, no banco, ou na fuselagem, se deixam dirigir por quem os
pilota rumo ao saber” (SERRES, 2013, p. 49). Antes da popularização das TDIC o saber
estava centrado no corpo do erudito e nas grandes bibliotecas, os alunos dependiam dos
professores para aprender os conteúdos. Porém, com o surgimento e popularização das TDIC,
o saber passou a ser de fácil acesso e ocorreu também a “liberação de emissão” (LEMOS;
LÉVY, 2010) que permitiu a todos emitir mensagem, buscar, produzir e expor o
conhecimento. Assim
Quando a Polegarzinha usa o computador ou o celular, ambos exigem
o corpo de um motorista na tensão da atividade, e não o de um
passageiro na passividade do relaxamento: demanda e não oferta. [...].
Empurre essa pessoinha para uma sala de aula: habituado para dirigir,
seu corpo não suporta por muito tempo a poltrona do passageiro
passivo. A Polegarzinha, então, se ativa mesmo sem aparelho para
dirigir, Algazarra. Ponha em suas mãos um computador e ela recupera
os gestos do corpo-piloto (SERRES, 2013, p. 50).

“Temos agora apenas motoristas, apenas motricidade; não mais espectadores, o espaço
do teatro se enche de atores móveis” (SERRES, 2013, p. 50). As TDIC podem ser um
dispositivo pedagógico que auxilia no processo de superação do professor embrutecedor para
o emancipador, pois ao utilizar as TDIC em suas práticas pedagógicas de forma
interativa/comunicativa, o educador permite aos seus alunos emitir/buscar/criar/trocar
informações/pensamentos e não apenas replicar.
Porém, esta mudança ainda não ocorreu em sua totalidade na educação brasileira, isso
porque, provavelmente as pessoas que atuam na escola e poderiam realizar esta transformação
ainda são adeptos de modelos há muito tempo superados. Os que aceitaram as reformas e
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tentaram atravessar a fenda entre os modelos tradicionais e o vigente, as fizeram apressados e
malfeitos, isso só enfraquece o que se tentava consolidar (SERRES, 2013). Entendemos que
as TDIC não solucionarão os problemas da educação, mas podem colaborar com seus
processos de ensino e aprendizagem.
O uso das TDIC somente potencializará a educação se utilizada de forma que incentive a
produção e socialização do conhecimento. A presença das tecnologias por si só não determina
uma educação emancipadora, a extinção da hierarquia de inteligências, ou ainda um modo de
viver, uma sociedade ou uma cultura, apenas abre possibilidades de mudanças e inovações para
as mesmas e nem todas as possibilidades que se abrem são aproveitadas, pois cada indivíduo e
sociedade utiliza o dispositivo de diferentes maneiras. Assim sendo,
Uma técnica não é nem boa, nem má (isto depende dos contextos, dos
usos e dos pontos de vistas), tampouco neutra (já que é condicionante ou
restritiva, já que de um lado abre e de outro fecha o espectro de
possibilidades). Não se trata de avaliar seus “impactos”, mas de situar as
irreversibilidades às quais um de seus usos nos levaria, de formular os
projetos que explorariam as virtualidades que ele transporta e de decidir
o que eu vou fazer dela (LÉVY, 1999, p. 26)

As TDIC não determinam nenhuma mudança, tudo depende do que o professor pensa
e faz. As tecnologias podem ser utilizadas tanto para reproduzir o ensino tradicional quanto
para cooperar para a construção de um ensino e aprendizagem pautado na igualdade e
emancipação de inteligências. Elas condicionam mudanças iminentes, o que determinará o
contexto em que se situa a educação é a forma como o professor decide utiliza-las. Entretanto,
não é pretensão apontar a figura do professor de forma isolada de sua composição histórica e
social.
“Para emancipar um ignorante, é preciso e suficiente que sejamos, nós mesmos,
emancipados; isso é, conscientes do verdadeiro poder do espírito humano” (RANCIÈRE,
2002, p. 27). Para haver a emancipação discente, é necessário que antes os próprios
professores estejam emancipados e acreditem no potencial cognitivo dos educandos. Porém, o
professor que, durante toda sua trajetória, teve sua formação referenciada na dominação e
hierarquia de inteligências, provavelmente reproduzirá o que aprendeu ao longo de sua
educação. As crenças sobre a figura do professor são adquiridas culturalmente. Elas são
assumidas como paradigmas e podem criar obstáculos para viagens que guiem o educador às
novas trilhas.
1.4 Crenças pedagógicas
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Nesta subseção, buscamos refletir sobre as crenças educacionais dos docentes. As
crenças estão incutidas em todos os indivíduos, não é algo exclusivo dos professores. Porém,
neste trabalho, focaremos especificamente nas crenças pedagógicas sobre o uso das TDIC na
educação. Sabemos que há resistência por parte do professorado quanto ao uso destas
tecnologias como dispositivo didático, isto pode estar atrelado às crenças pedagógicas quanto
a elas.
No Brasil, confirmamos esta resistência por intermédio de uma pesquisa realizada pelo
Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e da Comunicação (CETIC), intitulada
“Pesquisa Sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas
Brasileiras”, publicada em 2018. As análises indicam que, a utilização das tecnologias estava
bastante disseminada na vida pessoal dos docentes. As atividades mais realizadas, “foram
mandar mensagens por meio de aplicativos (98%), enviar e receber e-mails (97%), ler jornais,
revistas ou notícias na Internet (94%), compartilhar conteúdos (91%), assistir a vídeos,
programas, filmes e séries (91%) e usar redes sociais (89%)” (CETIC, 2018, p. 136).
Já no campo educacional, os números são mais modestos, apenas 53% dos professores
acessaram a Internet para desenvolver atividades com os alunos (CETIC, 2017, p. 139). Em
outro momento, Cetic (2017, p. 137), indica que cerca de 90% das atividades desenvolvidas
com os alunos pelos professores que utilizaram a internet, era baseada na aula expositiva. Na
pesquisa do Cetic (2017) não há índices do uso das TDIC para produção/autoria discente e
troca de conhecimentos entre docentes e discentes. A partir desta constatação compreendemos
que o aparato tecnológico foi utilizado para a reprodução das aulas tradicionais.
Esta recusa pode estar relacionada com as crenças que o professor possui acerca de tal
dispositivo. Cada indivíduo crê em algo e os seus pensamentos e atitudes serão guiados, na
maioria das vezes, por sua crença. Barcelos (2006a, p. 18) nos diz que entende as crenças de
uma forma similar à Dewey (1933), “como uma forma de pensamento, como construções da
realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas
experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação”. Isso
é construído ao longo da vida e provém das inúmeras experiências vivenciadas e também são
frutos das relações instituídas socialmente.
No campo educacional não é diferente, os docentes possuem suas crenças sobre a
educação, que foram adquiridas ao longo de sua trajetória escolar, seja como aluno e/ou
professor e estas guiam sua prática pedagógica. Segundo Paiva; Prette (2009, p. 76) “as
crenças educacionais são ideias e convicções a respeito de temas relacionados à Educação que
se revelam, conscientemente ou não, nas ações dos professores”. As crenças afetam as
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tomadas de decisões do professor, o modo como leciona, a metodologia que opta seguir, os
materiais que utiliza e sua oralidade, uma vez que não há discurso neutro.
Cada professor possui princípios, crenças e saberes próprios que são
colocados em prática quando ensinam, e estes não são
necessariamente iguais de um professor para o outro porque o que
guia o ensino e as ações em aula é oriundo de experiências únicas e
individuais daquele professor e de sua forma pessoal de ver e perceber
o mundo (KUDIESS, 2005, p. 82).

As origens das crenças são oriundas, entre outras, da experiência pessoal, a qual é
fortemente influenciada pela família, religião e demais instituições que o indivíduo pertence,
todas essas experiências e vivências originam as crenças. As crenças podem ser distintas
mesmo em caso de pessoas que frequentam e pertencem aos mesmos ambientes, culturas,
famílias etc. Isso porque cada um possui uma forma de apreciar o mundo. O mesmo acontece
na educação, em uma única instituição existem diversas práticas pedagógicas e variados
métodos utilizados no processo de ensino e aprendizagem.
As crenças são construídas e internalizadas no decorrer das experiências e vivências,
são adquiridas em diversos tempos e lugares. Existem múltiplos fatores que influenciam na
formação das crenças. Kudiess (2005, p. 77) nos diz que as crenças são adquiridas nos
seguintes momentos:
a) Pessoais – refere-se à personalidade, à aptidão, ao feeling, à intuição e ao instinto;
b) Experienciais – a experiência como aluno ou a experiência acadêmica, a experiência
como professor (a sala de aula, alunos, treinamento e as experiências de vida);
c) Cognitivos – os conhecimentos teóricos e práticos ou “saberes do professor”;
d) Contextuais – escola, colegas, formadores, recursos e exames.
Em consonância com Kudiess (2005), Barcelos (2007, p. 144) diz que a natureza das
crenças, entre outros fatores, pode ser:
a) Dinâmicas: ao contrário do que se pensava – que as crenças eram estáticas – a visão
sociocultural das crenças (DUFVA, 2003) as mostra como mudando através do tempo
ou até mesmo dentro de uma mesma situação. Isso não significa, entretanto, segundo
Dufva, que as crenças são geradas imediatamente. Elas são sempre ancoradas em algo
– “incidentes do passado, pessoas que foram significativas, assuntos que lemos ou
ouvimos na mídia ou opiniões de nossos professores na escola” (p. 143). Apesar de
serem dinâmicas, pelo seu caráter paradoxal, as crenças, ao mesmo tempo, podem se
constituir em obstáculos para mudança.
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b) Emergentes, socialmente construídas e situadas contextualmente: Dewey (1933) já
assinalava para esse caráter social e contextual das crenças através do conceito de
experiência e seus princípios de continuidade e interação. A visão mais recente,
entretanto, sinaliza para modificação, desenvolvimento e ressignificação de crenças à
medida que interagimos e modificamos nossas experiências e somos, ao mesmo
tempo, modificados por elas. As crenças incorporam as perspectivas sociais, pois
nascem no contexto da interação e na relação com os grupos sociais.
c) Experienciais: de acordo com Hosenfeld (2003, p. 39), “as crenças dos aprendizes são
parte das construções e reconstruções de suas experiências”.
d) Mediadas: dentro dessa perspectiva mais atual e sociocultural, Alanen (2003) e Dufva
(2003) caracterizam crenças como instrumentos de mediação usados para regular a
aprendizagem e a solução de problemas.
e) Paradoxais e contraditórias: as crenças são “sociais, mas também individuais e únicas;
são compartilhadas, emocionais, diversas, mas também uniformes” (BARCELOS;
KALAJA, 2003, p. 233).
f) Relacionadas à ação de uma maneira indireta e complexa: apesar de se constituírem
em forte influência do comportamento ou da ação, nem sempre agimos de acordo com
nossas crenças.
g) Não tão facilmente distintas do conhecimento: para teóricos como Woods (2003), “as
crenças não se separam facilmente de outros aspectos como conhecimento, motivação
e estratégias de aprendizagem” (p. 226-227).
Percebemos que, mesmo nomeando de forma distinta, ambas as autoras falam das
influências contextuais e experienciais. Acreditam que as experiências vividas nos diversos
ambientes, inclusive na escola como aluno e posteriormente como professor são fatores
constituintes das crenças educacionais. As crenças são frutos da convivência e relações
adquiridas nos mais variados grupos sociais, inclusive os que são formados nas instituições
escolares. Outro aspecto relevante é ressaltar que, acreditamos, assim como Barcelos (2007),
que não é de fácil incumbência dissociar crenças de conhecimento.
De acordo com Moraes; Abib (2009), o estudo sobre as crenças docentes tem
desempenhado uma posição de destaque nas pesquisas educacionais, porém, o conceito do
termo “crença” vem sendo confundido indiscriminadamente com o termo “concepções” e
“saberes”. Em discordância com esta ideia, as autoras acreditam que o vocábulo deva ser
delimitado para não ocorrer a pobreza conceitual, assim como vem se dispondo. Moraes; Abib
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(2009, p. 2) em concordância com Pajares (1992), Kagan (1992), Tardif (2002), Oliveira
Formosinho (2002) e Ponte (1994), conceituam respectivamente, crenças, concepções e
saberes como:
constructos individuais subjetivos, muitas vezes inconscientes, com
elaboração de senso comum; funcionam como filtros cognitivos,
sociais e afetivos através dos quais os futuros professores recebem e
processam informações, podendo, estas crenças, permanecerem fortes
e estáveis ao longo do tempo, pois provêm da história de vida dos
indivíduos e de sua história escolar.
Com relação às concepções, estas se caracterizam como construções
cognitivas organizadas em base mais racional, podendo ser vistas
como pano de fundo organizador de conceitos e constituem-se como
esquemas teóricos relativamente conscientes e declarados, que
permitem interpretar as situações do entorno, predispondo e
influenciando a ação.
Por sua vez, os saberes têm um sentido amplo, provenientes de
múltiplas interações entre conhecimentos acadêmicos de natureza
teórica e conhecimentos experienciais oriundos de situações das
práticas docentes. Constituem os conhecimentos de base profissional
do professor, como os conhecimentos dos conteúdos científicos, os
conhecimentos pedagógicos gerais, os conhecimentos pedagógicos
dos conteúdos, entre outros.

Notamos que há uma proximidade conceitual sobre as crenças entre Barcelos (2006a)
e Moraes; Abib (2009), ambas realçam que o processo interativo, as experiências afetivas e a
cognição são os filtros e ressignificações que estruturam as crenças. Entendemos que Kudiess
(2005), Barcelos (2007) não delimitam precisamente a distinção entre crenças e
conhecimentos, já Moraes; Abib (2009) baseiam-se na psicologia e restringem os conceitos,
realçando a importância de se compreender a diferença entre um e outro.
Neto (2003, p. 150) diz que as crenças são constituídas da seguinte forma: “o sujeito
representa o mundo e gera cenários e modelos mentais de acordo com o que acredita e o que
conhece dele” e por esta razão considera as crenças um tipo de conhecimento entranhado de
sentimentos, emoções, preconceitos e valores. Ponte (1992) compõe a sua reflexão sobre as
crenças e, assim como Neto (2003), Kudiess (2005) e Barcelos (2007) acredita que estas
podem ser entendidas como uma parte do conhecimento e dificilmente distintas deste.
Para melhor compreender esta ideia, Ponte (1992) mostra a existência de três teorias
do saber: o empirismo, representada na Filosofia por Locke e na pedagogia por Gagné. No
empirismo “o mundo exterior é a fonte do conhecimento, que se vai formando através da
experiência” (PONTE, 1992, p. 5); a teoria inatista possui suas origens filosóficas em Platão e
acredita que são necessárias as estruturas fundamentais do conhecimento, julgando-as
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geneticamente pré-programadas, para sistematizar em categorias as experiências; e por fim, os
fundamentos construtivistas, representados por Kant. “Segundo ela, os aspectos fundamentais
do conhecimento não vêm pré-formados nos genes nem são directamente adquiridos do
mundo exterior, mas são antes construídos pelo próprio indivíduo” (PONTE, 1992, p. 5).
Para além destas representações das teorias do saber/conhecimento9, que não são
apresentadas de forma pormenorizada, pois não foi o objetivo deste trabalho sua exposição e
discussão minuciosa, Ponte (1992) aponta a perspectiva “macro” do conhecimento e três de
suas distinções: o saber científico, o saber comum e o saber profissional. O saber
científico é caracterizado pelo “esforço de racionalização, pela argumentação lógica e pelo
confronto com a realidade empírica” (PONTE, 1992, p. 7). O conhecimento científico não
pode se apoiar em crenças não comprovadas cientificamente.
Diante disso, consideramos esta conduta como uma crença. Os cientistas creem na
verdade absoluta e acreditam nos resultados racionais de suas experiências laboratoriais,
fazendo das mesmas um dogma verídico e incontestável. O conhecimento científico não se
baseia nas relações sociais, culturais e nas experiências individuais, assim como o saber
comum ou vulgar, que “na sua construção jogam um papel decisivo os processos de
socialização, que se vão articulando com a interpretação das experiências de natureza mais
imediata” (PONTE, 1992, p. 8). Ou seja, os indivíduos que possuem o conhecimento comum,
têm suas crenças baseadas nas experiências individuais, sociais e culturais.
Por fim, o saber profissional é caracterizado por Ponte (1992, p. 7) com base em
Freema Elbaz (1983, 1986) como “sendo um saber essencialmente prático aquele que os
professores desenvolvem no decurso da sua actividade profissional. Isto é, trata-se de um
saber datado e contextualizado, pessoalmente convincente e orientado para a acção”. De outra
maneira, entendemos que os indivíduos que possuem este saber constituem suas crenças de
acordo com as experiências profissionais pessoais. Assim, percebemos que “em todo o
conhecimento intervêm necessariamente crenças” (PONTE, 1992, p. 8). A Figura 5 sintetiza a
ideia exposta por Ponte (1992).

9

Ponte (1992) concebe como sinônimos as palavras saber e conhecimento.
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Figura 5 – Diagrama da relação entre conhecimento e crenças

Fonte: Elaborado por Isadora Moreira de Andrade

A discussão essencial para o contexto desta pesquisa refere-se às crenças pedagógicas,
que estão interligadas, baseando em Ponte (1992), ao conhecimento profissional. Mas, cabe
ressaltar que, as crenças pedagógicas não são advindas somente do decurso da atividade
profissional, mas também dos momentos Contextuais (Barcelos, 2007) e Experienciais
(Kudiess, 2005). Considerando a definição dos termos Contextuais e Experienciais, podemos
dizer que estes estabelecem relação com o saber comum (Ponte, 1992), pois os três conceitos
mencionam os processos referidos às experiências e socializações. Assim, de acordo com as
associações estabelecidas entre autores neste trabalho, consideramos que as crenças
pedagógicas são provenientes conjuntamente do saber profissional e saber comum.
Para nós, as crenças são constituídas, para além da personalidade de cada um, por
intermédio das diversas experiências individuais e coletivas vivenciadas no cotidiano, seja no
âmbito familiar, escolar, religioso etc. A interação social e cultural são fatores colaboradores
para a construção das crenças, pois cada situação e conhecimento sociocultural vivenciado e

50

adquirido pode ser uma possibilidade de (re)construção das crenças. Cremos naquilo que
vemos, ouvimos, vivemos, sentimos, ou seja, no que conhecemos e que tem significado para
nós, assim entendemos que a crença e o conhecimento estão atrelados.
Quando o professor entra na sala de aula, todas essas percepções de mundo,
conhecimentos e experiências o acompanham. O tornar-se professor foi mais um
conhecimento interligado aos demais existentes. Assim, suas ações docentes provavelmente
serão guiadas pelas crenças adquiridas em toda a trajetória de vida, principalmente a escolar.
Denominamos por crenças pedagógicas todas estas vivências que se transformam em
instrumento de ensino na prática docente. Recorremos às nossas crenças pedagógicas para
lecionar e solucionar problemas. As crenças pedagógicas também influenciam na forma como
o docente enxerga, dialoga e acredita no potencial dos discentes.
Não há intenção de estandardizar a origem das crenças pedagógicas, desconsiderando
as subjetividades. Apontamos supostos caminhos que podem interferir na formação da
crendice do professorado, tendo como direção os autores citados anteriormente. É de extrema
importância para o campo educacional o estudo sobre esta questão, já que
as crenças que o professor possui sobre o ensino afetam não somente
as suas decisões mas tudo o que acontece em sala de aula, a forma
como ele decide agir em classe, a maneira de relacionar-se com os
alunos, de corrigir erros, de ensinar gramática e outras questões com
as quais lida diariamente (KUDIESS, 2005, p. 80).

As crenças definem a maneira com que os professores organizam suas tarefas em sala
de aula, “as crenças docentes são imagens que o professorado faz de si mesmo, de seu
trabalho e dos modelos e sonhos que persegue, e se traduzem em normas e princípios de ação
no ensino e fora dele” (NETO, 2003, p. 150). É o professor quem decide o que acontece ou
não na sala de aula, quais atividades serão realizadas, a forma como a classe será organizada
etc. Diante disso, fazemos algumas reflexões: Como pode haver transformação na educação
se tudo depende das crenças dos professores? Como modificar as crenças do professorado? Já
que para haver mudanças na educação, necessariamente precisaria haver transformação das
crenças, pois são elas que norteiam as ações docentes.
As respostas são suposições e reflexões e não definições absolutas. Referente à
primeira questão, destacamos que temos ciência de que a melhoria dos processos educacionais
não depende exclusivamente dos professores. São diversos os fatores que interferem
diretamente no contexto educacional brasileiro, como políticos, econômicos e sociais, porém,
é reconhecido que o professor tem um papel indispensável em qualquer mudança que se
almeja inserir no ensino, já que “a reforma de ensino depende do que os professores pensam e
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fazem. No final das contas, são eles que determinam o que acontece na sala de aula e de que
formas as inovações são, ou não, implementadas” (SANDHOLTZ; RINGSTAFF; DWYER,
1997, p. 20).
Desta forma, se o docente acredita somente na eficácia da educação tradicional (Figura
2, p. 32), provavelmente sua aula será uma reprodução desta pedagogia e se não houver
variações de perspectivas, presumivelmente a maneira de lecionar será a mesma durante toda
a trajetória profissional. Assim, podemos pensar que, as mudanças nas metodologias de
ensino podem estar atreladas a um processo de ressignificações no sistema de crenças
pedagógicas. Então, como modificar as crenças do professorado?
Segundo Kudiess (2005, p. 82) as “mudanças de crenças ocorrem quando o professor
se vê diante de uma situação que desafia a crença que possui”. Ou, segundo Richards; Gallo;
Renandya (2001, p. 8), as mudanças podem ocorrer devido à/o (s):
• insatisfação com a situação atual;
• conexão de uma ideia nova com a própria situação;
• uma mudança no contexto de ensino;
• mudanças na vida e crescimento pessoal;
• percepção de aspectos baseados em suas experiências como aprendizes;
• um conflito entre suas crenças novas e suas práticas.
Os desafios que podem desestabilizar as crenças pedagógicas são diversos e é algo
particular, não podendo ser generalizado. Porém, sabemos que as TDIC são consideradas,
para os professores que não estão habituados com o mundo virtual e que assumem a
pedagogia tradicional como paradigma, um dispositivo desafiador, que possivelmente irá
gerar conflito em suas crenças pedagógicas acerca do uso das tecnologias na educação.
Não há, aqui, intenção de julgar os docentes que recusam as TDIC, mas sim refletir
sobre a importância para o desenvolvimento da educação de buscar novas práticas
pedagógicas com a tentativa de atender aos anseios dos alunos e da sociedade a qual
habitamos. Compreendemos que, nesses processos de formação, o professor precisa ter
oportunidades de conhecer e tomar para si “algo novo”, integrando-o ao seu modo de ser e de
fazer. Podem decorrer daí transformações de comportamento e ressignificações, revelando
uma dinâmica contínua que envolve readaptação de costumes, valores, crenças, atitudes e
práticas pedagógicas (LIMA, 2015).
Além disso, o surgimento das TDIC e suas ofertas de diálogo e trocas de
conhecimentos, intensificaram esta concepção de que não há saber superior ou uma
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inteligência aquém da outra. Isso exige reflexões da educação acerca da sua dinâmica que
ainda é baseada no ensino tradicional. Uma das possibilidades para a transição das crenças
pedagógicas e da ideia do professor como detentor do saber é entender a realidade dos jovens
e o que estes aspiram da educação.
Porém, o professor pode se ver perdido neste processo, que o exige não abandonar o
que já apreendeu, o que está incutido em sua prática pedagógica, mas abertura ao novo. Tratase, pois, de encontrar “alguma coisa nova, a relacionar à coisa que já conhece” (RANCIÈRE,
2002, p. 27). Por este motivo o objetivo desta pesquisa foi aproximar o professor das TDIC,
no intuito de mostrar-lhe outros caminhos que podem ser benéficos para o processo de ensino
e aprendizagem. Mas, “estamos acostumados à imagem do professor como alguém firme,
seguro, de pé em frente da sala de aula transmitindo seus conhecimentos aos alunos”
(KOHAN, 2015, p. 59). “Estamos habituados à fortaleza das árvores” (KOHAN, 2015, p. 60),
estas não se movem, permanecem no mesmo lugar por toda a existência e assim são os
professores que se fecham ao novo. Continuam a lecionar com os mesmos discursos e
recursos para pessoas diferentes que vivem em outros tempos.
Assim, a educação se torna cada vez mais distante da realidade dos alunos e
desinteressante para os mesmos, pois não entendem qual a importância e utilidade da retórica
do professorado. O uso das TDIC pode ser uma alternativa para conhecer e se aproximar das
Polegarzinhas, reconhecendo as mudanças sociais, pois “para ensinar é importante estar
atento, mas também estar atento em movimento” (KOHAN, 2015, p. 59). O objetivo do uso
das TDIC não é silenciar o professor e negar seus conhecimentos, porém sua exclusividade de
fala e de capacidade intelectual empobrece o processo de ensino e aprendizagem.
A atividade com as tecnologias digitais pode seguir o caminho do professor
emancipador, que acredita que é preciso ensinar aos educandos que nada tem a ensinar-lhes
(RANCIÈRE, 2002), ou seja, o docente será apenas o incitador dos processos de
conhecimento. Mas, para que ocorra essa mudança, é primordial a curiosidade, a vontade de
conhecer e viajar para outros lugares, assim será possível a abertura ao novo e a tentativa de
superar a crença pedagógica pautada na hierarquia de inteligências, quem as superar, como
“quem abandona as engrenagens da máquina social, tem a sorte de fazer circular a energia
elétrica da emancipação” (RANCIÈRE, 2002, p. 114).
O uso desse dispositivo pode possibilitar ao docente “criar uma escola outra na escola
mesma” (GALLO, 2015, p. 201), pois “nós que trabalhamos no campo da educação tomamos,
normalmente, a escola como algo dado” (KOHAN, 2015, p. 131) e, por isso, acabamos por
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replicar as crenças que foram incutidas em nós durante toda a vida, deixando adormecida
nossa invenção e criatividade. De um lado está
(...) a criação, a invenção, o pensamento, a vida, a liberdade; do outro,
a reprodução, o erro, a imitação, a opinião, o servilismo. A primeira é
o que faz quem faz escola, é o que precisamos e não praticamos nas
escolas que existem na América. A segunda é o que temos feito até
agora nas escolas, o que é mais fácil de encontrar nelas e que se trata
de transformar. Fazer escola criando, inventando é o caminho para
essa transformação (KOHAN, 2015, p. 70).

Criar e inventar exige do docente a viagem por outros percursos, por outros saberes,
culturas, línguas e modos de vida, buscando neste trânsito aprender uma prática educativa
voltada para a inclusão/inserção/emancipação dos sujeitos que estão no âmbito escolar, para
aqueles que são excluídos, pois a escola não os convida para falar, expressar, dialogar, criar,
mas os obrigam a “falar a língua da escola feita por e para os que, ainda, mandam nesta terra”
(KOHAN, 2015, p. 55).
Para assumir esta postura emancipadora, “(...) sem dúvida é necessário inventar
novidades inimagináveis, fora do âmbito habitual que ainda molda nossos comportamentos”
(SERRES, 2013, p. 30), é importante encarar as mudanças como algo positivo crendo que
estas não são o fim, mas o recomeço de uma nova trajetória que busca “ouvir aqueles que
falam outra língua, aqueles que pensam de outra forma, os estranhos, desabituados aos usos
estabelecidos” (KOHAN, 2015, p. 34).
Kohan (2015) se aproxima da filosofia mestiça de Serres (1993), ambos os autores
destacam a importância de viajar. Serres diz que, para existir a educação mestiça é essencial
viajar e buscar outros saberes e conhecimentos, não para acumulá-los; mas, por intermédio da
mistura de todos eles, criar algo novo. Para explicar o que seria a mestiçagem, Serres traça
uma analogia de Arlequim, um personagem extraído da commedia dell’arte, com o saber
mestiço. Arlequim veste um casado colorido e remendado, a cada viagem que faz, seu casado
ganha uma nova cor e esta se unifica com as cores já existentes. A imagem está representada
na Figura 6:
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Figura 6 – Arlequim e Pierrô

Fonte: Musée de l'Orangerie

Quando acontece a unificação dos tons, ocorre a sintetização das cores em um corpo
vestido de branco, que é a incandescência de Pierrô (personagem utilizado para representar a
unificação das cores). Quando Arlequim se unifica e torna-se branco, ele resplandece e se
transforma em Pierrô, este personagem e seu casaco branco, indica a possibilidade de criação
de algo novo. É na transição de Arlequim a Pierrô e vice-versa, que diversidade e unidade se
misturam para originar novidades.
Entendemos que esta viagem, que Serres (1993) e Kohan (2015) sugerem, tem a
intenção de propor ao docente conhecer outros caminhos, que o ajudem a superar as crenças
pautadas, única e exclusivamente, na pedagogia instrucional, esta que não permite ao aluno
pensar criticamente, dialogar, criar etc. A intenção de superar o ensino pautado na pedagogia
tradicional é abrir
(...) as portas, ao outro, ao desprezado. Este é convidado a dialogar em
sua própria língua; é considerado um igual, é apreciado em sua força,
sua capacidade, (...) trabalha-se sua atenção; estimula-se sua vontade;
ensina-se a ele a língua do outro, e ele é também ouvido em sua
própria língua (KOHAN, 2015, p. 96).
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Este é o intuito de usar as TDIC, estimular a cognição dos alunos, confrontar e resistir
à ideia do mestre embrutecedor e não replicar o ensino pautado na récita e hierarquia de
inteligências. As TDIC não determinam – por si só – mudanças no âmbito educacional:
condicionam eventuais transformações (LIMA; ANDRADE, 2019) quando utilizadas de
maneira a estimularem o potencial cognitivo/artístico/criativo dos atores. A perspectiva de
utilização das TDIC é para “(...) uma educação de seres críticos, pensantes, reflexivos”
(KOHAN, 2015, p. 99).
As TDIC podem ser um dispositivo pedagógico que auxilia na superação da educação
tradicional assumida como paradigma pelos docentes, pois valoriza o tempo e a cultura dos
jovens Polegarzinhos, tornando o ensino e aprendizagem mais interessantes para eles.
Também permite a construção de um ensino mais colaborativo, pautado na igualdade de
inteligências, já que todos os internautas possuem o direito de emitir a mensagem. Ensinar
ultrapassa o ato de expor conhecimentos e avaliá-los, ensinar é “a prática de se atrever a
pensar, a imaginar, a sonhar sem medos, de forma aberta, com erros, sim, com sucessos
parciais também, com muitos fracassos e, novamente, de volta ao caminho do ensaio”
(KOHAN, 2015, p. 11).
Criar e inventar exige do docente a viagem por outros trajetos, saberes, culturas,
línguas e modos de vida, buscando neste trânsito aprender uma prática educativa voltada para
a inclusão/inserção/emancipação dos sujeitos que estão no âmbito escolar, pois a escola não
os convida para falar, expressar, dialogar, criar, mas sim os obrigam a “falar a língua da
escola feita por e para os que, ainda, mandam nesta terra” (KOHAN, 2013, p. 55). Como
afirma Rancière (2002, p. 11):
Trata-se de apresentar uma escritura que permita que enfim nos
livremos das verdades pelas quais educamos, nas quais nos educamos.
Quem sabe assim possamos ampliar nossa liberdade de pensar a
educação e de nos pensarmos a nós próprios, como educadores.

É importante que, durante a viagem, o docente compreenda a estrutura social em que
está inserido, reflita criticamente sobre sua forma de lecionar e também de se relacionar com
os discentes.
Dessa forma, o papel de professores e de formadores de professores
engloba dois aspectos. Primeiro, é preciso fornecer oportunidades de
reflexão sobre aspectos do processo de aprendizagem com a
apresentação de alternativas, modos diferentes de pensar para desafiar
alunos e alunos-professores.
(...)
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Segundo, é necessário mostrar abertura para a mudança como
professores e formadores, em nossa prática. [...] precisamos criar um
clima favorável à mudança, tendo coragem de quebrar algumas regras
de vez em quando, mostrando aos alunos e a esses professores que é
bom se arriscar a fazer algo diferente (BARCELOS, 2007, p. 130131).

Por este motivo, houve nesta pesquisa a intenção de aproximar a docente das TDIC,
para que esta pudesse conhecer, de forma participativa, quais as possibilidades que o
dispositivo digital oferece para o processo de ensino e aprendizagem. Percebemos que a
superação das crenças pedagógicas pautadas unicamente na récita, hierarquia de inteligências
e no ensino tradicional poderá acontecer se houver vontade de viajar, conhecer, descobrir
novos caminhos que colaborem com este processo.
Fundamentado em todas estas reflexões expostas até aqui, foi planejada e
desenvolvida atividades na E. E Tomé Portes del-Rei, que estão relatadas no capítulo II. As
práticas executadas seguiram a abordagem da pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986), buscando
aproximar as TDIC da docente com a intenção de oportunizar a revisão e possível transição
das crenças pedagógicas acerca do uso deste dispositivo. Também teve como objetivo
contribuir para o processo de ensino e aprendizagem pautados na igualdade de inteligências,
no diálogo e na participação ativa de todos os envolvidos.
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2

DINÂMICAS E CONCEPÇÕES DE UMA EDUCAÇÃO PAUTADA NA

EMANCIPAÇÃO
O presente capítulo busca relatar as atividades realizadas na EETPDR. Apresenta
brevemente a arquitetura escolar e o sujeito de pesquisa, além de relatar o processo de
aproximação à instituição, desde o pedido de autorização para a realização da pesquisa até a
execução do projeto. Por fim, são expostas algumas produções discentes utilizando as TDIC,
bem como indícios do surgimento de uma perspectiva educacional baseada no diálogo e na
comunicação “todos para todos”, o que poderia favorecer possíveis reflexões/transições de
determinadas crenças pedagógicas acerca do dispositivo digital.
2.1 Primeiro contato com a escola
Para iniciar a pesquisa marcamos via telefone uma reunião com Eva, a coordenadora
do projeto Byte Maluquinho. O encontro aconteceu na EETPDR, onde explicamos quais eram
os objetivos da pesquisa. A EETPDR está localizada no bairro Matozinhos da cidade de São
João del-Rei, oferecia Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e Finais aos jovens da própria
localidade bem como para os bairros adjacentes. Naquele dia Eva nos apresentou os espaços
escolares, o local atendia às necessidades da escola e oferecia o suporte necessário para as
atividades realizadas.
Eva também sugeriu uma professora para colaborar com o projeto e a convidou para
participar do trabalho. A coordenadora do Byte Maluquinho nos retornou por intermédio de
uma mensagem via WhatsApp, comunicando que a professora Lia havia aceitado a proposta.
Após isto, marcamos outra reunião para que pudéssemos nos apresentar à professora
colaboradora e ao diretor da escola. No dia do encontro expomos à Lia e ao diretor da
EETPDR a instituição que pertencíamos (UFSJ) e os objetivos da pesquisa. Após todos
aceitarem nossa intervenção, solicitamos que assinassem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Apêndice I).
A colaboradora Lia formou em Pedagogia pela Universidade Federal de São João delRei no ano de 2010. Desde então exerce a profissão e há quatro anos leciona na Escola
Estadual Tomé Portes del-Rei. Eva, também formada em Pedagogia pela UFSJ, já havia
trabalhado em várias escolas e exercido a função tanto de professora quanto de diretora e
aposentou no mesmo mês em que iniciamos a pesquisa, mas continuaria como coordenadora
do projeto Byte Maluquinho.
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Após nos apresentarmos e conversamos sobre a pesquisa que seria realizada,
acompanhamos Lia e sua turma durante o período de 07/08/2017 até 13/12/2017. O projeto
foi desenvolvido em uma turma do 5º ano do turno da tarde, a sala de aula era composta por
dezoito alunos, sendo oito meninos e dez meninas que possuíam idade entre nove e dez anos.
As observações foram feitas na sala de aula, ciberespaço, recreio, Educação Física, projeto
Byte Maluquinho e eventos culturais desenvolvidos no âmbito educacional. As intervenções
aconteceram após as observações de dinâmicas de sala de aula e elaboração do plano de ação
junto à Lia.
A seguir apresentamos o projeto Byte Maluquinho e as impressões construídas em
campo de pesquisa por intermédio de observações. Relatamos alguns aspectos da dinâmica
pedagógica utilizada pela professora em seu cotidiano e o plano de intervenção com as TDIC.
Concluímos expondo algumas produções discentes com as TDIC, as quais indicaram uma
prática educacional baseada no diálogo, igualdade de inteligências, produção e autoria
mediada no ciberespaço.
2.2 O projeto Byte Maluquinho
Parte das atividades de intervenção desenvolvidas neste trabalho teve como auxílio o
projeto Byte Maluquinho, que foi concebido pela professora Eva, em 1997. Num primeiro
momento, tratava-se de um financiamento feito pelos comerciantes do bairro para possibilitar
aulas de informática na antiga Escola de Comércio Tiradentes para os alunos que
frequentavam aquele âmbito. Somente alguns anos depois, com a admissão na diretoria de
Eva na EETPDR, é que este foi transferido para o local. O projeto recebe auxílio financeiro de
uma instituição filantrópica, a Associação Brasil-Alemanha de Desenvolvimento Social
(ABADS).
Tratava-se de um projeto local, embora fizesse parte de uma rede de trabalhos sociais
de naturezas diversas. O objetivo do projeto era promover a inclusão digital dos alunos dos
Ensinos Fundamental I e II da Escola Estadual Tomé Portes del Rei por intermédio de aulas
no laboratório de informática da escola. Todos os alunos eram atendidos pelo projeto, com o
intuito de terem contato com as funções do computador e da internet, como ligar e desligar o
computador, acessar o Google, fazer pesquisas em sites etc. Para atingir os objetivos, o
projeto contava com cinco monitores, a seleção destes ocorria por indicação dos
colaboradores atuais. Alguns recebiam uma bolsa para ajuda de custo e outros eram
voluntários.
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Os monitores passavam por um período de estágio em sala de aula com um
colaborador mais experiente para depois assumirem sua própria turma. Participavam de
reuniões mensais com a coordenação, sendo devidamente orientados em seus planos de aulas.
Tinham a liberdade de criar seu próprio plano de aula, desde que estas atividades estivessem
de acordo com demandas de cada faixa etária. Cada monitor era responsável por um
determinado número de turmas e acompanhava as mesmas na sala de informática uma vez por
semana. João, graduando do curso de Engenharia Mecânica da UFSJ, era o responsável pela
turma de Lia.
O projeto, na sala de aula que acompanhamos, era executado toda terça-feira de 13hrs
e 15 min às 15hrs e 15min, sendo 1hr destinada para a metade dos alunos e 1hr para a outra
parte. Os professores regentes de turma não participavam ativamente da criação do conteúdo
programático trabalhado no projeto, porém em alguns casos, os monitores os procuravam para
estabelecer um diálogo com o conteúdo desenvolvido em sala de aula, embora não fosse
obrigatório. Na próxima subseção apresentamos a infraestrutura da escola e da sala de
informática na qual o projeto Byte Maluquinho acontecia.
2.3 Condições de infraestrutura
A arquitetura escolar era composta por sala de diretoria, sala de professores,
laboratório de informática, cozinha, biblioteca, parque infantil, banheiro dentro do prédio,
banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias
adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, banheiro com
chuveiro, despensa e pátio descoberto. Conhecemos todos os ambientes, mas o que nos
interessava era a sala de informática, pois nossas ações dependiam das TDIC e aquele espaço
era o único que possibilitava aos alunos terem acesso a esse dispositivo.
A sala de informática era equipada com duas mesas grandes que comportavam cerca
de doze ou treze computadores cada, totalizando vinte e cinco computadores. As máquinas
aparentavam estarem em condições de uso, todas com mouse, teclado e CPU (Central
Processing Unit). O sistema operacional dos computadores era o Linux e a sala possuía
acesso à internet, embora houvesse falha de conexão. As paredes da sala eram decoradas com
mapas e um cartaz com o nome do projeto Byte Maluquinho. O laboratório não tinha entrada
de luz e não havia muita ventilação. Ficamos contentes com o ambiente, a escola parecia
atender às necessidades dos alunos e principalmente da pesquisa.
A sala de aula, na qual acompanhamos a turma, era composta por uma porta, cinco
janelas, um armário, um quadro negro, um ventilador e seis lâmpadas. As paredes revelavam
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as atividades que haviam sido realizadas com os alunos naquele período, pois era marcada por
cartazes sobre temas diversos, como: tabuada, termos de divisão, subtração e multiplicação e
alguns desenhos com o título “Respeitar os professores”.
As Fotografias 1, 2, 3 e 4 a seguir exibem, respectivamente, a fachada da escola, o
laboratório de informática, o pátio e o refeitório e, por fim, a biblioteca da EETPDR.
Fotografia 1 – Fachada da EETPDR

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

Fotografia 2 – Laboratório de informática da EETPDR

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

61

Fotografia 3 – Refeitório e pátio da EETPDR

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

Fotografia 4 – Biblioteca da EETPDR

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

Nas próximas subseções apresentamos, respectivamente, a dinâmica de sala de aula da
professora Lia e do projeto Byte Maluquinho com o monitor João.
2.4 Dinâmica de sala de aula
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É importante esclarecer que nossa incursão na sala de aula da professora Lia teve como
principais objetivos conhecer os alunos e as práticas pedagógicas empreendidas cotidianamente.
Esta movimentação nos permitiu identificar algumas particularidades do grupo, possibilitando
maior proximidade dos alunos como uma forma de minimizar eventuais barreiras nos momentos
de nossa intervenção junto a eles. Temos consciência de que as impressões relatadas a seguir
correspondem a um tempo definido do calendário escolar e que, possivelmente, não representam
a totalidade dos eventos que caracterizam as relações e práticas pedagógicas.
A aula iniciava às 13hr e terminava às 17hrs 15min. No início da aula as turmas se
reuniam no pátio da escola e faziam uma oração, dita em voz alta no microfone pelo diretor.
Feito isso, todos eram conduzidos pela professora regente para suas salas. Ao entrar na sala,
antes de começar a passar o conteúdo, a professora escrevia no quadro o dia, mês e ano e
pedia aos alunos que copiassem. Os alunos sentavam enfileirados e os lugares eram
escolhidos por Lia.
Cada aula tinha duração de cinquenta minutos, todas as disciplinas eram ministradas
por Lia, exceto as aulas de Educação Física, Filosofia e do projeto Byte Maluquinho. Assim
sendo, quase todas as disciplinas e seus conteúdos eram expostos da mesma forma e com os
mesmos recursos. A professora recorria somente ao livro didático, explicava o conteúdo e
passava as atividades referentes à matéria. Quando se tratava de leitura textual, cada aluno
ficava responsável por um parágrafo, assim a leitura seguia a ordem das filas.
A comunicação acontecia de “um para todos” (Figura 3, p. 40), Lia era responsável
pela explicação e comando das atividades, vez ou outra a professora pedia a algum aluno para
auxiliar os outros colegas de classe que não estavam compreendendo o conteúdo. Quando os
discentes queriam falar, levantavam a mão e solicitavam expor o que desejavam. Lia cedia a
fala para os alunos e algumas vezes chamava a atenção dos mesmos por relatarem histórias
que não tinham relação com o conteúdo. A Fotografia a seguir demonstra a organização da
sala de aula:
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Fotografia 5 – Organização espacial da sala de aula

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

Em um dia de observação, tivemos uma conversa informal com Lia, a qual nos fez a
seguinte afirmação: “eu prefiro o método tradicional de ensino, porque acho que outra forma é
mais parecida com bagunça”. Naquele momento não perguntamos qual outra forma ela
considerava bagunça, mas a questionamos sobre o uso das TDIC nas práticas pedagógicas, ela
respondeu que não possuía formação para lidar com este dispositivo e que sentia falta de
apoio técnico, já que muitas vezes os computadores não funcionavam e ela não sabia
solucionar os problemas.
Porém, durante as observações, notamos que a professora era conectada, Lia utilizava
as TDIC para sua vida pessoal, mas tinha dificuldades em usa-las como dispositivo
pedagógico. Uma situação que nos indicou isso foi quando uma aluna disse: “professora
prepare o telescópio, pois li na internet que amanhã vai passar um asteroide ao lado da Terra”.
Lia disse que não tinha telescópio, mas que veria o vídeo no Youtube, porque com certeza
alguém filmaria. Percebemos, por intermédio desta situação, que não somente a professora,
mas também os alunos possuíam acesso às TDIC.
Outro episódio que nos fez entender que Lia e seus alunos navegavam pela web foi
quando o furação Irma devastou a Flórida, no mês de setembro de 2017. Essa notícia
repercutiu no mundo todo e assim que entramos na sala, os alunos estavam dialogando sobre
o assunto. A professora perguntou aos discentes se tinham visto na internet se o furação havia
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sido previsto, eles disseram não saber e pediram a ela para pesquisar no celular, Lia negou e
solicitou que buscassem a informação na internet durante a aula do Byte Maluquinho.
Além disso, na dinâmica de sala de aula, Lia sempre que possível buscava explicar os
conteúdos recorrendo à realidade dos alunos. Em uma aula de matemática, pegou um pacote
de biscoito de uma aluna para explicar o que era gramas e como eram representados nas
embalagens. Outra vez, durante a aula de matemática uma discente disse que leu na internet
que em 2060 um cometa atingiria a Terra e mataria um terço da população, a professora
aproveitou o assunto para inserir o conteúdo, supôs aproximadamente o número da população
do planeta e dividiu por três para calcular quantas pessoas poderiam morrer.
Por fim, percebemos que Lia não utilizava as TDIC em suas práticas pedagógicas, mas
incentivava os alunos a pesquisarem na internet as dúvidas que surgiam sobre assuntos
diversos, já que a maioria deles dizia acessar a internet em casa e para os que não tinham a
oportunidade de utilizar o dispositivo em sua residência, podiam acessar a web e realizar
pesquisas durante as aulas do projeto Byte Maluquinho.
2.5 Dinâmica do projeto Byte Maluquinho
No primeiro dia de observação do projeto Byte Maluquinho, descobrimos que Lia não
acompanhava os alunos até a sala de informática. Perguntamos se em todas as aulas do
projeto ela não participava e a resposta foi sim. A professora justificou a circunstância
dizendo que, enquanto a metade da turma realizava as atividades do Byte Maluquinho, ela
continuava a matéria com a outra metade dos discentes e por ter menos alunos na sala, tinha a
oportunidade de reforçar o ensino com os que possuíam mais dificuldades de aprendizagem.
A dinâmica de aula do projeto era bastante diferenciada da de Lia. A primeira
distinção é que os alunos não sentavam enfileirados e podiam realizar os trabalhos em duplas,
caso desejassem. A forma como os assuntos eram conduzidos também acontecia de maneira
distinta, não havia matérias programadas, avaliações, notas, tarefas etc. Durante o período de
observação acompanhamos um trabalho realizado por João, o monitor da turma em que a
nossa pesquisa foi realizada. Ele reuniu todos os alunos em volta de um computador e
explicou o que era planetário (Fotografia 6).
Por intermédio de vídeos do YouTube, apresentou às crianças as estrelas, a posição dos
planetas, seus movimentos e as cores que cada um possuía. Os alunos ficaram encantados e
questionavam: “a gente vive neste planeta?”, “qual é esse planeta?”, “o planeta que fica mais
longe do sol é por que é o mais feio?”, “se a gente chegar perto do sol morre queimado?”.
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Fotografia 6 – Exposição dos planetas por João

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

O estagiário tinha um acordo com os alunos, todos deveriam levantar a mão e esperar
sua vez para falar. Em um desses momentos uma aluna levantou o dedo e disse que assistiu a
um vídeo no YouTube em que os cientistas falavam sobre a ida do homem à lua e expôs o que
havia aprendido. Percebemos que todos tinham a oportunidade de se pronunciar e que o
estagiário fazia suas mediações pedagógicas a partir das falas dos alunos. Depois da
explicação e de todos tirarem as dúvidas, João solicitou aos alunos que formassem duplas,
escolhessem um planeta que queriam estudar e, por fim, montar uma apresentação utilizando
o Power Point para exibir na próxima aula.
Feito isso, as duplas se reuniram e cada um podia fazer o que desejasse depois que as
atividades fossem concluídas. As crianças buscavam jogos, ouviam música e, por vezes,
realizavam estas atividades antes de concluírem o trabalho. Sentimos falta de mais
planejamento e organização das atividades, pois nem todos executavam as atividades
exigidas. Oferecemo-nos para ajudar os alunos a montarem a apresentação sobre os planetas.
Colaboramos com a ortografia, inserção de vídeos e fotografias. Também aproveitamos para
conscientizar que, antes de copiarem qualquer informação, eles deveriam entender o que
aquilo significava, pois teriam de explicar na apresentação.
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Fotografia 7 – Pesquisa e elaboração do trabalho em dupla

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

No dia da exposição das duplas, a turma se reuniu em volta do computador em que
estava o arquivo para apresentar o Power Point, conforme retratam as Fotografias 8 e 9. Por
intermédio destas imagens e das observações, notamos que o trabalho desenvolvido exigiu
dos discentes autonomia para pesquisarem e elaborarem a apresentação. João foi apenas o
mediador da ação num contexto em que os alunos participaram, dialogaram e tiveram a
oportunidade de expor suas pesquisas e conteúdo. Esta foi uma das diferenças que apontamos
entre a dinâmica do Byte Maluquinho e das aulas de Lia.
Fotografia 8 – Apresentação do trabalho I

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade
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No decorrer da apresentação, os alunos ficaram tímidos e nervosos para expor o
trabalho, diziam não saber o que narrar. Durante o período em que estivemos inseridos na
escola, esta foi a primeira vez que presenciamos os discentes apresentarem suas próprias
pesquisas e explicarem para os demais colegas o conteúdo. Isso pode ter sido a causa de tal
timidez, devido ao fato de não estarem acostumados a trabalharem naquela perspectiva, onde
podiam expor seus conhecimentos e buscar esclarecer dúvidas junto aos outros alunos.
A Fotografia a seguir, nos mostra que a atividade com as TDIC propiciou um novo
arranjo espacial, possibilitou aos alunos compartilharem suas pesquisas com os pares,
tornando aquele espaço um ambiente de troca de conhecimentos. Não havia naquele momento
o ator principal e o espectador passivo, todos se tornaram inter-atores.
Fotografia 9 – Apresentação do trabalho II

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

Estes foram os pontos positivos que indicamos do projeto, porém registramos que
durante as aulas faltavam incentivo à autoria, pensamento crítico/reflexivo, planejamento e
supervisão. Isso porque alguns alunos se negavam a realizar as atividades no tempo exigido
para navegar em sites que não tinham relação com o conteúdo trabalhado, os discentes apenas
copiavam as informações da internet e algumas vezes faziam isso sem compreender o que o
conteúdo expressava. Outro ponto negativo foi que a sala era dividia em duas partes, assim os
alunos assistiam apenas a metade das apresentações.
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Temos ciência de que estes contrapontos foram consequências de alguns fatores, como
por exemplo, João não tinha formação para lecionar, sua função como monitor era de passar
conhecimentos básicos de informática e não de ministrar conteúdos. Este trabalho careceu de
várias aulas do projeto Byte Maluquinho e não aconteceu sem conflitos entre duplas, porém
todos realizaram as apresentações e participaram das pesquisas. As outras aulas do projeto
foram utilizadas para executar o trabalho desta pesquisa-ação. Sendo assim, no período em
que observamos os alunos, foi desenvolvida somente a atividade sobre os planetas.
2.6 Atividade de intervenção
A princípio, nossa pesquisa não tinha a intenção de realizar uma atividade
interventiva. Nosso propósito era acompanhar as ações praticadas no projeto Byte
Maluquinho pela professora regente de turma e seus alunos. Entender também como Lia
utilizava as TDIC, a intenção do uso deste dispositivo e se colaborava com: o ensino e
aprendizagem de sua turma, melhorias em sua forma de lecionar e de comunicar com os
discentes, se modificou suas crenças pedagógicas sobre as TDIC na educação etc.
Porém, como dito anteriormente, ao adentrar no campo de pesquisa e iniciar as
observações, descobrimos que Lia não acompanhava e participava das atividades do projeto.
Assim sendo, tivemos que elaborar um plano de ação para aproximá-la das TDIC. Os
principais objetivos da intervenção foram os de oportunizar (1) formas de aproximação da
professora com as TDIC a partir de um planejamento de ações de ensino. Possivelmente, essa
dinâmica provocaria um processo reflexão na docente em relação ao uso das TDIC. Tivemos
também o objetivo de oportunizar (2) a ressignificação e transição das crenças pedagógicas
pautadas na récita e na hierarquia de inteligências, já que a docente havia manifestado sua
preferência pelo modo tradicional de lecionar.
Buscamos utilizar as TDIC não para a reprodução de um modelo de instrução
utilizando novos dispositivos, mas para cooperar na construção de um ensino e aprendizagem
pautados na igualdade e emancipação de inteligências. Nossa proposta apresentou
características de uma pedagogia de multiletramentos. Para Rojo (2012, p. 13):
o conceito de multiletramentos aponta para dois tipos específicos e
importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades,
principalmente as urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade
cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituições
dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica.

O surgimento das tecnologias digitais e o acesso às informações que circulam pela
web acarretaram novos letramentos para os jovens alunos. Diante da multiplicidade semiótica
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que as TDIC dispõem, faz-se necessário dominar áudio, vídeo, tratamento de imagem etc. Isto
nos requer novas práticas de leitura, escrita e análise crítica, assim, são necessários novos e
multiletramentos (ROJO, 2012). O multiletramento possibilita que a produção textual não seja
exclusivamente linguística, mas permite integrar imagem, som, movimento. Os textos são
compostos por muitas linguagens e exigem capacidades e práticas de compreensão e produção
de cada uma delas para significar.
Outra característica de nossa pesquisa-ação que nos fez associar o planejamento à
perspectiva de uma pedagogia do multiletramento, é que a produção deixa de ser estritamente
individual e dá abertura para ações colaborativas, possibilitando aos indivíduos serem
coautores. Segundo Rojo (2012, p. 23), o multiletramento é pautado em três características:


são interativos e colaborativos;



fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas;



são híbridos, fronteiriços, mestiços.
Faz-se necessário adquirir novas técnicas de produção e, de igual importância, tornar-

se um receptor crítico da produção e circulação de textos. As TDIC proporcionam novos
modos de ensinar e aprender, possibilitando uma aprendizagem mais colaborativa, criativa,
autoral e seguindo a perspectiva “todos para todos”. A atividade realizada nesta pesquisa
buscou estimular os alunos a criar, produzir e trocar conhecimentos adquiridos,
desenvolvendo a autonomia, criação e autoria. Isso poderia despertar na docente reflexões de
suas crenças acerca da postura do professor como ator principal e poderia instigar o desejo de
assumir uma figura mais compatível com a de mediadora.
Uma das possibilidades para ocorrer modificações na dinâmica de sala de aula é o
professor acreditar em novas propostas e estar disposto a revisar suas práticas. Porém, para
crer, é importante que o docente vivencie novas experiências que amplie o horizonte de suas
crenças. Kudiess (2005) e Barcelos (2007) nos dizem que, uns dos momentos em que as
crenças são adquiridas, são os Experienciais e que, à medida que interagimos, modificamos
nossas experiências e estas influenciam nossas crenças. A experiência de Lia com as TDIC
poderia ser um fator colaborador para a transição das crenças pedagógicas sobre este
dispositivo e para a descentralização da professora como detentora do conhecimento.
As TDIC têm como uma de suas principais características viabilizarem aos internautas
o diálogo, a interação, exposição e troca de conhecimentos, não havendo um polo
centralizador que emite ou detém a mensagem, como acontece na aula tradicional. Todos são
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emissores, o que reconfigura a ideia da hierarquia de inteligências, pois se não há um polo
detentor do conhecimento, não há uma inteligência aquém de outra.
A ação com as TDIC poderia permitir à Lia viajar e conhecer outros lugares, o “andar
viajante e itinerante” (KOHAN, 2013, p. 62) por margens desconhecidas, oportunizaria a
abertura ao novo e à tentativa de transição da crença pedagógica sobre as TDIC e suas
potencialidades educacionais. As mudanças de crenças, segundo Dufva (2003), ocorrem no
decorrer do tempo e circunstâncias, por intermédio das experiências que compõem a
construção e reconstrução das crenças (BARCELOS, 2007), ou seja, a cada trânsito
vivenciamos descobertas e reformulamos pensamentos incutidos, tidos como únicos e
verdadeiros.
“A experiência não é um estado mental, mas a interação e adaptação dos indivíduos a
seus ambientes, valendo-se dos princípios da continuidade e da interação” (BARCELOS,
2006b, p. 149). O princípio da continuidade refere-se às “experiências passadas e futuras, já
que a aprendizagem é um reflexo das continuidades que estabelecemos dentro de nossa
experiência” (BARCELOS, 2006b, p. 149). Esta ideia nos permite retomar o conceito de
mestiçagem (SERRES, 1993), em que buscamos percorrer caminhos que nos permitem
conhecer coisas novas, estas novidades se unem aos conhecimentos já adquiridos para, assim,
originar algo novo.
Uma das intenções de nossa intervenção foi esta, oportunizar novas experiências à Lia
que pudessem servir de aprendizagem e unir aos conhecimentos já adquiridos que guiavam
suas práticas pedagógicas. Por intermédio desta atividade, poderia ocorrer a (re)construção
das crenças pedagógicas de Lia, indicando mudanças em seu modo de ver, pensar e agir.
Temos ciência de que o processo de mudanças não se configura como algo repentino e sem
conflitos, mas envolve incertezas e dúvidas. Isso sucede, pois, trilhar por caminhos nunca
vistos antes, exige de nós o abandono do lugar de conforto, para um local no qual não
sabemos o que nos espera.
Conhecer, tentar, ousar e inventar apesar dos fracassos. Esse é o caminho da educação:
conhecer o desconhecido, ensinar, aprender, desaprender, indagar, acertar, errar, refletir,
criticar. É educar-nos constantemente, não para abandonar o já conhecido e nem para,
somente, o acúmulo de conhecimentos, tornando este saber uma peça para a soberania e
hierarquia de inteligências. Ao contrário, trata-se de reconhecer que temos sempre algo a
aprender, é nos reconhecermos como inacabados e isso nos leva a buscar na diferença do
outro, no estranhamento do outro e do mundo, novas aprendizagens.
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Por este motivo, a pesquisa-ação, metodologia selecionada para este trabalho, também
teve a intenção de propiciar formação continuada à Lia e aos pesquisadores. As continuidades
são indispensáveis, pois os tempos, as pessoas e suas formas de comunicar e viver, modificam
e a educação precisa se transformar para atender estas necessidades. É importante os
professores atentarem-se para tais mudanças, tornando a educação mais significativa para os
discentes, pois “a pedagogia transforma-se sempre e ao mesmo tempo em que os suportes da
informação” (SERRES, 2003, p. 207) mudam.
Diante disso, buscamos junto à Lia elaborar um plano de intervenção utilizando as
TDIC em suas práticas, de forma a conciliar o objetivo do projeto à realidade vivida pelos
discentes e docente na escola. O uso das TDIC permitiria aos alunos a “realização de
construção de saberes a partir das experiências vividas e proporcionadas, para além de uma
transmissão e repetição de conhecimentos” (PULITA, 2017, p. 46). Nosso propósito foi
planejar atividades que seriam estruturadas em consenso e que estabelecessem afinidade entre
nossos fazeres e pensamentos. A professora propôs trabalharmos o conteúdo de ciências, pois
estava atrasado devido à exigência da escola pela priorização dos conteúdos de matemática e
português.
Para iniciarmos o planejamento (Apêndice I), nos baseamos no livro didático de
Ciências daquela turma. O capítulo que estava em atraso referia-se ao conteúdo relacionado à
água. Estudamos o capítulo e dividimos o tema em nove assuntos, que seriam trabalhados em
duplas e cada uma delas poderia escolher um tópico. Decidimos elaborar nove assuntos, pois
a sala era composta por dezoito alunos e assim poderíamos formar exatas nove duplas. Os
tópicos ficaram da seguinte forma:
 Explicar o que é a água, como a encontramos em nosso planeta e relatar
experiências vivenciadas na praia, rio ou lago;
 Explicar a diferença entre praia, rio e lago;
 Expor como a água se encontra em nosso corpo e nos alimentos;
 Falar sobre as geleiras;
 Explicar dois estados físicos da água (fusão e solidificação). Poderia haver
experimentos;
 Explicar dois estados físicos da água (vaporização e condensação). Poderia
haver experimentos;
 Falar sobre o aquecimento global;
 Dialogar sobre o ciclo da água;
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 Realizar experiências da água como solvente.
Após a definição dos tópicos, escolhemos as duplas. A princípio pretendíamos deixar
os próprios alunos escolherem seus pares, mas Lia propôs que ela mesma definisse, pois
poderia colocar os alunos com maior dificuldade para trabalharem com os que tinham mais
facilidade de aprendizagem. Feito isso, unimos as duplas e explicamos os temas
separadamente, os alunos que queriam trabalhar aquele assunto levantavam a mão, quando
dava empate, fazíamos um sorteio.
Definidos as duplas e os temas, partimos para a pesquisa. A primeira atividade que os
discentes realizaram foi elaborar um roteiro sobre o tópico escolhido, este serviria de base
para os mesmos apresentarem o conteúdo por intermédio de uma gravação de vídeo. As
pesquisam foram feitas no livro didático de Ciências, nos livros da biblioteca e na internet
durante as aulas do Byte Maluquinho.
Buscamos trabalhar o conteúdo de Ciências de maneira a estimular os alunos a
pesquisarem informações atuais da sociedade em que vivemos e relacionar os dados obtidos
com suas experiências, como aconteceu com a dupla que expôs suas vivências no mar e nos
lagos. Watanabe (2015, p. 20) nos fala da importância de instigar a “tomada de consciência do
professor para assumir temas atuais de ciências em suas aulas”, como forma de
desenvolvimento social e cultural, possibilitando a aproximação entre o mundo vivido fora e
dentro da escola. Os estudos sobre Ciências “são reconhecidas como algo que envolvem a
própria cidadania dos alunos” (WATANABE; GURGEL, 2011, p. 7) e estão relacionados
com o passado, presente e futuro do país.
Ressaltamos que, além de trabalharmos a matéria de Ciências, acabamos por
desenvolver com os alunos conhecimentos do conteúdo de Português, pois estes não sabiam o
que era roteiro, como era feito e qual sua serventia. Tivemos que explicar todo esse processo e
também colaborar com a ortografia, coesão e coerência. Outro ponto importante desta ação foi
que os alunos não estavam acostumados a buscar informações, compreendê-las e explicá-las.
Este trajeto é indispensável para a elaboração do roteiro e, como não estavam familiarizados
com o exercício, no processo da escrita demonstraram algumas dificuldades.
As fotografias a seguir mostram a elaboração da escrita utilizando tanto o livro
didático, quanto as TDIC:
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Fotografia 10 e 11 – Elaboração do roteiro

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

Podemos identificar nesta ação a reconfiguração na organização do espaço físico e na
disposição dos alunos para a atividade proposta. Antes, estes sentavam enfileirados e usavam
somente caderno, lápis, livro e quadro negro. A atividade na sala de aula utilizou as mesmas
ferramentas pedagógicas do cotidiano, mas os alunos tiveram a oportunidade de se rearranjar
espacialmente e trabalhar em uma perspectiva de troca de conhecimentos entre os pares.
Naquele momento, Lia assumiu uma postura mais compatível com a de mediadora do
processo de conhecimento, pois o conteúdo não foi explicado previamente para os alunos, eles
tiveram de ler, interpretar e elaborar uma escrita acerca de suas compreensões e, no caso de
dúvidas, solicitavam nossa colaboração.
Ao utilizarmos as TDIC durante as aulas do Byte Maluquinho, as ações foram
potencializadas, pois os discentes buscaram informações para além do livro didático, onde
recorreram às imagens, vídeos com explicações e experimentos, relatos, notícias etc. O uso
das TDIC também reformulou a disposição dos alunos, pois mesmo trabalhando em duplas na
sala de aula, continuavam enfileirados. Ao utilizarmos a sala de informática e as TDIC, as
carteiras estavam dispostas em formato circular, o que colaborou com a interação entre todas
as duplas. Também houve mudanças no posicionamento por parte da docente, que antes não
frequentava o laboratório de informática, mas com as ações de intervenção da pesquisa se
aproximou daquele ambiente.
Isso nos indicou uma possível reestruturação do modelo comunicacional da sala de
aula. Antes desta atividade, o predomínio do modelo comunicacional acontecia na perspectiva
“um para todos” (Figura 3, p. 40). Lia era a responsável por emitir a mensagem e os alunos
por absorverem o conteúdo, sem que houvesse produção, autoria, reflexão e comunicação
entre os pares. O exercício estimulou uma postura menos centralizada na professora. Emergiu
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deste processo indícios de uma comunicação conforme a perspectiva “todos para todos”
(Figura 4, p. 40).
Como a intenção da presente pesquisa foi aproximar Lia das TDIC com o intuito de
proporcionar experiências que poderiam promover ressignificações nas crenças pedagógicas,
a dinâmica do projeto Byte Maluquinho também teve de ser alterada. A professora, a partir do
momento em que iniciamos nossa intervenção, precisou acompanhar e participar de todas as
ações. Desta forma a sala de aula não era mais dividida em dois grupos, todos os alunos iam
junto para o projeto Byte Maluquinho, usufruíam as duas horas que eram disponibilizadas e as
atividades eram mediadas por todos nós (pesquisadora, professora e monitor).
A ação não aconteceu sem conflitos, nos demandou muito tempo, pois os alunos
estavam trabalhando em uma perspectiva que não estavam acostumados e isso gerou muita
dúvida e insegurança nos discentes e também na docente. Lia chegou a questionar se os
alunos dariam conta de elaborar um texto, disse que não conseguiam escrever sozinhos, mas
apostamos que tinham potencial para isso e que poderia ser desenvolvido. Para tanto,
mediamos as pesquisas desenvolvidas pelos alunos, colaborando com a escrita, compreensão
do assunto e buscando, junto a eles, solucionar as dúvidas.
O pensamento de Lia nos fez cogitar que aquela ação estava produzindo um impacto
em suas crenças pedagógicas. Richards, Gallo e Renandya (2001, p. 8) nos dizem que as
mudanças podem ocorrer devido à, entre outras, transformação no contexto de ensino. Diante
das observações realizadas no campo, podemos afirmar que a prática gerou, ao menos naquele
momento, uma mudança no contexto de ensino, o que não significa assegurar que houve
transição nas crenças de Lia, isso porque, baseado em Fullan (1991) não consideramos a
superação de crenças apenas com mudanças de comportamentos, mas sim subjetivas.
Após a elaboração do roteiro, pedimos à turma que estudasse o que havia pesquisado e
se preparasse para apresentar, pois iniciaríamos a gravação dos vídeos. Para colaborar com a
produção dos vídeos, pedimos aos discentes para produzir um desenho referente ao seu
assunto. Utilizamos estas ilustrações para montarmos um mural no quadro (Fotografia 12) que
seria o plano de fundo da filmagem. Tivemos esta ideia, pois os desenhos traziam um aspecto
mais alegre para o vídeo, poderiam colaborar com a apresentação das crianças e sintetizava
todos os assuntos em um só mural.
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Fotografia 12 – Mural

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

Os vídeos tiveram duração máxima de três minutos e por isso os alunos precisavam
ensaiar o que expor dentro deste tempo. Decidimos gravar os vídeos no decorrer da aula de
Educação Física da turma, pois a sala estava disponível e silenciosa para o registro. Quando
uma dupla acabava de gravar, retomava para a aula de Educação Física e chamávamos outra
dupla. Dispomos de duas aulas para concluir, pois alguns vídeos tiveram de ser regravados
devido a motivos diversos, como por exemplo, alunos que esqueciam a fala por estarem
nervosos, explicavam incorretamente e a experiência de uma dupla também não obteve o
resultado esperado no primeiro dia.
Para as duplas que realizaram experimentos houve uma exceção, os vídeos foram
gravados durante a aula de Ciências com os demais discentes presentes, isso porque todos
estavam curiosos para ver de perto o experimento. O interessante foi que, durante os
contratempos que surgiam para a dupla, toda a turma buscou solucionar o problema, os alunos
se ofereciam para ajudar, buscar os materiais utilizados da experiência na cantina e colaborar
na limpeza da sala de aula após a prática, como nos mostra a fotografia a seguir:
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Fotografia 13 – Bastidores da gravação dos vídeos

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

Após a gravação de todos os vídeos, formulamos e enviamos um termo de autorização
para os pais (Apêndice III) explicando de forma sucinta a proposta de nossa atividade e
solicitando a autorização para que seus filhos pudessem acessar o Facebook na escola. Além
disso, alguns alunos não tinham perfil naquela rede social e precisavam da autorização para
criá-la. Também pedimos aos alunos que conversassem com seus pais/responsáveis sobre a
atividade, convidando-os a participar junto conosco e acompanhar as produções. De posse das
circulares autorizadas pelos pais/responsáveis, selecionamos os alunos que não tinham perfil
no Facebook e criamos uma conta para cada um deles.
Ao chegarmos à escola levamos estes alunos para a sala de informática. Pedimos que
modificassem as senhas, anotassem e entregassem aos pais, para que os mesmos pudessem
acessar e acompanhar nosso trabalho. Dentre os dezoito alunos da sala de aula, tivemos dois
casos em que os pais não autorizaram o acesso ao Facebook de seus filhos, em um dos casos
os pais não permitiram pelo fato de não querer que a filha tivesse contato com o Facebook, já
o outro responsável estava com medo de alguém hackear o perfil de sua filha, mas a aluna
tinha uma conta nesta rede social e podia acessar em casa.
O plano foi, criarmos um grupo fechado (somente os integrantes do grupo poderiam
ter acesso às postagens) no Facebook, nomeado “Byte Maluquinho”, destinado para a
realização da atividade de compartilhamento e comentários das produções dos alunos. Feito
isso, enviamos as “solicitações de amizade” para todos os alunos do 5º ano. Alguns pais
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também solicitaram nossa amizade e foram adicionados no grupo fechado. Para finalizar a
proposta foi necessária a publicação das produções, bem como o estabelecimento da dinâmica
comunicativa no ciberespaço entre alunos e professora.
É importante ressaltar que todas as atividades com as TDIC na escola, foram durante
as aulas do projeto Byte Maluquinho, ou seja, ocorriam apenas uma vez por semana. Devido a
essa limitação de dias, estabelecemos um processo de negociação com os alunos, explicamos
que era preciso respeitar o tempo disponível para a atividade final e, por isso, era
imprescindível focar no grupo da sala. Não era permitido acessar jogos, vídeos no YouTube e
outras atividades adversas que estavam acostumados.
Além disso, não era permitido conversar no bate-papo do Facebook, o diálogo
aconteceu somente no grupo fechado e teve de ser sobre o assunto estudado. Teles (2015, p.
4) nomeia as regras criadas na aprendizagem online como “netiqueta” e devem:
orientar o comportamento dos indivíduos e também de grupos online:
“(...) não ofender a membros do grupo”, “não fazer comentários
racistas ou sexistas”, “responder sempre de forma construtiva”, e
várias outras regras para o trabalho de grupo (HARASIM et al., 2005).
A netiqueta tem também sua especificidade no trabalho colaborativo
de grupo, quando se estabelece uma dinâmica de trabalho com
reuniões, troca constante de informações e compartilhamento de
conhecimentos. O professor orienta o trabalho colaborativo e
desenvolve a netiqueta em sua disciplina, de forma tal que todos
saibam como funcionar no trabalho de grupo.

Indicamos que a atividade não exigiu somente a publicação dos vídeos produzidos,
mas também a elaboração de uma descrição relatando as impressões das duplas acerca da
prática realizada, bem como participar da postagem do colega por intermédio de curtidas e
comentários construtivos e respeitosos. Todos compreenderam e aceitaram os princípios
criados por nós. Para a postagem no grupo da rede social, os alunos tiveram um tempo para
pensar como seria a descrição para sua produção.
A criação dos vídeos e o compartilhamento tiveram a intenção de problematizar o
caráter mecânico das TDIC, onde, de acordo com Pulita (2017, p. 117),
tanto o fenômeno do copiar e colar, ou mais especificamente, o de
compartilhar, podem refletir gestos impensados, apenas repetindo
ações em detrimento das possibilidades de autoralidade. Buscamos a
possibilidade de problematizar esse olhar saturado e alienado que
aponta para uma vivência sem sujeito, sem a constituição e
consumação de uma verdadeira experiência.

Deixamos a escrita livre, pois não queríamos influenciar na construção e elaboração
do pensamento. Os alunos ficavam preocupados com a ortografia e até comemoravam quando
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conseguiam escrever adequadamente, como um menino que festejou por ter escrito a palavra
“possui” de forma correta. Ficamos satisfeitos em perceber que, embora este não fosse o
objetivo da ação, o trabalho colaborou com o desenvolvimento da escrita dos alunos. Feitas as
publicações, os discentes seguiram para a visualização dos vídeos dos pares e intervenção nas
mesmas, por intermédio de comentários e likes.
Após a publicação dos vídeos no grupo fechado e descrição dos alunos sobre o
assunto, os discentes assistiram as produções, mas houve um contratempo. Devido ao barulho
da escola não conseguiram entender as falas dos vídeos, era preciso utilizar fone de ouvido, só
que naquele dia não havia a quantidade necessária deste dispositivo para todos. Assim,
solicitamos aos alunos que possuíam fone de ouvido e, se os pais/responsável permitissem,
para levar na próxima aula do Byte Maluquinho e também compramos alguns para
complementar a quantidade que faltava na sala de informática. A fotografia a seguir retrata a
concentração dos alunos ao conseguirem entender as falas com clareza, utilizando o fone de
ouvido.
Fotografia 14 – Visualização dos vídeos

Fonte: Arquivo pessoal de Isadora Moreira de Andrade

Naquele dia a atividade teve progresso, os alunos conseguiram compreender os
conteúdos expostos nos vídeos, anotaram informações que acharam interessantes e fizeram
comentários nos posts. Os alunos que tinham acesso ao Facebook em casa, por iniciativa
própria, continuaram a assistir as produções dos colegas, comentaram e interagiram com as
publicações em sua residência. Os demais tinham a oportunidade de realizar a atividade
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durante a aula do projeto e muitas vezes encontravam dificuldades para executá-la, pois havia
muita instabilidade no número de máquinas funcionais no laboratório de informática.
Ocorreu de os alunos terem que esperar o outro colega fazer seu trabalho para utilizar
o mesmo computador. O fato sugere a necessidade de constante apoio técnico nas escolas
quanto à manutenção de sua infraestrutura de tecnologias digitais, o que pode minimizar
contratempos da ordem pedagógica. Entendemos que a satisfatória infraestrutura material é
condição fundamental para que os internautas possam trocar experiências e realizar atividades
que envolvam comunicação no ciberespaço.
Ressaltamos que a publicação e descrição dos vídeos foram feitas pelas duplas (Figura
7), assim o par entrava em um acordo, formulava a descrição e decidia qual perfil publicar a
produção. Já os comentários e likes eram feitos individualmente, com exceção das duas
alunas que não tiveram a permissão dos pais para acessar o Facebook. Estas assistiram,
comentaram e interagiram junto à sua dupla, utilizando o perfil do par e citando seu nome no
fim do comentário para sabermos que havia sido delas a opinião.
Figura 7 – Autoria, publicação e comunicação discente no ciberespaço I

Fonte: Captura de tela no grupo do Facebook

Nesta postagem a dupla expôs brevemente o assunto, cumprindo a proposta de
trabalho. A dupla apresenta também diferentes elementos que nos permitem estabelecer
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algumas considerações. Primeiramente, destacamos a evidência da produção e autoria dos
discentes, em seguida, é possível indicar que boa parte da turma visualizou a produção,
recebeu nove manifestações de “curtidas” (likes) e vinte e dois comentários. Essa postagem
no Facebook, entre muitas outras, realizadas pelos demais alunos, ilustra o princípio de
liberação da emissão (LEMOS; LÉVY, 2010) estimulando reconfigurações da ação docente e
discente no ciberespaço.
Pela descrição textual, ainda da Figura 7, temos o indício da satisfação da dupla,
percebemos isto ao ler a manifestação de sentimento declarada pelas alunas, que estavam
“sentindo-se agradecidas”. Típico do ambiente virtualizado, o texto se funde às manifestações
com emoctions. Dois ícones amarelos se unem à descrição das alunas na postagem, assumindo
o simbolismo de seu contentamento. Os alunos, ao comentarem nos posts dos pares, também
expressavam suas considerações por intermédio da fusão entre escrita e emoctions, além de
outras reações disponíveis no Facebook, que foram agregadas na ferramenta “curtir”, como
“amei”, “uau” etc.
Os comentários nos permitiu ter ciência das descobertas dos alunos. Conforme
assistiam aos vídeos e adquiriam novas informações relatadas pelos pares, expressavam o que
havia apreendido de novo. Nas figuras a seguir podemos visualizar alguns destes pareceres:
Figura 8 – Autoria, publicação e comunicação discente no ciberespaço II

Fonte: Captura de tela no grupo do Facebook
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Figura 9 – Autoria, publicação e comunicação discente no ciberespaço III

Fonte: Captura de tela no grupo do Facebook

Figura 10 – Autoria, publicação e comunicação discente no ciberespaço IV

Fonte: Captura de tela no grupo do Facebook
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Esta aluna (Figura 10) nos disse que sua mãe acompanhou as produções e a perguntou
por que a água e o óleo não misturavam, solicitando à aluna que fosse à cozinha de casa
replicar a experiência. Sua mãe participou com frequência de todas as atividades, fez
comentários nas postagens dos vídeos parabenizando os alunos, acreditamos que o
envolvimento familiar se deu devido ao interesse da aluna pela ação e que, provavelmente, era
demostrado em sua casa. Destacamos que outras duas mães também participaram do grupo
fechado.
A discente (Figura 10) também nos disse por diversas vezes que aprendeu muito mais
trabalhando nesta perspectiva do que nas práticas cotidianas. Todos os alunos mostraram
entusiasmo com a atividade. Em um momento ouvimos outro estudante pedindo à professora
para fazer essa atividade novamente, só que falando somente dos animais. Lia pronunciou que
não dava mais tempo, pois o ano já estava terminando. Naquele momento a professora nos
revelou que a atividade foi tão produtiva que seu início deveria ter acontecido no primeiro
semestre do ano, pois assim teríamos tempo de realizar muitas outras práticas como esta.
Os alunos solicitavam com frequência outras atividades nesta mesma perspectiva. A
Figura 9 nos mostra o comentário de um deles perguntando se iríamos fazer de novo e
recebeu três curtidas. No outro comentário desta mesma postagem, uma aluna disse que amou
e obteve quatro curtidas, consideramos que estes likes simbolizam que os alunos concordaram
com o que estava expresso. O retorno positivo dos alunos poderia oportunizar uma revisão e
possível transição das crenças de Lia acerca das TDIC, pois segundo Kudiess (2005) as
crenças são constituídas pelas experiências positivas adquiridas pelo mestre e que
funcionaram em sua prática e estas são lapidadas de acordo com cada nova experiência,
reflexão e dúvidas.
Por fim, solicitamos aos alunos que, individualmente, fizessem um relatório final
expondo o que aprenderam com cada vídeo e explicação dos colegas. Esta reflexão deveria
apresentar todos os assuntos e ser publicada no grupo fechado. A nota da atividade foi
atribuída por Lia e envolveu todas as etapas: elaboração do roteiro, gravação dos vídeos,
descrição dos vídeos para publicação, interação com as demais produções e relatório final. As
figuras a seguir revelam alguns relatórios executados pelos alunos:
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Figura 11 – Relatório final discente I

Fonte: Captura de tela no grupo do Facebook

Figura 12 – Relatório final discente II

Fonte: Captura de tela no grupo do Facebook
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Os relatos foram surpreendentes para Lia, pois a mesma disse que tinha receio de os
alunos não conseguirem realizar as atividades que envolviam leitura crítica e escrita autoral.
Contatamos isto devido aos seus comentários nas postagens dos alunos, o segundo comentário
da Figura 11 e 12 são de autoria de Lia. Satisfeitos, inferimos que a prática surtiu efeito
positivo nos alunos e também na professora, uma vez que solicitavam nossa presença para a
realização de mais trabalhos em conjunto. A Figura a seguir reafirma essas considerações:
Figura 13 – Avaliação docente e discente acerca da ação

Fonte: Captura de tela no grupo do Facebook

O primeiro comentário foi realizado por uma aluna e o segundo por Lia, nos
evidenciando o contentamento de ambas. A análise detalhada dos comentários virtuais e
presenciais da professora e dos alunos foi de extrema importância para relatarmos e
indicarmos as consequências geradas pela ação. Constatamos que a avaliação foi categórica e
otimista, deixando-nos esperançosos em relação às mudanças em suas crenças, pois:
é através dos ciclos de interpretação de eventos, avaliação do
que é bom ou ruim sobre esses eventos de acordo com essas
interpretações e insumos dessas avaliações no planejamento e
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na realização de ações subseqüentes, que a mudança – tanto na
prática do professor quanto em um curso em desenvolvimento
– ocorre (WOODS, 1996, p. 251, apud BARCELOS, 2007, p.
127).

Todo esse movimento foi favorável e colaborou com os nossos objetivos. As figuras
expostas demonstram o potencial dialógico do ciberespaço, rompendo com as limitações
espaço-temporais interpostas pelo cotidiano escolar. O Capítulo II evidencia um trabalho de
ressignificação discente frente à informação digital – saber o “por que” e o “que” fazer com a
posse da informação acessada – e se configurar como autor em um ambiente de construção de
aprendizagem de maneira colaborativa e em rede. A partir destas constatações, Lia poderia
considerar o uso das TDIC na prática pedagógica como um dos caminhos para tentar expandir
o processo de ensino-aprendizagem e também uma possibilidade “de se pensar a organização
e criação de experiências na educação formal para uma maior conexão de seus espaços,
tempos, sujeitos e movimentos à realidade atual” (PULITA, 2017, p. 327).
Diante de tais considerações, o presente trabalho tentou aproximar as práticas docentes
das TDIC, com o intuito de oportunizar a revisão e possível transição das crenças pedagógicas
acerca do dispositivo. Para isso, buscamos desenvolver em nossas ações a produção
individual e coletiva em rede, além da comunicação virtualizada, que são funcionalidades do
ciberespaço (comunicação de “todos para todos”), oportunizando a Lia ser mediadora do
processo de ensino e aprendizagem e aos discentes desenvolverem autoria, colaboração e
socialização do conhecimento. Registramos ciência de que a aproximação docente das TDIC é
somente uma possibilidade de condução das transformações nas crenças pedagógicas, pois o
processo se constitui de forma gradual.
Finalizamos nossa prática na escola agradecendo aos alunos, a Lia e João pela
participação (Figura 13, p. 84). Lia nos disse que estava feliz por tudo ter corrido bem e se
lamentou por não termos começado a prática no início do ano, pois ela queria muito dar
continuidade no trabalho. Apresentadas nossas observações e algumas das produções
discentes, partimos para o trabalho de pesquisa com Lia. Dedicamos o próximo capítulo às
contribuições da professora, que explicita suas percepções sobre o projeto, possíveis
contribuições para a prática pedagógica com as TDIC e pressuposições da transição das
crenças pedagógicas acerca deste dispositivo.
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3

CRENÇAS PEDAGÓGICAS: INDÍCIOS DE RESSIGNIFICAÇÕES E

TRANSIÇÃO
O presente capítulo tem por finalidade analisar as considerações feitas por Lia a respeito
da pesquisa-ação empreendida. Para isso, realizamos uma entrevista semiestruturada com a
docente e buscamos, por intermédio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), indicativos ou
possibilidades de transição das crenças pedagógicas acerca das TDIC como dispositivo didático.
3.1 Entrevista com a docente
O encontro para a entrevista sucedeu em uma sala da EETPDR e teve duração de
aproximadamente duas horas. A entrevista tem o potencial de revelar as prováveis contribuições
de nosso trabalho para a professora, pois as “narrativas incorporam as atitudes e crenças das
pessoas” (BARCELOS, 2006b, p. 151). O relato de Lia trouxe preciosas considerações sobre as
políticas públicas educacionais, infraestrutura das TDIC e do suporte técnico presentes na
escola. Também revelou reflexões acerca de suas ações e crenças pedagógicas, impactos que a
atividade promovida lhe causou, envolvimento dos discentes na atividade com as TDIC e
perspectivas futuras de trabalho com as TDIC.
A construção de dados foi documentada por intermédio de uma gravação autorizada por
Lia sob o formato de entrevista semiestruturada. Elaboramos alguns questionamentos baseados
em nossa questão-problema e objetivos específicos de pesquisa. Relembrando que, o objetivo
geral foi de compreender de que maneira a aproximação docente das TDIC pode oportunizar a
revisão e transição de determinadas crenças pedagógicas e os objetivos específicos:
possibilitar formação continuada; aproximar a docente das TDIC, para que esta conheça, de
forma participativa, as possibilidades que o dispositivo oferece para o processo de ensino e
aprendizagem; criar junto a uma professora um planejamento pedagógico utilizando as TDIC,
que possibilite ao discente desenvolver autoria, colaboração e socialização do conhecimento;
implementar o planejamento e identificar eventuais ressignificações no processo de crenças
pedagógicas acerca das TDIC.
Realizada a entrevista, transcrevemos as falas de Lia, procedemos à migração dos
dados em formato textual para o ambiente de trabalho do Atlas.ti10 (Figura 14, p. 85) e,
posteriormente, categorizamos os dados transcritos com base em nosso foco de interesse.

10

Atlas.ti é um software, que nos que permite criar os códigos (ou categorias) e marcar partes da transcrição, as
quais identificam semanticamente as unidades de interesse que vão ao encontro dos objetivos da pesquisa. É esse
processo de categorização temática que estrutura e viabiliza a Análise de Conteúdo dos dados com auxílio do
Atlas.ti.
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Figura 14 – Transcrição textual e códigos no software Atlas.ti

Fonte: Captura de tela no software Atlas.ti

Fundamentado nos pressupostos da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977),
estruturamos no software categorias baseadas em nossa questão de pesquisa e objetivos.
Entretanto, não desconsideramos as categorias que emergiram da própria fala da professora e
que não estavam diretamente relacionadas aos nossos objetivos, pois colaboraram para
ampliar a compressão do problema de pesquisa. Retomando à Figura 14, vemos que o
ambiente de trabalho do Atlas.ti é dividido em duas colunas: a da esquerda exibe a transcrição
textual e a da direita a codificação da transcrição de acordo com categorias semânticas criadas
por nós.
Registramos que, no software utilizado, são os códigos (ou categorias) que permitem
marcar fragmentos da transcrição, as quais identificam semanticamente as unidades de
interesse que vão ao encontro da questão-problema e objetivos da pesquisa. É esse processo
que estrutura e viabiliza a Análise de Conteúdo dos dados com auxílio do Atlas.ti. A partir
disso, obtivemos onze códigos semânticos, os quais foram associados a trechos discursivos da
entrevista de Lia, conforma a Figura 15:
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Figura 15 – Code Manager no software Atlas.ti

Fonte: Captura de tela no software Atlas.ti

A Figura acima apresenta uma das telas do Atlas.ti e ilustra um de seus recursos: o
Code Manager. Esse gerenciador permite facilmente visualizar o nome dos onze códigos
semânticos – coluna Name –, e também o respectivo número de ocorrências de associação
individuais desses códigos ao discurso em análise – coluna Grounded. Em primeira análise, a
Figura 15 nos fornece indícios que se destacam nas contribuições de Lia: Impactos culturais e
possíveis ressignificações das crenças pedagógicas acerca das TDIC (15 associações
discursivas); Avaliação do projeto (8 associações discursivas); Práticas pedagógicas (6
associações discursivas); Perspectivas para trabalhos futuros (6 associações discursivas);
Reconfiguração da ação discente (5 associações discursivas).
O referencial teórico e o problema de pesquisa guiaram a criação dos códigos
semânticos. Entretanto, das muitas releituras realizadas da transcrição, também emergiram
códigos que simbolizavam algumas reflexões/impressões de Lia que não foram descartadas.
Contudo, selecionamos apenas nove códigos que estruturaram a Análise de Conteúdo, pois
estes correspondiam aos nossos objetivos. A seguir, apresentamos a discussão analítica
relacionando os trechos da entrevista da professora aos referenciais teóricos que colaboraram
para a compreensão dos nossos objetivos.
3.2 Análise e discussão
A análise de dados foi estruturada de acordo com os códigos criados no software
Atlas.ti, exibidos na Figura 15 (p. 88). A partir daquela estruturação, apresentamos as
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contribuições da professora Lia que estão relacionadas a nove códigos semânticos,
estabelecidos como: Políticas Públicas Educacionais para as TDIC (agregando Infraestrutura
de TDIC, Suporte técnico e pedagógico para o uso das TDIC), Práticas pedagógicas, Impactos
culturais e possíveis ressignificações das crenças pedagógicas acerca das TDIC,
Reconfiguração da ação discente, Avaliação do Projeto e Perspectiva para novos trabalhos
com a TDIC.
3.2.1 Políticas Públicas Educacionais para as TDIC
Foram atribuídas ao código “Políticas Públicas Educacionais para as TDIC” as
impressões de Lia acerca dos investimentos governamentais para o uso das TDIC na educação
e foram agregadas a este código outras três categorias que estão relacionadas com a
implementação de políticas públicas e por esse motivo não poderiam ser analisadas
isoladamente: Infraestrutura, Suporte técnico e Suporte pedagógico presentes na EETPDR
para o uso das TDIC. Em bloco, obtivemos sete associações semânticas no discurso da
docente acerca desta questão.
Desde 1980, quando os microcomputadores deixaram de ser usados isoladamente e
passaram a fazer parte de uma interconexão mundial de computadores, a sociedade vem se
apropriando das TDIC. Esta ação gerou mudanças nos âmbitos econômicos, culturais, sociais
e também políticos. A introdução das TDIC na escola é consequência de ações políticas que
visam oportunizar as instituições atenderem as modificações sociais e culturais da sociedade
no que tange à cibercultura. Antes de adentrarmos na discussão, seria interessante
compreendermos, sucintamente, o que são políticas públicas.
Baseando-nos em Dias e Matos (2012) entendemos por políticas públicas, atitudes
governamentais que buscam promover condições igualitárias aos cidadãos, com o intuito de
prover qualidade de vida a todos. Ainda em Dias e Matos (2012, p. 17), consideramos que as
políticas públicas possuem quatro segmentos distintos:
1) Política Social: saúde, educação, habitação, previdência social; 2)
Política Macroeconômica: incluindo aqui ações de ordem fiscal,
monetária, cambial e industrial; 3) Política Administrativa: que abarca
aspectos como democracia, descentralização e participação social e 4)
Política Específica ou setorial: que compreende medidas voltadas para
o meio ambiente, cultura, agrária, direitos humanos etc.

Neste sentido, a presente discussão se enquadra na Política Social, especificamente na
educação. Após esta breve compreensão, buscamos encontrar, no Brasil, políticas públicas
sociais educacionais que têm o objetivo de implementar as TDIC na educação, para
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entendermos como sucede a inserção destas nas escolas e se há, em lei, garantia ou incentivo
da incorporação do uso das TDIC em prol do ensino e aprendizagem baseados no
desenvolvimento cognitivo, criativo, artístico etc. do aluno e não no seu mero uso
instrumental.
No Brasil, existem programas que visam à melhoria do acesso as TDIC nas escolas,
entre eles encontramos o Programa Banda Larga nas Escolas que foi lançado no dia 04 de
abril de 2008 pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 6.424, que consta “o objetivo de
conectar todas as escolas públicas urbanas à internet, rede mundial de computadores, por meio
de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e serviços para incrementar o ensino
público no País” (BRASIL, 2008). Ainda assim, acerca das políticas públicas educacionais de
inclusão das TDIC, Lia alegou que:
[016] Apesar de que eu já considero um avanço uma escola pública já
ter disponível. Eu acho que poderia melhorar e muito (...).
[016] (...) eu acho que o que a gente tem no momento é insuficiente
para trabalhar (PROFESSORA LIA).

O discurso aponta que, embora Lia considerasse um progresso existir as TDIC na
escola, o acesso e a qualidade de infraestrutura precisam melhorar. A professora disse isto,
pois muitas vezes a internet, os computadores e seus equipamentos não funcionavam
adequadamente durante o período de nossas intervenções. Por este motivo, fazem-se
necessários mais investimentos por parte do governo, para viabilizar maior qualidade de
acesso à TDIC nas escolas.
Pesquisamos sobre políticas públicas atuais destinadas a estas melhorias e
encontramos o Programa de Inovação Educação Conectada, instituído pelo Decreto nº 9.204,
de 23 de novembro de 2017, desenvolvido pelo Ministério da Educação e parceiros. Este tem
a intenção de apoiar a “universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o
uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica” (BRASIL, 2017). O Programa
será implementado em três fases: Fase de indução (2017-2018), Fase de expansão (2019 a
2021) e Fase de sustentabilidade (2022 a 2024).
Durante as fases, o programa buscará: estimular os professores a utilizar a tecnologia
como elemento transformador da educação; garantir formação aos profissionais para que
incorporem os elementos tecnológicos na sala de aula; reunir recursos educacionais de
qualidade para serem usados na sala de aula; ampliar o acesso à conectividade; proporcionar
melhoria de infraestrutura interna nas escolas. Diante da criação de tal programa,
compreendemos que o Ministério da Educação reconhece a importância do uso das TDIC na
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educação e também suas falhas, já que busca melhorias nos aspectos de formação docente
continuada, infraestrutura e uso significativo das TDIC.
O Programa de Inovação Educação Conectada não considera somente um único
aspecto responsável para o desenvolvimento educacional com as TDIC. Em concordância
com o Programa, compreendemos que a mudança não é isolada,
(...) existem pelo menos três componentes ou dimensões em jogo na
implementação de qualquer novo programa ou política: (1) o possível
uso de materiais novos ou revisados (recursos instrucionais como
materiais e tecnologias curriculares); (2) o uso possível de novas
abordagens de ensino; (3) a possível alteração de crenças (premissas e
teorias pedagógicas subjacentes a novas políticas ou programas
novos). Todos os três aspectos da mudança são necessários. [...] a
mudança deve ocorrer na prática nas três dimensões para que tenha
uma chance de afetar o resultado (FULLAN, 2009, p. 39).

O uso de novos materiais citados acima está relacionado com a infraestrutura. O
código semântico “Infraestrutura de TDIC” é um dos aspectos conexo às políticas públicas de
inclusão digital pelo viés escolar e teve duas associações no relato de Lia. A infraestrutura é
indispensável ao bom trabalho com as TDIC. De acordo com Salomão (2014, p. 15),
Infraestrutura é o conjunto de estruturas de engenharia e instalações –
geralmente de longa vida útil – que constituem a base sobre a qual são
prestados os serviços considerados necessários para o
desenvolvimento produtivo, político, social e pessoal. Tais serviços
são visíveis nos aspectos de desenvolvimento de setores responsáveis
pelo provimento de eletricidade, telecomunicações, transportes etc.
resultantes da implantação de estações de rádio e TV, redes de
transmissão de sinais, cabos de cobre/alumínio ou de fibra ótica,
terrestres ou submarinos, satélites e estações de antenas, etc.

Acerca da infraestrutura, focalizamos no que diz respeito ao computador e internet.
Conforme apresentamos no capítulo II, tivemos alguns impasses com os computadores e a
internet que, muitas vezes, não funcionavam adequadamente, causando um significativo
atraso no planejamento das atividades. Lia reconhece estes problemas de infraestrutura, que
constituem empecilhos para o trabalho docente com as TDIC.
[036] (...) no Byte Maluquinho eu vejo que eles passam muito aperto
com os alunos, que eles planejam uma coisa e nunca tem computador
disponível, né.
[016] (...) você viu que a gente tem problemas com agendar horários,
quando você vai não são todos os computadores que funcionam, é...
nem todos tem internet (PROFESSORA LIA).

Além da baixa qualidade de infraestrutura ser um obstáculo para o trabalho da docente
com as TDIC, identificamos que Lia tinha receio de realizar atividades com o dispositivo no
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laboratório de informática por falta de um suporte técnico que a auxiliasse na resolução dos
problemas citados acima. Essas adversidades colaboraram, em parte, para que Lia não
utilizasse o laboratório de informática, pois, embora o ambiente fosse equipado com vários
computadores, muitos não funcionavam, dado a inexistência de suporte técnico contínuo.
Obtivemos duas associações semânticas relacionadas ao código “Suporte Técnico”:
[016] Não tem nenhum técnico para estar concertando os
computadores.
[036] (...) a gente tem um técnico para todas as escolas de São João
del-Rei, todas as escolas estaduais, então é complicado
(PROFESSORA LIA).

As indicações de Lia sugerem dificuldades para o planejamento de aulas integradas às
TDIC, afinal os computadores poderiam não funcionar e o planejamento não seria executado.
Entendemos que as condições materiais de infraestrutura não podem constituir empecilhos
para o desenvolvimento de atividades pedagógicas naqueles espaços. As mídias virtualizadas
que possibilitam o contato e a troca de conhecimento entre os alunos necessitam de
computadores e internet que interligam as máquinas com qualidade para que o objetivo da
comunicação “todos para todos” (LEMOS; LÉVY, 2010) seja atingido. É dessa forma que o
ciberespaço pode permitir aos sujeitos do processo educativo uma nova relação com o saber:
No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em
pirâmides estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de prérequisitos e convergindo para saberes “superiores”, a partir de agora
devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes,
abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo
com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma
posição singular e evolutiva (LÉVY, 1999, p. 160).

Além disso, é relevante destacar que, paralelo às condições de infraestrutura e suporte
técnico, é primordial que haja políticas públicas que fomentem diferentes modos de lecionar,
como destacado, anteriormente, por Fullan (2009, p. 39), é preciso “o uso possível de novas
abordagens de ensino”. Um dos caminhos que oportuniza o uso de novas abordagens é a
formação continuada oferecida pelas políticas públicas. Quanto à formação continuada
proporcionada aos professores pelo governo para o uso de novas abordagens e apoio
pedagógico para o uso das TDIC, utilizamos o código “Suporte pedagógico para as TDIC”.
A pesquisa teve, como um de seus desígnios, construir oportunidades de formação
continuada em serviço à professora Lia, objetivando a imbricação de seu trabalho pedagógico
aos princípios da cibercultura. Considerando a importância da aprendizagem contínua do
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corpo docente, questionamos a professora se o governo oferecia formação continuada para o
trabalho com as TDIC, Lia disse que:
[022] O governo não oferece, é... não é que não oferece, ele
oferece, mas quando ele oferece, por exemplo, tinha um quadro
digital aqui, e um professor que é escolhido para poder ir lá fazer o
curso e depois passa para a gente assim, com uma qualidade, cê sabe
bem... do jeito que ele aprendeu, mas muito, muito aquém do que
realmente seria um curso. Até na avaliação que tem todo ano, a gente
faz uma avaliação de desempenho e uma das coisas que eu sempre
coloco como dificuldade minha é com relação as tecnologias,
trabalhar com as tecnologias. Porque eu não tenho tanto
conhecimento né! e... eu acho muito complicado isso (PROFESSORA
LIA).

Lia também relatou que, além disso, ainda faltam recursos que colaborem para o
trabalho pedagógico com as TDIC, como por exemplo, a ausência de incentivo do próprio
corpo docente da escola, pois
[016] (...) Os professores não tem muita liberdade de usar a
tecnologia dentro da sala de aula, até porque a gente não pode trazer
um computador, a gente não pode trazer um tablet.
[016] (...) não tem nenhum auxiliar que possa ir comigo para me
ajudar, porque levar uma turma inteira é complicado você ir sozinha,
então assim, eu acho que falta ainda recurso, tanto humano, quanto,
é... tecnológico mesmo, entendeu? (PROFESSORA LIA).

Frente aos registros de Lia, constatamos que as Políticas Públicas Educacionais para as
TDIC são insuficientes para que este dispositivo seja utilizado de maneira efetiva na
educação. A professora deixou explícito que a infraestrutura é de baixa qualidade, não havia
suporte técnico para solucionar os problemas e, por fim, disse não haver incentivo, tanto da
escola, quanto do governo para que os docentes estivessem digitalmente incluídos e
orientados. Estes fatores poderiam reforçar a crença negativa da docente em relação ao uso
pedagógico das TDIC.
Compreendemos a importância da formação continuada para as TDIC com o intuito de
aproximar as práticas educacionais dos processos ciberculturais. Os cursos oportunizados
precisam ter maior enfoque pedagógico e não apenas em questões instrumentais que
envolvem as tecnologias digitais. Ou seja, os docentes precisam ser capazes de usar os
microcomputadores, com o objetivo de desenvolver uma educação mais centrada no aluno e
criar um ambiente de aprendizagem favorável ao uso dessas novas tecnologias (VALENTE,
2011, p. 28).
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Todas estas questões constituíram obstáculos para o uso didático das TDIC nas ações
docentes, tornando suas práticas distantes da realidade discente, a população Polegarzinha. As
políticas públicas compõem funções essenciais para que as tecnologias digitais sejam
utilizadas de forma a incentivar o ensino e aprendizagem voltados para a educação
emancipadora e para que a pedagogia se compatibilize com a realidade social vivida pelos
atores que atuam na escola. O estímulo e colaboração governamental em relação à formação
continuada também são cruciais para o processo de revisão de crenças pedagógicas.
3.2.2 Práticas pedagógicas
O código “Práticas pedagógicas” foi criado para problematizar a figura do professor
como detentor do conhecimento. Obtivemos seis associações semânticas no discurso da
docente acerca desta questão. É importante compreender como se constituem as práticas de
ensino da professora Lia e quais as perspectivas acerca de suas ações. Este código auxiliou a
entender as causas da professora não utilizar os dispositivos digitais em suas práticas
pedagógicas e optar pelo modo tradicional de lecionar.
Este quesito deve ser registrado, pois havia possibilidades de a docente não considerar
necessária a melhoria em suas ações e também não acreditar que o uso das TDIC poderia ser
um dispositivo que potencializasse o ensino e aprendizagem. Isso porque não bastam existir
políticas públicas efetivas, afinal, são os professores que decidem “(...) o que acontece na sala
de aula e de que formas as inovações são, ou não, implementadas” (SANDHOLTZ, 1997, p.
20).
Além das observações relatadas no capítulo II, subseção 2.4 denominada “Dinâmica
de sala de aula”, em que indicamos nossa percepção acerca da prática pedagógica de Lia,
questionamos a docente quanto à sua opinião sobre suas aulas. Os relatos nos ajudaram a
compreender porque Lia não utilizada as TDIC em suas práticas pedagógicas e também a
verificar se nossa percepção relatada anteriormente estava justa. A professora indicou que não
considerava suas práticas muito interativas:
[002] (...) as minhas aulas elas são bem expositivas mesmo, até
porque, assim, eu, quando eu iniciei na carreira de professora eu vim
muito com essa ideia de fazer muitas aulas diferentes, aulas
dinâmicas, só que infelizmente o sistema acaba te barrando, porque é
muito conteúdo para você trabalhar e infelizmente, ao invés de eu ser
a diferença, eu me tornei igual às outras professoras que é o caso de,
né, trabalhar sempre o livro, trabalhar todo o conteúdo, então por
isso a minha aula fica muito expositiva, mas eu procuro no decorrer
das aulas, assim, sempre pegar a opinião dos alunos, sempre, é..

95

tentar levar alguma coisa para a realidade deles mesmo que seja por
exemplos e não pela prática (PROFESSORA LIA).

Frente a esse relato, vemos que nossa percepção sobre a dinâmica de ensino de Lia
estava em sintonia com seu pensamento. A comunicação era estabelecida de “um para todos”
(LEMOS; LÉVY, 2010) e Lia se conformou no papel de detentora do saber, pois apenas seu
conhecimento era exposto. A professora reforça que tentou adotar aulas interativas, mas não
obteve êxito sobre o sistema escolar.
[004] (...) no primeiro ano quando trabalhei, no primeiro ano de
professora, eu peguei o primeiro ano, então eu tentei ser essa
professora mais interativa, só que eu tive resistência até dos pais,
porque as vezes o quê que acontece? Quando você dá uma aula muito
interativa, você tem pouco conteúdo no caderno, e eu tive problema
com mãe chegar na supervisora e falar que eu não estava dando nada
dentro da sala de aula, por causa desse preconceito, entendeu? Aí
infelizmente eu me adequei ao sistema, mas eu, mesmo minha aula
sendo expositiva, eu tento dar uma interação, uma troca de ideia com
os alunos (PROFESSORA LIA).

A concepção dos pais pode estar relacionada com as crenças pedagógicas sobre o
processo de ensinar/aprender, atitudes que dificultaram uma dinâmica de sala de aula mais
interativa. Contrapondo a ideia dos pais, Kohan (2012, p. 11) afirma que “escrevemos para
transformar o que sabemos e não para transmitir o já sabido” e, muitas vezes, a escrita do
caderno é composta por textos copiados dos livros didáticos, tornando o ensino um sistema
rico em reprodução e pobre em criação. O foco do ensino não estava no aluno e seu
desenvolvimento crítico, artístico, autoral, criativo, composto pelo diálogo e trocas de
informação. Como Lia relata:
[096] (...) infelizmente você tem que ficar calando eles, “não espera,
não pode falar agora, fala no final da aula”, se não eu não consigo
falar e você vê que eles têm muita bagagem, muita coisa para trazer,
mas aí você está com o tempo reduzido, tem que... ficar calando
(PROFESSORA LIA).

A falta de interação e colaboração entre alunos empobrece o processo de
aprendizagem, Teles (2015) afirma que a aprendizagem colaborativa demonstra de maneira
evidente que estudantes podem aprender melhor. A colaboração se traduz em alunos e
professores trabalharem em conjunto, o professor torna-se mediador do processo de
ensino/aprendizagem, há trocas constantes de conhecimento entre todos os atores envolvidos
no processo. As TDIC podem ser um dispositivo que colabore com a troca de conhecimentos
e também permite registrar toda a conversação, as tecnologias “permitem receber a
informação, armazená-la ou conservá-la, emiti-la ou transmiti-la” (SERRES, 2003, p. 193).
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A professora reconhece a capacidade intelectual dos discentes, compreende que os
alunos têm conhecimentos prévios e desejam expô-los, mas sua tentativa de uma prática mais
colaborativa, interativa e inovadora foi afetada pelos problemas expostos acima, tornando-se
apenas um devaneio.
[068] (...) a gente sai com uma ideia da pedagogia e infelizmente
depois a gente acomoda, a gente não muda mesmo né, mas tem
sempre, igual, quando você veio me reacendeu a chama né (...) que a
gente sonha uma coisa lá e aqui não realiza, mas eu vi que é possível
(PROFESSORA LIA).

A professora indicou que o cotidiano a fez se enquadrar aos processos escolares
maçantes, porém – a partir da experiência proporcionada por esta pesquisa-ação – ressurgiu o
desejo de se fazer diferente, para não alimentar a indiferença do ser igual, nos revelando
indícios do processo de revisão das crenças pedagógicas. Em relação à atividade com as
TDIC, Lia disse que era proibida de utilizar dispositivos digitais em sala de aula e que isso
poderia contribuir para uma aula mais criativa.
[100] (...) ai na hora você lembra de uma coisa e se tivesse aquela
tecnologia ali na hora, que fosse um tablet, alguma coisa assim, você
já ia puxar e fazer uma aula muito mais criativa (PROFESSORA
LIA).

A oportunidade que a docente teria de aproximar suas ações pedagógicas das TDIC
era por intermédio do projeto Byte Maluquinho. O projeto permitia a cada turma ter o seu
horário reservado para trabalhar com as tecnologias digitais, porém
[018] (...) tem um problema que a gente não pode ir junto com os
monitores, não é que não pode, é porque aqui foi estabelecido que,
quando os alunos estivessem no projeto Byte Maluquinho, a gente
ficaria com os outros para trabalhar, é... reforço, trabalhar mais
individualmente dentro da sala de aula, como reforço mesmo. Então
acaba que a gente não pode tá interagindo lá, porque...entendeu?
(PROFESSORA LIA).

A única relação que Lia costumava ter com o projeto era quando, às vezes, estava
trabalhando algum conteúdo na sala de aula e solicitava ao monitor João para complementar o
assunto com os alunos por intermédio de vídeos. Porém, nesta perspectiva, as TDIC não eram
utilizadas como dispositivo que possibilitava a troca de informação, criação, autoria, diálogo
entre atores, isto porque elas não são determinantes em relação às mudanças, elas apenas
condicionam possíveis transformações, tudo depende da forma como são utilizadas.
Este código nos permitiu compreender alguns dos motivos que influenciaram as
práticas pedagógicas de Lia serem baseadas no modo tradicional de lecionar. A professora
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ocupava o papel de detentora do conhecimento, pois se acomodou à maneira mais favorável
de lecionar e acreditou que aquela perspectiva de ensino era a única capaz de cumprir as
metas. Por mais que ela reconhecesse os alunos como sujeitos que traziam consigo vivências e
experiências, não lhes era permitido à exposição, diálogo e criação, o poder da fala era de Lia.
Assim, a sala de aula era um espaço onde a professora era considerada o ator principal e os
alunos espectadores passivos (RANCIÈRE, 2002).
As práticas pedagógicas consistiam na memorização e repetição do conhecimento,
entretanto o uso das TDIC poderia favorecer a superação do método tradicional de lecionar. O
computador tornou-se uma extensão do corpo, assim podemos nos livrar de uma cabeça bem
cheia e ficar livre para criar/inventar. “O saber consiste, portanto já não em recordar, mas em
objetivar a memória, em colocá-la em objetos, em deixa-la escorregar do corpo para artefatos,
deixando a cabeça livre para mil descobertas” (SERRES, 2003, p. 202).
Identificamos, por intermédio deste código, que Lia reconhecia a importância das
TDIC para tornar sua aula um espaço mais criativo, mas ainda assim, optava pelo modo
tradicional de lecionar. A prática da docente não estava integrada às TDIC, o que ocasionou,
ao desenvolvermos nosso projeto, impactos e possíveis ressignificações nas crenças docente
acerca das TDIC. A próxima subseção é destinada a essa discussão.
3.2.3 Impactos culturais e possíveis ressignificações das crenças pedagógicas acerca das
TDIC
O código “Impactos culturais e possíveis ressignificações das crenças pedagógicas
acerca das TDIC” foi destinado a identificar impactos nas crenças docente acerca das TDIC e
possíveis colaborações do nosso projeto de intervenção para a transição de crenças
pedagógicas sobre o uso das TDIC na educação como dispositivo pedagógico. Estes dois
aspectos difundem-se na discussão no decorrer do texto. O código conteve quinze associações
semânticas no discurso da professora a respeito do assunto.
Como exposto durante o trabalho, Lia não estava habituada em usar os dispositivos
digitais como recurso pedagógico, quando propomos um projeto interventivo usando as
TDIC, a professora revelou que não esperava resultados positivos,
[068] (...) quando você veio fazer a proposta do projeto, eu falei
“nossa não vai sair nada”, porque eu já imaginava que você ia
querer uma coisa mais prática no final, e aí mesmo assim eu fui
deixando (PROFESSORA LIA).
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A maioria das atitudes tomadas pelo sujeito é guiada pelas crenças que possui acerca
de algo. As crenças são formas de ver e compreender o mundo, co-construídas em nossas
experiências, vivências, interpretação e ressignificação (BARCELOS, 2006a). As crenças são
construídas ao longo da vida e expressas por intermédio de nossas ações e pensamentos, por
esta razão, Lia desacreditava que as TDIC poderiam colaborar com o ensino e aprendizagem,
pois suas crenças pedagógicas estavam pautadas no modo tradicional de lecionar, esta crença
provavelmente foi concebida por intermédio de suas experiências escolares como aluna e
também como professora.
Durante a entrevista, a professora manifestou claramente que, em todas as etapas do
nosso projeto de intervenção (roteiro, gravação, compartilhamento dos vídeos no Facebook,
relatório final), ficou receosa e descrente quanto à possibilidade daquelas ações alcançarem os
objetivos propostos.
[068] (...) no início eu achei que não ia dar certo, depois eu vi que o
projeto começou a encaminhar, depois quando teve a parte deles
mesmo fazerem o roteiro, eu falei: não vai dar certo mesmo! Porque
como eu não estimulava as crianças à autonomia, a produção
individual, eu percebi que eles tiveram dificuldades mesmo né, você
vê que eles não tinham nem ideia do que era um roteiro né, mas isso é
falha minha mesmo como professora, porque eu não estimulava isso,
então realmente eles não iriam saber fazer.
[075] Esse foi meu medo, principalmente a hora que falou pesquisa,
eu falei “meu Deus!”, eu trago tudo pronto (risos), mal mal eu
pergunto para eles uma experiência. E assim, me preocupava, eu nem
comentei isso com você (PROFESSORA LIA).

Notadamente, as atividades com as TDIC nas práticas pedagógicas de Lia não eram
algo comum. Isso nos sugeriu que a proposta de um trabalho com as tecnologias digitais
ocasionou um impacto em seus costumes/crenças pedagógicos. A professora já havia deixado
explícito que tinha preferência pelo modo tradicional de lecionar e o nosso projeto
interventivo foi desafiador, pois consistiram em quebra de rotina, novas formas de trabalho e
condutas. Os excertos acima indicaram: incertezas, medos, receios e quebra de rotina, todos
eles constituindo um contexto que poderia causar impactos nas crenças pedagógicas, que eram
baseadas nos pilares tradicionais de ensino.
No primeiro momento da atividade, ainda sem inserir o uso das TDIC, ficou evidente
o impacto que Lia sofreu em suas crenças e ações docentes, que não estimulavam a autonomia
dos alunos, estes eram submetidos à hierarquia das inteligências e considerados como
incapazes de realizar algo sem as explicações do mestre (RANCIÈRE, 2002), a tarefa discente
era recitar o já produzido.
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[068] (...) O roteiro me surpreendeu, (...) eu achei que não ia sair
nada. Eu fiquei morrendo de medo.
[038] (...) no início eu não acreditava muito (risos) né! Você fez a
proposta, tudo... e assim, eu fiquei com um pouco de receio, porque eu
não achava minha turma madura o suficiente, não achava eles...eu
achava que eles não tinham autonomia para isso e foi justamente no
que me surpreendeu, porque eu vi mesmo eles fazendo trabalho de
pesquisa, coisa que eu achei que eles não iriam conseguir fazer, eu
vi... eles buscando informações, eu vi eles... eles interagindo mesmo,
achei muito interessante. Eu via o retorno deles, porque eles mesmos
viraram e falaram que assim, que gostou, que foi muito interessante
né, a animação deles também, o empenho, eu me surpreendi bastante
(PROFESSORA LIA).

Ao desenvolver o roteiro, os alunos praticaram, naquele momento, a autonomia e Lia
assumiu uma figura mais compatível com a de mediadora do conhecimento, pois os alunos é
que foram os responsáveis por pesquisar, ler, compreender, elaborar suas ideias, criar um
roteiro único e autoral. Lia notou que seus alunos eram capazes de praticar a autonomia,
pesquisar, produzir um roteiro criativo, fruto de suas pesquisas e experiências. Isso pode ter
provocado ressignificações de suas crenças pedagógicas baseadas no método tradicional de
ensino, considerando que o uso pedagógico das TDIC poderia contribuir e enriquecer o
processo de ensino e aprendizagem.
Kudiess (2005) e Barcelos (2007) mencionam as circunstâncias experienciais como
um dos fatores que compõem as crenças, estes momentos são oriundos das vivências como
aluno ou como professor. As crenças não são estáticas, são dinâmicas e passíveis de
mudanças, podendo se transformar através do tempo, à medida que interagimos e
modificamos nossas experiências somos também transformados por elas. Assim, a pesquisaação oportunizou novas experiências como professora à Lia, buscando ocasionar reflexões em
suas crenças pedagógicas acerca das TDIC.
Reafirmamos que a tentativa de possibilitar a transição das crenças pedagógicas de Lia
acerca das TDIC não teve a intenção do uso instrumental deste dispositivo. O intuito foi
aproximar a docente da população Polegarzinha, compatibilizando a educação com as
evoluções sociais e construir um ensino mais participativo e interativo, devido à possibilidade
que o ciberespaço oferece aos internautas de poderem se comunicar, ultrapassando as
orientações do método tradicional de ensino, que guiavam as práticas escolares da docente.
Um dos caminhos que escolhemos para aproximar as ações de Lia da realidade dos
jovens Polegarzinhos e incentivar a descentralização do conhecimento e hierarquia de
inteligências foi inserir os alunos em um grupo do Facebook, para que o conhecimento fosse
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compartilhado e todos pudessem aprender com todos. Esta situação produziu em Lia um
impacto cultural frente às crenças pedagógicas acerca das TDIC,
[100] (...) outra coisa que eu fiquei com medo, quando você falou
grupo do Facebook, eu falei: “pronto! não vai dar”. Mas você vê que
cumpriu exatamente aquilo, entendeu e eu me surpreendi.
[078] (...) meu medo maior, foi que apesar de eu usar o Facebook eu
ainda não conheço tudo né, fiquei com medo de não conseguir
auxiliar eles em alguma coisa, até na hora de publicar vídeo, essas
coisas. Eu me senti segura porque eu sabia que você estava do meu
lado, mas se você não tivesse, como eu não tenho muita facilidade
para mexer com isso, eu acho que eu iria passar um pouco de aperto
né, mas eu me senti segura por causa disso, mas não... eu achei
mesmo que foi o medo de... né, levar todos ao mesmo tempo, (...) mas
depois se habituaram (PROFESSORA LIA).

Os relatos da docente estão em sintonia com a pesquisa realizada pelo Centro de
Estudos sobre as Tecnologias de Informação e da Comunicação, constando que 98% dos

professores utilizam as TDIC para realizar diversas atividades em sua vida pessoal, porém nas
práticas pedagógicas os números são mais moderados, apenas 53% dos professores acessam a
Internet para desenvolver atividades com os alunos. A professora tinha acesso ao Facebook,
mas tinha receio de usar o dispositivo que estava presente em seu cotidiano nas ações
escolares.
Dessa forma, reiteramos que “[...] a análise da questão do impacto cultural vivenciado
pelo professor em sua adaptação pedagógica para a incorporação de tecnologias às suas
práticas está ligada à cultura organizacional escolar e, fundamentalmente às crenças docentes”
(LIMA, 2015, p. 154). Entendemos que um contexto de formação continuada, que permite a
experimentação de novas situações de ensino com TDIC, poderia favorecer a reflexão sobre
eventuais ganhos pedagógicos advindos do uso das tecnologias digitais como forma de
(re)construção das crenças acerca do dispositivo. Segundo Lima; Andrade (2019, p. 23)
es necesario que el profesor – por intermedio de la formación inicial y
continua – pueda apropiarse de las TDIC de manera para reconfigurar
su práctica en el contexto cibercultural. Acreditamos transcurrir de allí
posibles transformaciones de comportamiento y resignificaciones,
revelando una dinámica continua que involucra readaptación de
costumbres, valores, creencias, actitudes y prácticas pedagógicas.

Kudiess (2005) nos diz que um dos motivos que levam à transição das crenças
pedagógicas é quando o professor se vê diante de uma situação que desafia a crença que
possui. Os relatos da professora constataram que, durante todo o processo de nossa
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intervenção, suas crenças foram desafiadas, a docente não acreditava que as propostas teriam
êxito com os discentes e no fim ela se surpreendeu com o resultado.
[044] Então, eu achei assim, eu me surpreendi também, porque todos
participaram, mesmo aqueles mais tímidos né, que a gente tem mais
dificuldade com eles dentro da sala de aula, assim, gravaram o vídeo
mesmo que nervosos, mas gravou, entendeu? Participaram, fizeram os
relatórios. Eu li os relatórios, me chamou muita a atenção o daqueles
que tem mais dificuldade de aprendizagem dentro da sala de aula,
(...). E assim, me surpreendeu, porque as redações que eu dou dentro
da sala de aula, as vezes que eu peço uma coisa escrita, eles não tem
aquela organização de ideia que teve (...) (PROFESSORA LIA).

Além da concepção de Kudiess (2005) sobre a transição das crenças, também nos
baseamos nos estudos de Richards; Gallo; Renandya (2001, p. 8), os autores dizem que as
crenças podem sofrer alterações devido à, entre outros motivos, conexão de uma ideia nova
com a própria situação; uma mudança no contexto de ensino; um conflito entre suas crenças
novas e suas práticas. Nosso projeto buscou interligar uma nova ideia à realidade docente,
uma das intenções de nossa intervenção foi esta, oportunizar novas experiências à Lia que
pudessem servir de aprendizagem e se unirem aos conhecimentos já adquiridos que guiavam
suas práticas pedagógicas. Esta ideia nova acarretou, naquele momento, mudanças no
contexto de ensino, o que ocasionou um conflito entre a crença da professora e as práticas.
Por fim, Lia demonstrou novamente que sofreu impacto em suas crenças pedagógicas
acerca das TDIC “[093] Nossa eu gostei muito, mas era mais medo, entendeu? Insegurança
(PROFESSORA LIA)”. O excerto nos deixa explícito o sentimento de medo e insegurança
que a prática com as TDIC provocou na docente. Além de a atividade com as TDIC ter
ocasionado um impacto nas crenças de Lia, gerando medo e insegurança, a nossa relação com
os discentes possivelmente despertou na professora reflexões sobre o potencial de seus alunos,
compreendendo que não há inteligência aquém da outra.
[075] (...) você trata eles mesmo como adulto e eu achei isso muito
interessante, porque eu fico tratando eles como criança e deixo de
cobrar coisas que eles dão conta, entendeu? Então, assim, eu não me
recordo agora uma fala que você falou aqui dentro da sala de aula e
eu falei assim: “gente, ela está falando como se tivesse falando em
uma sala de adultos e eles compreenderam”.
[075] (...) Eu falei: “gente eu estava subestimando a minha turma”,
eu falei que eles não iam dar conta e eu me surpreendi
(PROFESSORA LIA).

Ainda que tenham constituídos eventuais impactos para Lia, os receios e a quebra de
rotina pedagógica da professora não foram empecilhos para o trabalho com as TDIC. Ao
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contrário, a professora mesmo desacreditada estava aberta para a troca de conhecimentos
conosco, isso colaborou decisivamente no êxito de nossa intervenção, pois ao se permitir
vivenciar novas experiências, Lia poderia refletir e ressignifcar suas crenças pedagógicas,
abrindo novos caminhos e olhares para suas práticas pedagógicas que eram pautadas no
ensino tradicional.
A pesquisa teve como foco a professora, pois em conformidade com Sandholtz (1997),
consideramos que os professores são os agentes para as mudanças envolvendo a aproximação
da escola à cibercultura, já que são eles quem delimitam as formas pelas quais as tecnologias
podem influenciar a educação de maneira significativa. Pressupomos que as mudanças nas
metodologias de ensino podem estar atreladas a um processo de ressignificações no sistema
de crenças pedagógicas, por este motivo buscamos nesta sessão identificar possíveis impactos
nas crenças pedagógicas acerca das TDIC e possíveis colaborações do nosso projeto de
intervenção para a transição de crenças pedagógicas sobre o uso das TDIC na educação como
dispositivo didático.
Diante dos excertos e discussões, consideramos que a aproximação docente das TDIC
possibilitou reflexões e uma possível ressignificação/transição de suas crenças pedagógicas
acerca do método tradicional de ensino, oportunizou novas experiências à Lia que serviram de
aprendizagem e se uniram aos conhecimentos já adquiridos que guiavam suas práticas
pedagógicas. As mudanças são necessárias e as continuidades indispensáveis, pois a
sociedade muda e a educação precisa se transformar para atender às necessidades dos
indivíduos que nasceram em um tempo diferente daqueles que lecionam.
Temos ciência de que o processo de mudanças não se configura como algo repentino e
sem conflitos, mas envolve incertezas e dúvidas. Esta pesquisa-ação buscou propiciar os
princípios desta continuidade e interação, oportunizando novas experiências e reflexões.
Reiteramos que o foco da pesquisa é a docente e sua ação pedagógica, entretanto, foi por
intermédio das atividades produzidas pelos/com os alunos, que se deu a tentativa de
aproximar a professora das tecnologias digitais. A reconfiguração discente e o retorno
positivo dos alunos poderiam colaborar para o processo de transição das crenças, o que será
tratado na próxima subseção.
3.2.4 Reconfiguração da ação discente
O código “Reconfiguração da ação discente” foi destinado à identificação de
elementos que sugeriram reconfiguração da ação discente com o uso das TDIC. A partir de
nossa intervenção e do retorno positivo dos alunos, acreditamos que Lia haveria de considerar
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o uso das TDIC na prática pedagógica como um dos caminhos para tentar expandir o processo
de ensino-aprendizagem. O presente código teve cinco associações discursivas.
Lia relatou suas percepções sobre as considerações dos alunos com as atividades
realizadas por intermédio das TDIC:
[057] (...) não dependeram só de mim e eles mesmo buscaram. Até vi
lá no relatório do aluno Y, eu vi que ele até colocou coisas além, que
até o colega tinha explicado né, então tipo assim, aguçou a
curiosidade dele e com certeza ele fez outros tipos de pesquisas que
enriqueceram ainda mais o... né ...o conhecimento dele, então é um
passo pra estimular a autonomia e também o professor fazer com que
o aluno seja proativo né (PROFESSORA LIA).

Compreendemos no excerto discursivo de Lia que, a atividade proporcionada
utilizando as TDIC, foi significativa para os alunos e possibilitou um repensar do campo de
ação discente. A professora reconheceu que, mesmo sem a sua explicação, os alunos
conseguiram compreender e que a aprendizagem não acontece somente por intermédio de
aulas expositivas:
[055] (...) como eu ficava só nas aulas expositivas, aí os alunos
partiram mesmo para a prática, que foi a pesquisa, que foi eles
mesmos que é... falaram sobre o que aprendeu e depois ainda
escrever, então assim, foi uma prática que, eu acho que enriqueceu
mais ainda, não ficou só na teoria né, que é o que eu sempre
priorizava nas minhas aulas. Eles puderam expor também o que
aprenderam e falar um pouco, eu acredito que assim né, eles
gravaram muito mais do que se fosse uma aula só expositiva, que eu
passasse plenamente o conteúdo, só o conteúdo igual eu sempre
passava. É uma coisa que, como eles assistiram o colega, eles mesmos
tiveram que falar, então eles tiveram mesmo que compreender o
conceito de algo para ensinar, então isso eles apreendem muito mais
né. Eu acho que enriqueceu nessa parte que uniu a teoria e a prática
mesmo (PROFESSORA LIA).

O excerto nos faz refletir acerca do mestre embrutecedor, também chamado de mestre
sábio e explicador, este acredita que os alunos somente conseguirão aprender pela sua
explicação, o mestre embrutecedor submete os discentes ao mundo da hierarquia da
inteligência (RANCIÈRE, 2002). Lia, assim como o mestre embrutecedor, não acreditava que
os alunos compreenderiam sem suas explicações:
[080] Eu me surpreendi, eu achei que as crianças, é... desenvolveram
bem, foi um estímulo para a autonomia deles, eles conseguiram fazer
e era o que eu não acreditava que eles iriam fazer, que eu sempre
trouxe o conteúdo tudo muito pronto né, quando eles tiveram que
pesquisar foi o meu medo, mas eu me surpreendi positivamente, vi que
eles deram conta (PROFESSORA LIA).

104

Buscamos em nossas ações, por intermédio das TDIC e da troca e compartilhamento
de conhecimentos, desenvolver uma prática mais colaborativa que atendesse as necessidades
da população Polegarzinha, estimulando a autonomia discente, produção autoral e
compartilhamento dos conhecimentos, desmistificando a existência da hierarquia de
inteligências. A professora, durante as ações, assumiu um papel mais compatível com a do
mestre ignorante e permitiu aos alunos viajarem por um mundo desconhecido em que eles
próprios seriam o condutor do itinerário, em outras palavras, os discentes buscaram o
conhecimento recorrendo à sua própria inteligência, sem que houvesse explicações do mestre.
Naquele momento, a sala de aula se aproximou da configuração exposta por Serres
(2013), todos se tornaram condutores do itinerário, não havia separação entre motorista ativo
e passageiro passivo, os atores estavam ocupando a posição do corpo-piloto. Em consonância
com Serres (2013), Rancière (2002) faz críticas à postura do professor como ator principal e
os alunos como meros espectadores passivos, a separação entre palco e plateia deve ser
superada. Buscamos em nossa intervenção nos aproximar desta superação e colaborar para a
existência de inter-atores, pois não é o bastante criar, mas trocar os conhecimentos adquiridos,
desenvolvendo assim a interação entre todos.
É impossível ignorar o valor da instrução, contudo sua exclusividade como recurso
empobrece o processo de ensino aprendizagem. Assim, o uso das TDIC na educação precisa
ter o objetivo de ultrapassar as barreiras de uma aula tradicional, na qual o professor é visto
como o que detém o saber e o aluno como folha branca onde o conhecimento será impresso.
A atividade fora empreendida na “direção [...de] uma instrução centrada no aluno, e não no
currículo, em direção a tarefas colaborativas, e não tarefas individuais, em direção à
aprendizagem ativa e não passiva” (SANDHOLTZ, 1997, p. 33).
Lia considerou que a atividade empreendida em conjunto colaborou para o
desenvolvimento discente:
[050] (...) como eu já estava acostumada com as produções de texto
deles, na hora que eu fui ler ali, eu achei assim, que até os que têm
mais dificuldade tiveram essa preocupação de organizar bem as
ideias né, no nível de escrita deles né, mas assim foi um progresso
(PROFESSORA LIA).

Os alunos se envolveram e se dedicaram em todas as etapas propostas, superaram e
surpreenderam positivamente as expectativas da professora, desenvolveram a autonomia,
produziram e compartilharam o conhecimento, criando um movimento colaborativo de
aprendizagem por intermédio das TDIC, “o ensino colaborativo, desencadeado nos ambientes
virtuais, coloca-nos diante de novas possibilidades de ser professor ou aluno. São novas
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formas de se comportar e trabalhar, diferentes de tudo o que existiu antes em matéria de
papéis docente e discente” (KENSKI, 2006, p. 124).
As reflexões sobre o desenvolvimento discente estimulado pela pesquisa-ação
sugeriram potencialização da prática pedagógica e puderam incitar na docente transição de
suas crenças pedagógicas sedimentadas na cultura da transmissão. Na próxima subseção
buscamos identificar como a docente avaliou nosso plano interventivo.
3.2.5 Avaliação do plano de ação
O código “Avaliação do plano de ação” foi destinado ao registro das considerações de
Lia sobre nossa pesquisa-ação com seus alunos, visando sua validação. A categoria totalizou
oito marcações discursivas. A princípio buscamos compreender, do ponto de vista do
planejamento, execução e resultados obtidos, como a professora avaliou as atividades
empreendida junto aos alunos.
[038] Então, eu me surpreendi bastante com os resultados, eu achei
que o projeto foi assim, muito, muito interessante mesmo
(PROFESSORA LIA).

A princípio Lia acreditava que o projeto não obteria resultados positivos e que os
alunos não conseguiriam realizar pesquisas, desenvolver os roteiros e compartilhar seus
conhecimentos. Ao concluirmos, a professora se surpreendeu com o desenvolvimento,
interação e afeição dos alunos com a prática proposta e disse que:
[076] Eu achei uma contribuição enorme pra a língua portuguesa,
porque eu trabalhei isso várias vezes dentro da sala de aula e não via
resultado né, e você vê que lá como marcava o vermelhinho eles né,
chamavam, perguntavam como que era. O próprio parágrafo, a letra
maiúscula depois do tempo, então assim, coisas que a gente fica
batendo dentro de sala de aula, mas que assim, você vê que lá eles
conseguiram perceber. Quando eles estão escrevendo na folha eles
passam direto.
[086] Essa atividade ajudou, porque a gente tem muita dificuldade em
fazer as crianças organizarem as ideias (PROFESSORA LIA).

Como havíamos dito no capítulo II, a atividade contribuiu não somente com o ensino
de Ciências, mas também com o conteúdo de Língua Portuguesa, pois ao se assumirem como
autores do processo de ensino e aprendizagem, os alunos tiveram a preocupação em escrever
de forma coerente e coesa para que o colega compreendesse suas explicações. O uso das
TDIC colaborou com o desenvolvimento da escrita, oralidade, elaboração e organização de
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ideias e também com o conteúdo de Ciências, pois os alunos, por intermédio das pesquisas,
ultrapassaram os conhecimentos do livro didático.
Além disso, Lia disse que se surpreendeu com a escolha do Facebook como recurso
pedagógico de TDIC:
[100] (...) E outra coisa que eu achei super interessante, como você
quebrou, você veio logo com o Facebook né, o Facebook ele é
abominado nas escolas, não pode, mas como que você usou o
Facebook como algo construtivo entendeu (PROFESSORA LIA).

Optamos pelo Facebook, devido às possibilidades que esta rede social oferece a seus
internautas, o grupo criado para a turma do 4º ano permitiu a todos publicar e compartilhar
conhecimentos de distintas formas. Além disso, a docente podia acompanhar em tempo real
todo o movimento de ensino e aprendizagem, por intermédio da publicação dos vídeos, likes,
comentários e relatos expostos no ambiente virtual.
As plataformas que servem de suporte para a comunicação dos
sujeitos imersos na cultura digital, como o Whatsapp, Instagram,
Facebook, Google, Youtube e o Twitter disponibilizam diferentes
linguagens para a comunicação entre seus usuários, pelo fato de uma
única plataforma possibilitar diferentes maneiras de se comunicar e
expressar diferentes ideias/pensamentos. Os sujeitos acabam se
engajando cada vez mais nessa comunicação, com diversas formas de
compartilhar ideias/pensamentos (LIMA; MERCADO; VERSUTI,
2017, p. 1316).

O grupo do Facebook não se restringe aos alunos, assim como acontece dentro dos
espaços tradicionais de ensino. Isto viabilizou aos pais também acompanharem em tempo real
as atividades discentes. No que concerne ao envolvimento dos pais, Lia disse que:
[064] (...) é isso que me surpreendeu também, que eu comentei, já
tinha até comentado né, falei ali fora com você, que isso me
surpreendeu também, a interação dos pais né, que, tipo assim, é...
realmente foi uma interação, porque geralmente pai tem birra de
escola (risos), porque só vem na escola para a reunião de pais ou
para receber, geralmente crítica né, reclamação, crítica né, sempre
um puxão de orelha nos pais né. E isso não, eles puderam ver o que
realmente estava sendo aprendido dentro de sala de aula, como que
foi, qual foi o processo, eles acompanharam o processo e por várias
vezes a aluna X relatou que a mãe dela viu o vídeo dela, que ela
comentou, depois a mãe dela fez até um comentário no vídeo.
[064] (...) Então realmente interagiu bastante com os pais. Fez até a
experiência de novo para a mãe né, então você vê assim, que a mãe
também gostou bastante e estimulou né, você vê que a mãe também
teve a preocupação de estar estimulando ela né. E gostei também da
mãe do aluno Z, que é um aluno que eu tenho... que ele tem né,
problema de aprendizagem né, ele toma os medicamentos para
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concentração e você vê como ela gostou de ver o resultado dele,
colocou que se sentiu orgulhosa, porque realmente né, uma mãe que
só recebe né, não reclamação, mas sempre é chamada para falar que
o filho não tá desempenhado bem, não tem um desempenho legal na
escola né. Então assim, eu acho que ela sentiu, sentiu que o filho dela
é capaz, que o filho dela também tem, é... consegue né, através dessa
atividade (PROFESSORA LIA).

Mediante os excertos acima, entendemos que a avaliação final de Lia do nosso projeto
foi positiva. A atividade empreendida em conjunto resultou em benefícios tanto para o
processo de ensino e aprendizagem quanto para a relação entre comunidade (que tem como
parte de sua constituição os pais) e escola. Indicamos que a apreciação de Lia poderia ser um
fator colaborador para: refletir sobre suas práticas pedagógicas, possibilitar a superação das
crenças docentes pautadas na educação tradicional e visar práticas futuras utilizando as TDIC.
Na próxima subseção analisamos se houve perspectivas para trabalhos futuros com os
dispositivos digitais.
3.2.6 Perspectiva para trabalhos futuros com as TDIC
O código “Perspectivas para trabalhos futuros com as TDIC” foi destinado ao registro
das manifestações de Lia a respeito de eventuais trabalhos futuros com as tecnologias digitais
em suas práticas. A categoria totalizou seis marcações discursivas.
De início, identificamos que a professora compreendeu que o projeto a oportunizou
uma formação continuada, característica da pesquisa-ação, metodologia empreendida nesta
pesquisa. As continuidades propiciam aos sujeitos se libertar de mitos e preconceitos e viajar
por outras culturas, línguas e conhecimentos, conduzindo-os a repensar suas práticas e crenças
pedagógicas. Nesse sentindo, entendemos que as experiências e reflexões acerca das novas
ações podem instigar a transição das crenças pedagógicas e a aspiração por percorrer
caminhos desconhecidos.
Lia nos deu indícios de que já iniciou a introdução do trabalho com as TDIC em suas
práticas. A docente havia compartilhado nosso plano de ação com outra professora e disse que
pretendia desenvolver esta atividade em conjunto com a mesma:
[085] (...) o que você fez comigo eu passei para a outra professora do
quarto ano, porque eu quis fazer uma coisa em conjunto com ela para
ver se dava tempo da gente apresentar na feira, só que infelizmente foi
muito corrido, a gente não teve recurso né, não tinha o notebook para
a gente tá passando no dia. Mas, assim, fiquei triste porque seria uma
experiência muito rica. Imagina na feira de ciências a gente poder
expor o vídeo das crianças né, explicando.

108

[085] (...) e de certa forma ainda contribuiu para o outro quarto ano,
então se eu e a Maria continuar no outro ano, é uma prática que eu
pretendo fazer junto com ela, em conjunto né, que eu acho que vai ser
muito interessante. E às vezes até trocar os vídeos das duas turmas
né, uma turma dá aula para a outra, assistir o vídeo um do outro né
(PROFESSORA LIA).

Por intermédio do retorno positivo dos alunos, da solicitação de novos trabalhos como
exposta na Figura 9 (p. 81) e dos resultados terem superado as expectativas inicias da
professora, Lia reconheceu que a atividade enriqueceu suas práticas que eram baseadas
somente na educação tradicional e nos disse que:
[059] eu, muito positiva, eu já tinha até comentado com você que eu
pretendo adotar isso como prática de ensino. Eu sei que vou
encontrar dificuldades, todas aquelas que eu falei né, que é falta de
recurso humano, recurso tecnológico mesmo, mas eu achei muito
proveitoso (PROFESSORA LIA).

Lia tinha ciência de que o trabalho com as TDIC implicaria desafios, entretanto havia
pretensão de incluir os dispositivos digitais em suas ações. Por fim, a docente reafirmou sua
aspiração:
[082] Isso não fazia parte da minha prática né, então assim, já é mais
uma... estou agregando mais uma né, como eu posso dizer? Vai fazer
parte da minha prática, vou me preocupar em não ficar só mais no
livro né, na aula expositiva, trabalhar mais com isso. Eu estou
querendo pegar essa turma ano que vem por causa desse projeto,
você acredita?
[062] (...) já estou até pensando ano que vem qual turma eu vou pegar
e já sinceramente, já estava pensando em... né, escolher já logo de
início né, já desenvolver um projeto desse ano que vem aqui na escola
e ficar como modelo também né, para as outras como incentivo, não
modelo, mas incentivo para as outras turmas. Pra gente tá fazendo
isso (PROFESSORA LIA).

Finalmente, acreditamos que o trabalho empreendido junto a Lia, possibilitou-lhe uma
formação continuada. As intervenções realizadas abriram perspectivas para novos trabalhos
utilizando as TDIC, oportunizando uma reflexão a respeito de suas práticas pedagógicas que
eram pautadas na educação tradicional. As perspectivas futuras envolvendo atividades
educacionais e dispositivos digitais nos sugeriu indícios de possíveis reflexões e transições
das crenças pedagógicas com relação às TDIC na educação e suas possibilidades frente à
população Polegarzinha.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de investigar e compreender as atitudes e crenças docentes acerca das
TDIC por meio de uma pesquisa-ação não se constituiu como incumbência amena. Isso
porque as ações empreendidas envolveram relações sociais e educacionais que interferiram no
cotidiano e nas atitudes dos atores envolvidos. Todos os movimentos e propostas foram
estudados com muita cautela, com o intuito de instigar o envolvimento dos participantes de
forma colaborativa e proporcionar o bem-estar discente e docente diante de nossa inserção e
intervenção.
Nestas considerações finais buscamos sintetizar as reflexões acerca do uso das TDIC
na educação e quais suas possíveis contribuições para o processo de ensino e aprendizagem.
Neste sentido, retomamos brevemente (1) nossos objetivos e contexto de pesquisa, (2) as
considerações sobre as crenças docentes e suas influências na ação pedagógica, (3) as
atividades empreendidas com Lia e seus alunos e, por fim, (4) expomos as principais
considerações resultantes de nosso trabalho em conjunto.
Buscamos aproximar a professora Lia e seus alunos das TDIC, para que estes
pudessem produzir o conhecimento de maneira significativa e colaborativa, com o intuito de
desvelar, junto à Lia, outros caminhos que poderiam ser significativos para o processo de
ensino e aprendizagem. Quiçá, desta forma, a ação pudesse despertar na docente a reflexão e
revisão de suas práticas que conduzissem a um processo de transição das crenças pedagógicas
pautadas na educação tradicional.
É neste contexto que o projeto Byte Maluquinho foi o campo escolhido para investigar
os objetivos propostos nesta pesquisa, já que desenvolvia atividades que usam as TDIC na
educação. A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Tomé Portes del-Rei, localizada na
cidade de São João del-Rei (MG). O trabalho envolveu observações, atividades em conjunto
com Lia e seus alunos e uma entrevista semiestruturada.
É importante a escola acompanhar as transformações da sociedade, tornando o ensino
mais significativo para os discentes. Os alunos de hoje habitam o mundo virtual, Serres
(2013) nomeia estes jovens como Polegarzinhas (os), esta população Polegarzinha vive,
pensa, escreve, se comunica de outra forma, distinta daquela que seus professores estão
habituados. “Em tempos de interação, inovações nos meios de comunicação, troca e
compartilhamento de informações contínuas, a cultura dos sujeitos mudou e segue mudando”
(LIMA; MERCADO; VERSUTI, 2017, p. 1316). Porém, a educação ainda é pautada em

110

paradigmas que não acompanham as transformações sociais e não consideram a cultura dos
alunos.
Os meios de comunicação e as tecnologias de informação significam
para a escola, sobretudo um desafio cultural, que deixa visível a
brecha cada dia maior entre a cultura a partir da qual os professores
ensinam e aquela outra a partir da qual os alunos aprendem. Pois os
meios de comunicação não somente descentralizam as formas de
transmissão e circulação do saber, mas constituem um âmbito decisivo
de socialização, de dispositivos de identificação/projeção de pautas de
comportamento, estilos de vida e padrões de gosto (MARTÍNBARBERO, 2004, p. 7).

Esta população que habita as escolas é que nos fez refletir acerca do perfil dos
educadores e suas crenças. A população Polegarzinha, por ter acesso a todas as informações e
aos saberes que antes eram acessados somente por intermédio da fala do professor, faz com
que o docente não seja mais considerado o detentor do conhecimento. O professor está
acostumado a ocupar a figura daquele que
(...) se instala na divisão social e, em vez de trabalhar para abolir as
barreiras que reforçam a exclusão, defende o seu ofício: uma
comunicação na qual os emissores-criadores continuem sendo uma
pequena elite e as maiorias continuem sendo meros receptores e
espectadores resignados (...) (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 8).

Mas o advento da popularização das TDIC permitiu aos internautas acessarem os
conhecimentos em todo tempo e lugar. Além disso, não há um polo centralizador que emite a
mensagem e outro que recebe, sem exceção, todos possuem o direito de se manifestarem.
Assim, quando os jovens Polegarzinhos chegam à escola, onde a dinâmica de ensino requer
uma postura distinta daquela em que ocupam nas redes virtuais, demonstram desinteresse pelo
discurso docente e pelas atividades propostas. Tal comportamento discente pode ocasionar um
impacto nas crenças do professor que são pautadas no método tradicional de ensino.
Diante destas problemáticas, buscamos aproximar a docente das TDIC e oportunizar a
revisão e transição de determinadas crenças pedagógicas, pois consideramos que as mudanças
nas metodologias de ensino estão interligadas a um processo de ressignificações no sistema de
crenças docentes. As evoluções educacionais são importantes porque “a cultura muda, o
sujeito cultural muda e, consequentemente, as práticas pedagógicas oferecidas a esses sujeitos
devem mudar, justapondo-se a essas novas maneiras de comunicação” (LIMA; MERCADO;
VERSUTI, 2017, p. 1317).

As crenças pedagógicas são adquiridas culturalmente, por múltiplos fatores
influenciadores. São assumidas como paradigmas e expressas por intermédio de atitudes e
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pensamentos. Se o professor tem suas crenças pautadas na educação tradicional,
provavelmente lecionará baseando-se neste modelo de ensino. Barcelos (2007) nos diz que as
experiências compõem a construção e reconstrução das crenças. As crenças podem ser
modificadas com o tempo, por intermédio de novas experiências. Ou seja, a cada vivência há
novas descobertas, o que instiga a reformulação de pensamentos incutidos, tratados como
absolutos. Destarte, haveria possibilidade de Lia refletir sobre suas crenças docentes, já que a
nossa intervenção buscou oportunizou e explorar outros percursos distintos do habitual.
Com este intuito, programamos e empreendemos em conjunto atividades que
buscaram viabilizar à docente um processo de reflexões das crenças pedagógicas acerca das
TDIC. O trabalho também teve o intuito de oferecer formação continuada, abrindo novos
olhares e caminhos para outras práticas pedagógicas significativas para todos os atores
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Assim, o trabalho de pesquisa configurouse como uma pesquisa-ação dentro de uma abordagem qualitativa.
Para isso, permanecemos na escola por um período de quatro meses. A princípio
realizamos observações, acompanhamos o cotidiano e as práticas de Lia com seus alunos. O
procedimento nos permitiu conhecer os atores envolvidos, nos possibilitando identificar
algumas particularidades do grupo. As aulas de Lia se aproximaram das representações de uma
aula tradicional, a professora recorria somente ao livro didático, explicava o conteúdo e
realizava atividades referentes à matéria. Identificamos que a postura da docente estava
compatível com a de detentora do saber e também do mestre embrutecedor, chamado de sábio
e explicador por Rancière (2002).
Após as observações, planejamos junto à Lia uma atividade de intervenção
envolvendo o uso das TDIC como dispositivo pedagógico. Percebemos na mediação
pedagógica com as TDIC uma oportunidade de reconfiguração do processo de ensino pautado
na educação tradicional. O dispositivo foi utilizado em uma perspectiva que ultrapassasse a
prática de embrutecimento e possibilitasse a emancipação intelectual, autoria e criatividade,
pois “mudar o ambiente da sala de aula para incluir tecnologia pode não eliminar muito dos
antigos problemas inerentes ao sistema escolar e, em alguns casos, pode até exacerbá-los”
(SANDHOLTZ, 1997, p. 20).
Trabalhamos o conteúdo de Ciências de maneira a instigar os alunos a buscarem
informações atuais da sociedade em que vivemos. A turma foi dividida em duplas e cada uma
delas ficou responsável por estudar um determinado assunto. O conteúdo foi pesquisado pelos
discentes e após as explorações, elaboraram um roteiro expondo as descobertas. Feito isso, as
duplas gravaram os vídeos explicando o que produziram previamente no roteiro e publicaram
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em um grupo fechado do Facebook. Ressaltamos que, além de trabalharmos a matéria de
Ciências, acabamos por desenvolver com os alunos conhecimentos do conteúdo de Português,
pois estes não sabiam elaborar roteiro, possuíam dificuldades com a ortografia e estruturação
de ideias.
A publicação permitiu a todos os alunos compartilharem seus conhecimentos e
aprenderem de forma colaborativa. As TDIC têm como uma de suas principais características
viabilizarem aos internautas o diálogo, a interação, exposição e troca de conhecimentos, não
havendo um polo centralizador que emite ou detém a mensagem, como acontece na aula
tradicional. Todos são emissores, o que reconfigura a ideia da hierarquia de inteligências, pois
se não há um polo detentor do conhecimento, não há uma inteligência aquém de outra.
Isso nos indicou uma possível reestruturação do modelo comunicacional da sala de
aula. Antes desta atividade, o predomínio do modelo comunicacional acontecia na perspectiva
“um para todos” (Figura 3, p. 40). Lia era a responsável por emitir a mensagem e os alunos
por absorverem o conteúdo, sem que houvesse produção autoral, reflexão e comunicação
entre os pares. O exercício estimulou uma postura menos centralizada na professora. Emergiu
daquele processo indícios de uma comunicação conforme a perspectiva “todos para todos”
(Figura 4, p. 40).
Para verificar se as ações empreendidas alcançaram os objetivos propostos, realizamos
uma entrevista semi-estruturada com Lia, as informações construídas na entrevista foram
transcritas e constituíram a base empírica para a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). As
contribuições da professora, categorizadas por intermédio do software Atlas.ti, indicaram que
existem poucas Políticas Públicas Educacionais voltadas para a inclusão das tecnologias
digitais na escola. Constatamos também o precário suporte de infraestrutura e a inexistência
de suporte pedagógico que orientasse os docentes em atividades com as TDIC.
O trabalho empreendido ocasionou impacto cultural docente frente às TDIC e
possibilitou, naquele momento, a reconfiguração da ação discente frente à aprendizagem.
Especificamente, neste estudo, o Facebook foi o recurso virtual que viabilizou a
reconfiguração da ação discente e docente permitindo aos alunos compartilhar o
conhecimento e aprender com a postagem dos colegas, criando um movimento de
aprendizagem colaborativa. Nesta atividade, Lia não ocupou o papel do mestre explicador,
mas incitou e mediou os processos de ensino e aprendizagem.
Outro indício foi que Lia avaliou nossa intervenção conjunta de maneira positiva,
considerando que a atividade foi significativa para os alunos. O que passou a estar em jogo na
rotina pedagógica foram as possiblidades de criação, interação, publicação e comunicação em
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rede. Em sua avaliação final, nos participou que a pesquisa-ação contribuiu positivamente
para a potencialização das ações pedagógicas com as TDIC e que pretendia incluir o
dispositivo digital em suas práticas pedagógicas.
As ações oportunizaram novas experiências à Lia que poderiam servir de
aprendizagem e se unirem aos conhecimentos já adquiridos que guiavam suas práticas
pedagógicas. Consideramos que a aproximação docente das TDIC possibilitou reflexões e
uma possível ressignificação/transição de suas crenças pedagógicas acerca do método
tradicional de ensino e de diferentes propostas educativas que podem ser significativas para o
ensino e aprendizagem.
Estas possibilidades de ressignificação/transição das crenças pedagógicas acerca das
TDIC podem ser identificadas por intermédio das falas de Lia no decorrer do trabalho: o que
outrora era assumido como uma “bagunça” (p. 61) – quando comparado à maneira tradicional
de lecionar – passou a surpreender a docente (p. 97; p. 98; p. 99; p. 101; p. 103; p. 104) e ser
considerado como algo “produtivo” (p. 80) e “proveitoso” (p. 106).
Cientes de que as atividades projetadas e empreendidas na pesquisa constituíram
apenas uma (micro)possibilidade de reflexão para a mudança do cotidiano pedagógico de Lia
e seus alunos, consideramos que a aproximação docente das TDIC e as atividades realizadas
da pesquisa-ação foram significativas à prática docente, podendo levar a possíveis reflexões e
transições das crenças pedagógicas acerca do uso das TDIC na educação.
Temos a percepção de que as TDIC, por si só, não trarão mudanças na cultura escolar.
O fator decisivo nesta aproximação da escola e das práticas ciberculturais recai nos efeitos e
ganhos pedagógicos possibilitados pelas formas de como elas serão utilizadas no âmbito
escolar. A revisão de crenças pedagógicas quanto às influências das TDIC na educação
consolida uma possibilidade de superação da cultura pedagógica transmissiva. Esta questão
bifurca diversas inquietações e nos mostra que não esgotamos nossas possibilidades de
pesquisa.
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APÊNDICE I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Isadora Moreira de Andrade, aluna da Pós Graduação (Mestrado) em Educação, da
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), e seu orientador, Professor Dr. Wanderley
Cardoso de Oliveira, do Departamento de Ciências da Educação da UFSJ, convidam você a
participar do estudo intitulado “Educação na cibercultura: A aproximação docente das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação como possibilidade de

transição das crenças pedagógicas”.

Esse estudo pretende contribuir para ampliar a compreensão da atuação pedagógica do professor
com Tecnologias da Informação e Comunicação.
O objetivo geral da pesquisa é o de promover um estudo acerca do projeto “Byte
Maluquinho” e recursos de software, os quais favoreçam o delineamento de estratégias
interativas/colaborativas para o ensino mediado por Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação.
Os resultados desta pesquisa poderão trazer elucidações acerca da atuação pedagógica do
professor com Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
Se você concordar em participar como voluntário não remunerado nesta pesquisa, poderá
ter observadas e analisadas as suas contribuições em ambientes virtuais da internet, ser convidado a
responder questionário (s) e ser entrevistado (a) pela pesquisadora durante um período que pode
variar entre 1 e 120 dias.
Todos os dados construídos nesta pesquisa são confidenciais, logo, as identidades dos
participantes não serão reveladas publicamente em hipótese alguma. Os dados brutos construídos
(levantamentos e transcrições feitos a partir dos ambientes virtuais da internet, questionários
preenchidos, gravações de áudio usadas nas entrevistas) serão guardados em local seguro de
acesso controlado pela pesquisadora. Após um período de cinco anos, todo esse material será
destruído, preservando-se apenas relatórios/artigos científicos como um registro escrito, com os
nomes dos participantes alterados.
Essa pesquisa não apresenta risco para a saúde física ou mental dos envolvidos.
Esclarecemos, entretanto, que você poderá sentir-se em situação de desconforto ao compartilhar e
ter registrado em áudio e/ou vídeo informações pessoais ou confidenciais. Registramos que caso haja
relatos da influência negativa dos procedimentos de coleta de dados, a pesquisa será imediatamente
interrompida.
Caso necessite entrar em contato antes ou durante a pesquisa, você poderá fazê-lo
diretamente à pesquisadora e ao orientador (por telefone ou e-mail).
O orientador e a pesquisadora.
Prof. Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira

Isadora Moreira de Andrade
moreiraisadora40@yahoo.com.br
(32) 999235960

woliv2@gmail.com

Data:

/

/

Eu, <NOME DO SUJEITO DE PESQUISA> estou ciente de que tenho total liberdade para esclarecer qualquer
dúvida em relação à pesquisa ou à minha participação, ante s ou depois do meu consentimento. Entendo que
não receberei qualquer compensação por participar da pesquisa. Compreendo que minha participação neste
projeto é voluntária, e que poderei abandonar o estudo em qualquer momento, assim que notificar o
responsável pela pesquisa, sem necessidade de me justificar. Eu, voluntariamente, aceito participar desta
pesquisa. Portanto, concordo com o exposto acima e dou meu consentimento. Declaro estar recebendo
uma cópia assinada deste termo de consentimento.
Assinatura:

Data:

/

/
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APÊNDICE II
PLANO DE AULA
Pesquisadora: Isadora Moreira de Andrade
TEMA: Água
LOCAL: Escola Estadual Tomé Portes Del Rei
PÚBLICO-ALVO: Crianças com idade de 9 a 10 anos (5º ANO)
JUSTIFICATIVA:
Este projeto de intervenção tem como base o desenvolvimento do tema água. Pretende-se
trabalhar o capítulo quatro (4) do livro didático de Ciências, intitulado ÁGUA, com os alunos
do 5º ano e planeja-se utilizar as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)
como dispositivo de potencialização das atividades pedagógicas acerca deste assunto. O uso
intencional das TDIC almeja permitir aos alunos publicar as atividades em rede, promover
diálogos virtuais, estimular a autoria, pensamento crítico, criação acerca do conteúdo
trabalhado. Por intermédio dessa ação, busca-se aproximar a professora regente das TDIC, de
maneira a tentar possibilitar a transição de suas crenças acerca deste dispositivo como recurso
pedagógico.
OBJETIVOS GERAIS:


Elaborar e aplicar um projeto de intervenção em uma turma do Ensino Fundamental;



Conhecer e explorar novos recursos para trabalhos pedagógicos;



Propiciar a aprendizagem de maneira lúdica;



Construir o conhecimento em conjunto, por intermédio de trabalhos em grupo;



Desenvolver a autoria discente e a mediação docente;



Criar vídeos sobre o tema Água e posteriormente publicar em uma rede de
comunicação, de maneira a compartilhar ideias e conhecimentos;



Introduzir as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), de forma
que instigue o potencial cognitivo/criativo do aluno, empreenda autoria, comunicação
e interatividade no ciberespaço.

METODOLOGIA:
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O Plano de atividades tem duração de 450 minutos. As aulas acontecerão na sala de aula e no
laboratório de informática e serão destinadas para o desenvolvimento do projeto.
AULA: 1º dia
TEMA: Introduzir o trabalho com as TDIC
DURAÇÃO: 50 minutos
MATERIAIS: Folha de ofício, lápis grafite, livro didático e computador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Apresentar e retomar o capítulo ÁGUA;



Dividir a sala em duplas;



Atribuir um assunto específico para cada dupla;
Os assuntos específicos, com base no livro didático, são:
 Explicar o que é a água, como a encontramos em nosso planeta e relatar
experiências de quem já foi à praia, rio ou lago;
 Explicar a diferença entre praia, rio e lago;
 Falar como a água se encontra em nosso corpo e nos alimentos;
 Falar sobre as geleiras;
 Explicar dois estados físicos da água (fusão e solidificação). Pode haver
experimentos;
 Explicar dois estados físicos da água (vaporização e condensação). Pode haver
experimentos;
 Dizer sobre o aquecimento global;
 Dialogar sobre o ciclo da água;
 Realizar experiências da água como solvente.



Proporcionar discussão sobre o tema água;



Estimular a criatividade das crianças;



Procurar informações para além do livro didático, como forma de potencializar o
acesso às diversas informações e curiosidades existentes;



Fazer um roteiro para a gravação do vídeo

AULA: 2º dia e 3º dia.
TEMA: Continuar a pesquisa
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DURAÇÃO: 200 minutos
MATERIAIS: Folha de ofício, lápis grafite, computador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Proporcionar discussão sobre o tema água;



Estimular a criatividade das crianças;



Continuar a procurar informações para além do livro didático para o tema atribuído a
cada dupla;



Progredir no desenvolvimento do roteiro para a gravação do vídeo

AULA: 4º dia
TEMA: Gravar vídeos
DURAÇÃO: 50 minutos
MATERIAIS: Celular
OBJETIVOS:


Apresentar o assunto específico destinado a cada dupla;



Estimular a criatividade das crianças;



Estimular o diálogo entre as duplas, a troca e a construção de conhecimento em
conjunto.

AULA: 5º dia
TEMA: Compartilhar conhecimentos
DURAÇÃO: 50 minutos
MATERIAIS: Celular, cabo do celular e computador.
OBJETIVOS:


Transferir os vídeos gravados no celular para o computador;



Publicar os vídeos em uma rede social de comunicação;



Iniciar a visualização dos vídeos e comentar a publicação dos pares.

AULA: 6º dia

124

TEMA: Visualizar os vídeos e comentar a publicação dos pares
DURAÇÃO: 50 minutos
MATERIAIS: Computador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Continuar a visualização dos vídeos e comentar a publicação dos pares;



Responder aos colegas que comentaram na postagem, no intuito de promover o
diálogo;



Construir o conhecimento em conjunto;



Trocar informações;



Esclarecer dúvidas com os colegas de classe;

AULA: 7º dia
TEMA: Relatório
DURAÇÃO: 50 minutos
MATERIAIS: Computador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Fazer um relatório pessoal sobre a experiência;



Explicitar o que gostou e o que desagradou, o que aprendeu e não aprendeu;



Publicar esse relatório no mesmo ambiente em que publicar os vídeos.
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APÊNDICE III
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Pais/responsáveis, eu ________________________________________________, venho por
intermédio deste solicitar a autorização dos pais/responsáveis para que o aluno
(a)_______________________________________________________ possa participar de
uma atividade que realizarei durante a disciplina de Ciências juntamente à Isadora Moreira de
Andrade, aluna pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal de São João del –Rei. O planejamento tem como objetivo o desenvolvimento do tema
água. Os alunos foram divididos em dupla e cada dupla ficará responsável por um assunto
específico sobre a água e deverá gravar um vídeo expondo os seus conhecimentos sobre o
assunto que lhes foram atribuídos. Posteriormente, criaremos um grupo fechado (neste grupo
só estarão os alunos, a pesquisadora e a professora) no Facebook para os alunos poderem
compartilhar seus vídeos e trocarem conhecimentos. Todas essas atividades serão realizadas
na escola Tomé Portes Del-Rei e o uso do Facebook será somente durante as aulas do projeto
Byte Maluquinho. Destacamos que será permitido o uso do Facebook somente para o diálogo
sobre a disciplina de Ciências, demais atividades não serão permitidas, como por exemplo,
jogos, salas de bate-papo e etc. Os pais/responsáveis também podem acessar e acompanhar as
atividades postadas. Os alunos que já tiverem uma conta na página do Facebook podem usála, os demais que não possuem vão ter a oportunidade de criar esta conta na escola. Não é
necessário o uso de fotos pessoais dos alunos, esta rede será usada somente para o
compartilhamento das atividades produzidas na disciplina de Ciências.
Eu,_____________________________________________________________

autorizo

o

aluno (a) ______________________________________________________ a participar da
referida atividade citada acima.
Att, ________________________________________________________________________

